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Příspěvek na úsporu energií 

Pravidla poskytování nadačních příspěvků pro fyzické osoby 

 

V tomto dokumentu shrnujeme pravidla pro podávání a administraci žádostí o nadační podporu 

a poskytování individuálních nadačních příspěvků v podprogramu Příspěvek na úsporu energií. 

Tato pravidla jsou vydávána na základě čl. 17 Statutu Sociálního nadačního fondu hlavního města 

Prahy (dále též jen “SNF” nebo “nadační fond”) a jsou platná od 31.1. 2023 do jejich aktualizace.  

 

1. Cíle příspěvku na úsporu energií a oblasti podpory 

 

Sociální nadační fond hl. m. Prahy na základě usnesení č. 1/64 zastupitelstva Hl. m. Prahy 

ze dne 15.12. 2022 bude od 31. 1. 2023 do 31. 10 2023 administrovat a vyplácet jednorázový 

příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 Kč pro předem definované pražské domácnosti.  

Cílem tohoto příspěvku je umožnit pražským domácnostem, které jsou nejvíce ohrožené 

energetickou chudobou (přibližně 10 % pražských domácností), překlenout současnou 

nepříznivou situaci spojenou se zvyšováním nákladů na energie, například pomocí drobných 

úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na bydlení. Příspěvek je financován darem 

z rozpočtu Hl. města Prahy a je součástí balíčku Pomoc Pražanům. Cílová skupina příspěvku a 

jeho forma byla navržena ve spolupráci s PAQ Research.  

Příspěvek na úsporu energií je podprogramem Programu bydlení SNF. Vzhledem k odlišnému 

způsobu hodnocení a administrace popisujeme pravidla tohoto příspěvku v tomto dokumentu.  

 

2. Cílová skupina  

 

Na základě závěrů analýzy PAQ research Analýza k finančnímu bonusu k příspěvku na bydlení 

byla zvolena následující cílová skupina Příspěvku na úsporu energií: 

■ domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti 

■ domácnosti starobních důchodců pobírající vdovský nebo vdovecký 

důchod (samostatně žijící) v součtu do 17 tis. Kč 

■ domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na 

bydlení nižší než 4 800 Kč (medián v roce 2022 na území Prahy) 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uspora-energii
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uspora-energii
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod
https://www.paqresearch.cz/
https://www.paqresearch.cz/
https://drive.google.com/file/d/1QuG91EYI3GCSmUXP_wMC57YpzM675liN/view?usp=sharing
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3. Oprávněný žadatel o příspěvek 

 

O příspěvek může žádat pouze jeden člen konkrétní domácnosti. Přičemž domácnost zahrnuje 

buď jednu osobu samostatně žijící, nebo skupinu osob, které nemusí být navzájem v 

příbuzenském vztahu, které žijí na stejné adrese a společně hospodaří, což zahrnuje například 

společné jídlo alespoň jednou denně, případně společné sdílení obývacího pokoje či pobytové 

místnosti (definice Eurostat). 

 

Prokázání nároku na Příspěvek na úsporu energií prokáže daný žadatel přiložením 

vyžadovaného dokumentu k žádosti. Oprávněný žadatel se může prokázat jedním z těchto 

dokumentů, prokazujících jeho nárok na dávku státní sociální podpory, na základě které podává 

žádost.  

● V případě žádosti na základě “Přídavku na dítě” se jedná o dokument  

○ Oznámení o přidělení dávky státní sociální podpory 

○ Oznámení o změně výše Přídavku na dítě 

● V případě žádosti na základě “Příspěvku na bydlení”  

○ Oznámení o přidělení dávky státní sociální podpory 

○ Oznámení o změně výše Příspěvku na bydlení 

● V případě žádosti na základě “Souběhu vdovského/vdoveckého a starobního 

důchodu” 

○ Rozhodnutí ve věci žádosti o starobní důchod, Rozhodnutí ve věci žádosti o 

vdovský/vdovecký důchod 

○ Oznámení o změně výše vyplácených důchodů 

 

Dokument musí mít tyto náležitosti, jinak k němu nebude přihlíženo: 

- byl vydán nejpozději 12 měsíců před datem podání žádosti o příspěvek na úsporu energií 

- je čitelný 

- nebyl upraven fyzicky či elektronicky 

 

Dokument žadatel nahraje v elektronické podobě spolu s dalšími identifikačními údaji do 

dotazníku dostupném na této webové adrese https://podani.socialninadacnifond.cz/.  

 

https://podani.socialninadacnifond.cz/
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Sociální nadační fond si vyhrazuje právo ověřit u Ministerstva práce a sociálních věcí a České 

správy sociálního zabezpečení platnost údajů v dokumentech nahraných v žádosti o příspěvek 

na úsporu energií. Pro potřeby tohoto ověření žadatel udělí SNF souhlas v dotazníku podání 

žádosti. 

 

Zpracovatelem žádostí je pro SNF Ergotep, družstvo invalidů, IČO: 25997815. 

 

4. Forma a výše příspěvku 

 

Příspěvky jsou vypláceny oprávněným žadatelům ve formě daru. Podáním žádosti na výše 

uvedené webové adrese činí žadatel nabídku darovací smlouvy, jejíž obsah se řídí těmito 

podmínkami. Za podmínek uvedených níže může SNF žádost zamítnout nebo ji konkludentně 

akceptovat tak, že žadateli vyplatí Příspěvek.  

 

Výše Příspěvku je 3000 Kč a vyplácí se bezhotovostním převodem na účet oprávněného 

žadatele. Příspěvek je jednorázový a může jej obdržet pouze jedna osoba žijící ve společné 

domácnosti. 

 

Na každou z cílových skupin Příspěvku (viz Kapitola 2) je alokován rozpočet, po jehož vyčerpání 

bude uzavřen příjem žádostí a vyplácení Příspěvku pro danou cílovou skupinu. Příjem žádostí z 

dané cílové skupiny je ukončen tehdy, kdy je vyčerpána daná alokace finančních prostředků nebo je 

dosaženo stanovené datum pro konec příjmu žádostí z cílové skupiny.  

 

Harmonogram příjmu žádostí 

● domácnosti starobních důchodců pobírajících vdovský nebo vdovecký důchod 

(samostatně žijící) v součtu do 17 tis. Kč  

od 31. ledna 2023 – 28. dubna 2023 

● domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti, mohou žádat  

od 2. května 2023 - 31. července 2023  

● domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 

4800 Kč, mohou žádat  
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od 1. srpna 2023 - do 29. září 2023 

V případě nevyčerpání finanční alokace určené pro danou cílovou skupinu bude vypsána výzva 

pro dotčené cílové skupiny nejdříve po 29.9. 2023. Nejpozději však bude možné přijímat žádosti 

31. 10. 2023. 

 

5. Způsob podání žádosti 

 

Žádost se podává online prostřednictvím formuláře na https://podani.socialninadacnifond.cz/ . 

Formulář bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu, čímž proběhne ověření platnosti zadané 

adresy. V případě, že by nutnost využití tohoto formuláře byla nepřekročitelnou překážkou pro 

podání žádosti, může žadatel požádat SNF o individuální podporu. V případě, že SNF nalezne 

nesrovnalosti ve vyplněném formuláři, obrátí se na žadatele e-mailem s prosbou o úpravu. 

Žadatel má na úpravu formuláře 30 dní. V případě, že do této doby nedojde k nápravě, musí 

vyplnit formulář znovu.  

 

5.1 Příjem žádostí 

 

Jak to bude probíhat: 

 

1. Zájemce o příspěvek na úsporu energií vyplní formulář a podá žádost. 

2. Do 30 dnů dostane zájemce o příspěvek informace o dalším postupu (schválení žádosti, 

zamítnutí žádosti, žádost o úpravu informací ve formuláři žádosti). 

3. V případě schválení žádosti bude příspěvek vyplacen do 30 dnů od schválení. 

4. Cca jeden až dva měsíce od data přidělení příspěvku poprosíme žadatele e-mailem o 

vyplnění krátkého evaluačního dotazníku o využití příspěvku.  

 

5.2 Popis žádosti a přílohy 

 

Žádost obsahuje tyto údaje: 

 

● Jméno a příjmení žadatele, rodné číslo 

● Adresa 

● Typ domácnosti, počet jejích členů a jména 

https://podani.socialninadacnifond.cz/
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● Kontaktní údaje (telefon, e-mail) 

● Číslo účtu, na které bude Příspěvek vyplacen – na jedno číslo účtu může být vyplacen 

pouze jeden Příspěvek na úsporu energií.  

● Pole pro nahrání přílohy (viz kapitola č. 2) 

● Otázky sloužící k evaluaci 

 

5.3 Způsob vyhodnocení a zpracování žádosti 

 

Při posuzování žádosti kontrolujeme, zda žadatel splňuje kritéria pro oprávněného žadatele: 

 

1) pokud se prokáže jedním z požadovaných dokumentů viz kapitola č. 3  

2) pokud vyplní platně a pravdivě všechny požadované údaje v žádosti 

 

Zásadní pro udělení Příspěvku na úsporu energií je to, jestli žadatel patří k cílové skupině tohoto 

příspěvku: 

- Musí mít bydliště v Praze (adresa na přikládaném Oznámení o přiznání dávky státní 

sociální podpory musí být v Praze a musí se shodovat s formulářem Žádosti o příspěvek).  

- Žadatel musí mít v současné době či v době 12 kalendářních měsíců do data podání 

žádosti nárok na dávky státní sociální podpory, které ho řadí mezi oprávněné žadatele, v 

této výši: 

- Příspěvek na bydlení do 4800 Kč za měsíc 

- Vdovský/vdovecký a starobní důchod v součtu do 17 000 Kč za měsíc 

- Přídavek na dítě bez omezení výše 

 

● Žadatel musí doložit dokument vydaný nejpozději 12 kalendářních měsíců před podáním 

žádosti. Platnost dokumentů je ověřována Ministerstvem práce a sociálních věcí pomocí 

kontroly čísel jednacích, případně spisových značek.  

● O Příspěvek může žádat pouze jedna osoba za domácnost. Na jednu adresu a případně 

bytové číslo bude přidělen pouze jeden Příspěvek.  

● Na jedno číslo účtu bude uhrazen pouze jeden Příspěvek. 

● SNF zamítne žádosti, které nebudou splňovat výše zmíněné náležitosti. V případě zjištění, 

že žadatelem uvedené informace ve formuláři žádosti nebyly pravdivé, je SNF oprávněn 

požadovat vrácení Příspěvku v plné výši. 
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5.4 Důvody, pro zamítnutí žádosti 

 

Žádost může být zamítnuta na základě těchto důvodů:  

● žádost byla podána na adresu, na kterou už byl Příspěvek přidělen 

● žádost byla podána na rodné číslo, na které už byl Příspěvek přidělen 

● žádost byla podána na číslo účtu, na které už byl Příspěvek vyplacen 

● žádost byla podána na číslo jednací / spisovou značku, na které už byl Příspěvek přidělen 

● na základě nahraného dokumentu nejste oprávněným žadatelem o Příspěvek 

● dokument byl zjevně graficky nebo fyzicky upraven 

● na základě údajů uvedených v žádosti nejste oprávněným žadatelem o Příspěvek 

 

 

6. Způsob využití nadačního příspěvku a vyúčtování 

 

Nadační příspěvek smí být použit pouze v souladu s účelem Sociálního nadačního fondu HMP a 

za účelem naplnění cíle příspěvku na úsporu energií vymezeným výše v těchto podmínkách. 

V případě porušení této podmínky ze strany žadatele o příspěvek je nadační fond oprávněn 

požadovat jeho vrácení. 

 

7. Evaluace 

Evaluace je důležitým prvkem pro rozvoj programů nadační podpory a pro získání zpětné vazby 

o fungování mechanismů SNF. Vzhledem k tomu se žadatel o přijetí nadační podpory podáním 

žádosti zavazuje k součinnosti na evaluaci programů SNF. V případě jeho oslovení ze strany SNF 

či spolupracujících evaluátorů poskytne zpětnou vazbu i pravdivé informace o své situaci, která 

souvisí s poskytnutím nadační podpory. 

 

8. Ochrana osobních údajů  

Žadatel v rámci formuláře udělí souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu číslo spisové 

značky, jméno a příjmení a rodné číslo byly předány Sociálním nadačním fondem hlavního města 

Prahy, IČ: 11787139 („Fond“) k ověření Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky IČ: 

00551023, a to pro účely ověření toho, že se jedná o oprávněného žadatele, a může tedy žádat 
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o Příspěvek na úsporu energií, který bude vyplacen na bankovní účet žadatele ze strany Fondu. 

Bez tohoto předávání údajů nebude možné nárok na Příspěvek na úsporu energií ověřit. 

Žadatel bere na vědomí, že Fond bude zpracovávat osobní údaje za podmínek uvedených v 

Zásadách zpracování osobních údajů Fondu, které jsou dostupné na webových stránkách 

Fondu.  

Žádosti jsou zpracovávány ve spolupráci s Ergotep, družstvo invalidů IČ: 25997815. Práce s 

osobními údaji je smluvně ošetřena smlouvou o zpracování osobních údajů.  

Kontaktní údaje na administrátory Příspěvku na úsporu energií: 

e-mailová adresa: prispevek.na.energie@praha.eu 

informační telefonní linka pro žadatele: +420 603 382 335  

 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/api.contember.mangoweb.cz/socialni-nadacni-fond/ab17aacb-8b89-4f36-bea4-403690184bdf.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/api.contember.mangoweb.cz/socialni-nadacni-fond/ab17aacb-8b89-4f36-bea4-403690184bdf.pdf

