Podmínky akce – Finanční podpora od SD
I. Účel dokumentu

vyznačeného v mapě uhelných skladů na webových
stránkách www.sd-bilinskeuhli.cz, u kterých SD ověřila
standard prodeje paliv v produkce SD,
c) doručí za podmínek obdobných jako v odst. II.1.e)
Dokumentu SD čitelně vyplněnou Žádost o Druhou
odměnu (v příslušných částech), vč. čitelné kopie
daňového jednoho dokladu o koupi min. 3 tun uhlí
z produkce SD (tj. doklad musí obsahovat označení
koupeného uhlí jako Bílinské uhlí či jeho ekvivalent –
Bílina, úpravna Ledvice, Doly Bílina či katalogové
označení 113 pro kostku, 121 pro ořech 1 a 122 pro
ořech 2).

I.1. Společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy
Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 495, IČO 49901982,
DIČ CZ49901982 (dále jen „SD“) vydává tento dokument
(dále jen „Dokument“) pro stanovení podmínek v rámci
akce Finanční podpora od SD (dále jen „Akce“).

I.2. SD tímto vyhlašuje, že každé osobě, která:
a) splní podmínky dle odst. II.1. Dokumentu, poskytne
odměnu ve výši 3.000,- Kč (dále jen „První odměna“), a
b) splní podmínky dle odst. II.2. Dokumentu poskytne
II.3. Pokud Žadatel splní podmínky pro Odměny vícekrát (tj.
odměnu ve výši 3.000,- Kč (dále jen „Druhá odměna“)
koupí více Kotlů a ke každému Kotli koupí uhlí), může podat
(První odměna a Druhá odměna společně jen „Odměny“).
více Žádostí (to neplatí pro více Druhých odměn na základě
II. Podmínky vzniku nároku na Odměny
jedné První odměny).
II.1. SD poskytne První odměnu osobě, která splnila všechny
II.4. Každou jednotlivou podmínku pro První odměnu dle odst.
následující podmínky (dále jen „Žadatel“):
II.1.a) až II.1.e) Dokumentu je nutné splnit nejdříve 1.1.2016
a) je fyzickou či právnickou osobou plně způsobilou právně
(např. koupě Kotle, či koupě uhlí nesmí tomuto datu
jednat,
předcházet) a nejpozději do 31.12.2017.
b) má bydliště nebo sídlo na území České republiky,
c) koupí nový nepoužitý kotel pro ústřední vytápění na II.5. Každou jednotlivou podmínku dle odst. II.2.b) a II.2.c)
Dokumentu pro Druhou odměnu je možné splnit nejdříve
tuhá paliva splňující parametry 3., 4. či 5. emisní třídy
1.1.2017 a nejpozději do 31. 12. 2018,
dle normy ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé
uhlí (dále jen „Kotel“),
II.6. Daňové doklady prokazující splnění podmínek nebudou
d) koupí jednorázově min. 3 tuny uhlí pocházející z
vystaveny na jinou osobu, než je Žadatel uvedený v Žádosti.
produkce SD druhu kostka, ořech 1, nebo ořech 2 (a to i
III. Postup pro výplatu Odměn
pytlované); tj. toto uhlí koupí od SD, od přímého
III.1. SD si vyhrazuje právo na ověření dodaných údajů a dokladů
smluvního odběratele SD (velkoobchodníka), či od
a na vyhodnocení Žádosti v délce 30 dnů ode dne doručení
nepřímého
odběratele
SD
(maloobchodníka)
Žádosti.
vyznačeného v mapě uhelných skladů na webových
stránkách www.sd-bilinskeuhli.cz, u kterých SD ověřila III.2. Po ověření a vyhodnocení Žádosti SD budou Odměny
vyplaceny na bankovní účet Žadatele/poštovní poukázkou
standard prodeje paliv v produkce SD,
na adresu uvedené v Žádosti, a to do 30 dni od skončení
e) doručí SD čitelně vyplněnou žádost o odměnu (vzor
ověřování dle odst. III.1. Dokumentu.
dostupný na www.sd-bilinskeuhli.cz) (dále jen „Žádost“)
doporučeným dopisem na adresu Severočeské doly a.s., III.3. SD si vyhrazuje právo neposkytnout Odměny Žadateli (a ten
ztrácí nárok na Odměny), který splnil podmínky vzniku
Odbor podpory obchodu, 5. května 213, 418 29 Bílina,
nároku na Odměnu, v případě že:
včetně:
a) SD má podezření, že se Žadatel dopustil podvodu; v tom
i. čitelné kopie daňového dokladu o koupi Kotle (může
případě má SD právo podat trestní oznámení,
být nahrazeno čitelnou kopií záručního listu Kotle, ve
b) SD má podezření, že se Žadatel dopustil zneužití
kterém je potvrzení o koupi Kotle),
Podmínek nebo jednal v rozporu s dobrými mravy,
ii. čitelné kopie jednoho daňového dokladu o koupi
c) Žadatel splnil podmínky Žádosti lstivým jednáním, resp.
min. 3 tun uhlí z produkce SD (tj. doklad musí
jednáním, které by bylo možné označit za podvodné.
obsahovat označení koupeného uhlí jako Bílinské
uhlí či jeho ekvivalent – Bílina, úpravna Ledvice, Doly
IV. Ochrana osobních údajů
Bílina či katalogové označení 113 pro kostku, 121 pro
IV.1. Pro vyplacení Odměn je nezbytné, aby SD shromažďovala a
ořech 1 a 122 pro ořech 2), a
zpracovávala osobní údaje Žadatele v rozsahu dle Žádosti, a
iii. fotodokumentace Kotle napojeného na otopnou
to za účelem administrace poskytování Odměn a ochrany
soustavu a komínové těleso (alespoň 1 foto),
svých práv a právem chráněných zájmů (např. pro případ
f) po předložení Žádosti Žadatel umožní zástupci SD
sporu s Žadatelem, či pro účely dokazování v daňových
kontrolu instalace Kotle, a to na základě žádosti SD.
řízeních). Poskytnutí osobního údaje Žadatele je
II.2. SD poskytne Druhou odměnu Žadateli, který splnil všechny
dobrovolné, pokud však Žadatel s poskytnutím svých
následující podmínky:
osobních údajů za výše uvedenými účely nesouhlasí,
a) byla mu vyplacena První odměna,
nemůže se Akce účastnit.
b) v následujícím kalendářním roce po doručení Žádosti o
IV.2. SD veškeré zpracování osobních údajů provádí sama a
První odměnu koupí jednorázově min. 3 tuny uhlí
vlastními prostředky (a to jak manuálně, tak
pocházející z produkce SD druhu kostka, ořech 1, nebo
automatizovaně). Osobní údaje Žadatele zpřístupní dalším
ořech 2 (a to i pytlované); tj. toto uhlí koupí od SD, od
subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný
přímého smluvního odběratele SD (velkoobchodníka), či
důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení,
od nepřímého odběratele SD (maloobchodníka)
jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k
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informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu V.1. SD má právo bez uvedení důvodů kdykoliv odvolat Akci,
práv SD (právní spory).
měnit její podmínky (Dokument), jakož i její trvání; toto
právo může SD uplatnit kdykoliv a uveřejnit tato jednání
IV.3. Žadatel má jako subjekt údajů veškerá práva dle právních
stejným způsobem, jako uveřejnila Akci. Změny podmínek
předpisů, především právo požádat SD o informaci o
Akce se stávají účinné jejich zveřejněním.
zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným
účelům. Žadatel, který se domnívá, že SD zpracovává jeho V.2. Pokud SD uplatní právo dle předchozího odst. Dokumentu,
osobní údaje v rozporu s právními předpisy, má právo SD
žádné z osob, které splnily podmínky dle čl. II. Dokumentu,
požádat o vysvětlení a může vyzvat SD k blokování, opravě,
nevznikne vůči SD nárok na Odměny, nárok na náhradu
doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. V případě,
škody, ani žádný jiný nárok žádné povahy.
kdy se Žadatel domnívá, že dochází k neoprávněnému V.3. Informace v případě dotazů získáte na tel. č. 702 177 457
zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit na Úřad
v pracovní dny od 7:00 do 14:00, na e-mailu: kotle@sdas.cz,
pro ochranu osobních údajů se stížností.
nebo na www.sd-bilinskeuhli.cz.
V. Závěrečná ustanovení
V.4. Dokument nabývá účinnost dne 1.1.2016.

Žádost o Finanční podporu SD
Žadatel – základní údaje
Příjmení a jméno fyzické osoby/název právnické osoby:
Datum narození fyzické osoby/IČO právnické osoby:
Adresa trvalého bydliště/sídla vč. PSČ:
Způsob proplacení:

bankovní účet č.: _____________________________
poštovní poukázka na adresu uvedenou v této žádosti
Údaje k zakoupenému kotli

Prodejce:
IČO:
Identifikace kotle – výrobce, typ:
Výrobní číslo kotle:

Datum zakoupení:
1.
2.

Údaje o jednorázovém nákupu hnědého uhlí z produkce SD
Název prodejce (uhelného skladu):

3.

IČO:
Datum zakoupení:

Množství:

Druh uhlí:

 kostka

 ořech 1

 ořech 2

Podpisem stvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

Datum:

Podpis (příp. razítko)
žadatele:
4.

Správnost údajů ověřil:
Do systému zadal:

Ověření SD – vyplňuje SD
dne:
dne:

5.
Podpis:
Podpis:

Variabilní symbol:
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