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Děkujeme za projevenou důvěru. Abychom projekt posunuli dál, rádi bychom vás požádali o
spolupráci. Spoustu věcí zvládneme udělat sami, ale například bod 6 (elektronická identita) musíte
udělat vy. Samozřejmě v případě potřeby pomůžeme.
Jestliže jste nám již poslali některé informace ve vyplněném dotazníku, tak je můžete vynechat.

1. Prosíme o vyplnění hlavičky smlouvy – smlouva musí být napsána na majitele nemovitosti,
následně zašleme návrh smlouvy.

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Adresa nemovitosti:

Tel.: Email:

Datum narození:

Bankovní spojení na žadatele dotace:

2. Vyplnit plnou moc na ČEZ – na ní musí být vyplněný ten kdo je uveden na výpisu od ČEZ.
Jedině ten může udělit plnou moc.

3. Plná moc NZU – Plnou moc dává majitel nemovitosti. V případě více majitelů musí být plná moc
podepsána od všech. Zjistíte z katastru nemovitostí. Např.
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO

4. Souhlas vlastníků – tento dokument se vyplňuje pouze tehdy, pokud má nemovitost více
vlastníků zapsaných v katastru, jinak není potřeba vyplňovat. Upozorňujeme, že musí být
podepsáni všichni vlastníci.

5. Prosíme naskenovat roční vyúčtování el. energií – všechny stránky. Vyčteme si potřebné
informace včetně EAN.

6.Elektronická identita - pro založení je nutné kliknout na odkaz a vyplnit. Budete si volit
přihlašovací jméno a heslo, to si prosím někam zapište, budeme to potřebovat. Tohle bohužel
nemůžeme udělat za vás.

https://www.identitaobcana.cz/ProfileRegistration

7.Pokud již máte e-identitu, zaregistrujte dotaci na odkazu níže v tomto bodě. Tento krok můžeme
udělat už za vás. V případě, že to tak chcete, budeme potřebovat v levém sloupci stisknout
“žadatelé” dále “Detail žadatele” , “chci vygenerovat kód” a následně nám kód přeposlat.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO
https://www.identitaobcana.cz/ProfileRegistration
mailto:info@exirta.cz
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https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=365A80FE-A452-490B-
9D9D-63161564A311&idForm=a12b5f7e-bd75-4819-9030-6e87f4410f9f&idbo=b6faa0e4-7fdf-
413e-b134-ae1e3516fcb8

8. Poslední věc, která je momentálně potřeba je výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o vedení 
účtu. Nepotřebujeme vidět žádné transakce ani částky. Je důležité, aby byl vidět majitel účtu (kvůli 
potřebám dotace) a tento účet musí být veden na majitele nemovitosti. Na něj se později odešlou 
peníze.

Veškeré potřebné dokumenty, včetně podrobného návodu na zřízení elektronické identity zašleme v 
příloze e-mailu společně s tímto dokumentem. Je též možné je stáhnout na našich webových 
stránkách. https://www.exirta.cz/fotovoltaika/#dokumenty

Děkujeme za vaši spolupráci.

Tým Exirta s.r.o
Divize Exirta Energy
energie@exirta.cz
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