
Český červený kříž, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6 
 

 
PROJEKT POMOCI K OBNOVĚ BYDLENÍ Z FONDU HUMANITY ČČK 

 
Podmínky: 
 Podpora je určena všem lidem, kteří při tornádu ztratili původní možnost bydlení, jejich dům byl zničen 

zcela nebo zásadně, musí být demolován a byl/bude vydán tzv. demoliční výměr. 
 Žádost může být podána svéprávnou osobou starší 18 let mající trvalé bydliště v obci postižené      

tornádem alespoň ke dni vzniku události (výjimky posuzuje ČČK). 
 O přiznání finanční pomoci k obnově bydlení rozhoduje na základě doporučení obce ČČK. 
 
A   OSOBA/DOMÁCNOST splňující podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku  

na obnovu bydlení z Fondu humanity ČČK 
 
Jméno ................................ příjmení .................................................... rodné číslo ..................../.........  
 
Trvalé bydliště ........................................................................................................................................ 
 
Forma pomoci (zatrhněte):   voucher na stavební materiál  finanční příspěvek 
 
Číslo účtu (v případě finančního příspěvku) ……………………………………. peněžní ústav………….. 
 
OP číslo ……………………….. telefon ………………………… e-mail …………………………………….. 
 
B   DEMOLIČNÍ VÝMĚR 
 
Číslo demoličního výměru .......................................................... datum vydání ......................................  
 
kým vydán ................................................................................................................................................ 
 
Uvedený demoliční výměr je přílohou žádosti. 
Pokud dosud není demoliční výměr vydán, lze jej prozatímně nahradit potvrzením obce (bod C) a bude 
dodán doložen následně. 
 
Žadatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány ČČK za účelem realizace projektu obnova 
bydlení. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami dostupnými na www.cervenykriz.eu/ochrana-osobnich-
udaju 
 
 
 
Dne čitelný podpis žadatele 
 
C   DOPORUČENÍ OBCE 
 
Obec   ....................................................................................................... IČO .............................. 
 
zastoupená starostou ...................................................................................................................... 
 
potvrzuje pravdivost uvedených údajů a doporučuje žádost ke schválení. 
 
 
 
Dne jméno a podpis starosty a razítko obce 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyplněnou žádost zašlete na adresu: 
Český červený kříž, RNDr. Josef Konečný, Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, 
e-mail: konecny.josef@cervenykriz.eu, telefon: 251 104 209, 777 144 276 
 



 

Jak požádat o podporu z projektu ČČK Obnova bydlení? 

 

1. Přečtěte si Podmínky uvedené na začátku žádosti 

2. Vyplňte všechny údaje v části A, nezapomeňte zatrhnout zvolenou formu podpory 

3. Pokud již máte demoliční výměr, vyplňte také část B a výměr nezapomeňte k žádosti přiložit 

4. Pokud ještě demoliční výměr nemáte, ale o demolici již bylo rozhodnuto, požádejte vaši obec, 

aby Vám vydala doporučení - potvrdila část C 

5. Vyplněnou žádost můžete zaslat buďto 

a) v listinné podobě – v tom případě přiložte prosím kopii demoličního výměru (pokud jej již 

máte). Žádost se zasílá na adresu Český červený kříž, RNDr. Josef Konečný, Rozdělovská 

2467/63, 169 00 Praha 6, 

nebo 

b) elektronicky – v tom případě ji po vyplnění naskenujte a přiložte prosím sken demoličního 

výměru (pokud jej již máte). Žádost se zasílá na adresu konecny.josef@cervenykriz.eu. 

6. S dotazy se můžete obrátit na kontakty uvedené na předchozí straně. 

 

Věříme, že naše pomoc Vám pomůže alespoň zmírnit následky živelní katastrofy. 

 

Český červený kříž 
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