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Příloha k Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových 
domácnostech Zlínského kraje, tzv. „kotlíkové dotace“ vět 

Údaje o členech domácnosti 
 příloha bude vyplněna za každého člena domácnosti/osobu, která v domácnosti trvale (fyzicky) bydlí

s výjimkou žadatele,
 vyplnění přílohy není relevantní v případech:
       - žadatelem (a zároveň jediným vlastníkem nemovitosti) je nezletilá osoba nebo student denního   
               studia do 26 let  
       - žadatel a ostatní spoluvlastníci jsou nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let
       - žadatel pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení v průběhu období od 1. 1. 2020
               do data podání žádosti

Jméno Příjmení Rodné číslo Datum narození 

Trvalý pobyt 

Bydliště (místo, kde člen domácnosti trvale bydlí) 

Student denního studia ANO NE 

Důchodce pobírající starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně ANO NE 

Výše čistého ročního příjmu v roce 2020 v Kč * 

Doloženo doklady (zaškrtněte doklad, kterým dokládáte uvedené skutečnosti) 
Starobní důchodce/invalidní důchodce neprokazující příjmy - Potvrzení od České správy 
sociálního zabezpečení. V případě vojáků, příslušníků Policie ČR nebo Vězeňské služby bude 
důchod prokazován prostřednictvím potvrzení Ministerstva obrany, Ministerstva 
spravedlnosti nebo Ministerstva vnitra. 
Student - potvrzení o studiu
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 pro poplatníky mající pouze příjmy 
ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. 
Dokument potvrzený zaměstnavatelem, ve kterém je uvedena hrubá mzda, výše záloh 
na daň z příjmu, výše pojistného na zdravotní a sociální pojištění za rok 2020. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2020 včetně potvrzení o zaplacených 
zálohách na sociální a zdravotní pojištění (pokud potvrzení o zaplaceném pojistném nebude 
doloženo, budou částky  považovány za 0 Kč - dodání dokladů je v zájmu žadatele, snižuje 
čistý příjem) 

*Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního
studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

*Pokud žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně, pole Výše čistého ročního příjmu v roce 2020 v Kč NEVYPLŇUJTE.
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Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu vystavené Českou správou sociálního zabezpečení nebo 
obdobným dokladem vystaveným Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti nebo 
Ministerstvem vnitra v jejich působnosti. O potvrzení výše a druhu důchodu vyplaceného Českou správou 
sociálního zabezpečení lze požádat i elektronicky prostřednictvím https://eportal.cssz.cz. 
Starobní důchod Invalidní důchod 

Vdovský/vdovecký důchod Sirotčí důchod 
Dávky nemocenské – Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění 
vystavené Českou správou sociálního zabezpečení/Okresní správou sociálního zabezpečení. 
O potvrzení lze požádat i elektronicky prostřednictvím https://eportal.cssz.cz. 
Peněžitá pomoc v mateřství – Rozhodnutí/potvrzení správy sociálního zabezpečení 

Přídavek na dítě - Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Příspěvek na bydlení - Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Porodné - Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Pohřebné - Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Dávky v hmotné nouzi – Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Podpora v nezaměstnanosti – Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Rodičovský příspěvek – Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR 

Jiné 

Podpis* 

*svým podpisem tato osoba potvrzuje platnost uvedených údajů ke dni podání Žádosti a potvrzuje, že
uvedla všechny své příjmy dle přílohy č. 1 Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových 
domácnostech Zlínského kraje. Dále potvrzuje, že poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly.
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