
Ovládání online formuláře 

žádosti o příspěvek z 

Programu ventilace

Letiště Praha



Podrobný návod k online formuláři 

• Informační systému Programu ventilace 
slouží k: 

• Registraci

• Podání a evidence žádosti

• Dodání projektové dokumentace

• Dodání smlouvy o dílo

• Dodání povinných dokumentů k závěrečné kontrole

• Dostupný na 
• ventilace.prg.aero nebo  

• záložka Elektronické podání žádosti o příspěvek –
„PODAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK“ na internetových 
stránkách programu pro RD a byty

https://ventilace.prg.aero/


Po spuštění - ventilace.prg.aero
se zobrazí úvodní stránka, je zde možnost se registrovat (viz 
strana 4) nebo přihlásit pomocí uživatelského jména (e-mail) a 
hesla (viz strana 7)

https://ventilacet.prg.aero/


Před prvním přihlášením je nutné se 

registrovat

Vložit funkční/platný 
email a stisknout 
vytvořit nový účet

Pro zahájení registrace 
klikněte na tlačítko 
ZAREGISTROVAT SE



Potvrzující email – aktivace účtu

Pokud bylo vše v pořádku, otevře se okno v prohlížeči a 
klikněte na přihlásit a dokončete registraci

Po vytvoření účtu Vám je doručen notifikační e-mail (potvrzení). Pro 
dokončení registrace je nutné e-mail otevřít a aktivovat účet na 
webovém odkazu http.

Aktivace účtu



Dokončení registrace
- je nutné vyplnit heslo

Políčko Heslo a Potvrzení hesla se musí shodovat – zobrazí se po 
políčkem Potvrzení hesla „hesla se shodují: ano“

Po vyplnění hesla stiskněte uložit

Poté můžete pokračovat v podání žádosti kliknutím v levém horním 
rohu na tlačítko „Domů“. Viz strana 8



Přihlášení pomocí uživatelského jména 

(email) a hesla

Vložení emailu

Vložení hesla

Pro vyplnění formuláře žádosti je nutné se přihlásit, po vyplnění přihlašovacích údajů 
zvolte tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ 



Vytvoření nové žádosti

(Pro vložení externího obsahu)

Podání nové žádosti – po stisknutí se 
zobrazí okno, kde je nutné vyplnit 
povinné údaje

Odhlášení z 
aplikace

Po zvolení tlačítka  
- „e-mailu“ pro 
provedení změny 
hesla.

Zpět na úvodní stránku  
- výpis všech žádostí

Na této úvodní stránce profilu je výpis všech podaných žádostí a jejich stav.



Vyplnění žádosti

Vybrat jednu z možností

Texty s * - jedná se o povinný 
údaj

Po vyplnění všech 
povinných a dalších údajů, 
je možné odeslat žádost, 
nebo-li podat žádost

K vyplnění žádosti budete 
zejména potřebovat výpis z 
katastru nemovitostí, 
případně další přílohy dle čl. 
16 

Po odeslaní žádosti vyčkejte 
na potvrzení „Informace o 
nároku na příspěvek“  -
prostřednictvím notifikace či 
emailu uvedeného u 
registrace.



Připomínky

(když bude něco špatně nebo chybět)

Pokud projektový manažer při kontrole žádosti zjistí nedostatky, budete 
prostřednictvím připomínky vyzvání k nápravě

Po rozkliknuti

Oznámení o 
doplnění/nové 
připomínce vám 
bude zasláno 
notifikací na email, 
zadaný při registraci

Pod doplněným souborem 
se zobrazují nové 
připomínky/doplnění



Vyplnění připomínky/doplnění nedostatků 

v žádosti

Datum do kdy musíte 
doplnit/zdůvodnit nedostatky

Popis nedostatků žádosti

„Vložení vašeho komentáře“

Vložení doplňujícího souboru

Odeslání 

Podle závažnosti doplnění 
nedostatků žádosti vám 
bude vrácen stav žádosti k 
novému doplnění (např. do 
stavu doplnění projektové 
dokumentace) nebo postačí 
zdůvodnění v připomínce



Doložení projektové dokumentace – věcná 

kontrola

Kdyby bylo něco 
špatně budete 
vyzvání formou 
připomínky k 
odstranění 
nedostatků nebo 
bude žádost vrácena 
k doplnění

Po rozkliknuti

K doložení je zejména 
potřebovat projektovou 
dokumentaci a položkový 

rozpočet v el. podobě.

V relevantních 
případech je možné 
doplnit další přílohy 
(např. faktury za 
projekt. 
dokumentaci) dle čl. 
16

Přečtěte si a pro odsouhlasení potvrďte 

Uložením odešlete ke kontrole

Čestné prohlášení naleznete na v „DOKUMENTECH KE STAŽENÍ“ na 
webových stránkách: https://www.prg.aero/program-ventilace-rd-byty

Doba, do které doložit 
povinné přílohy k věcné 
kontrole

https://www.prg.aero/program-ventilace-rd-byty


Doložení smlouvy o dílo nebo nejvhodnější 

nabídky – doplnění k akceptaci žádosti

K doložení je zejména 
potřebovat uzavřenou 
smlouvu o dílo/nabídku s 
dodavatelem zařízení VZT 
el. podobě viz čl.16

Kdyby bylo něco špatně 
budete vyzvání formou 
připomínky k odstranění 
nedostatků nebo bude 
žádost vrácena k 
doplnění akceptace

V relevantních 
případech je možné 
doplnit další přílohy 
(např. faktury za projekt. 
dokumentaci)

Uložením odešlete ke kontrole

Vyčkejte na akceptaci žádosti a zaslání návrhu smlouvy , která bude ke stažení v 
informačním systému pod číslem žádosti

Po rozkliknutiDoba, do které doložit povinné přílohy k 
akceptaci žádosti



Podpis smlouvy s Letištěm Praha, a.s.

Po rozkliknuti

Smlouvu vytiskněte ve dvou 
vyhotoveních a zašlete v 
označené na uvedenou 
adresu

Návrh smlouvy ke stažení

Podepsaný originál smlouvy 
vám bude zaslán na adresu 
uvedenou v žádosti, zároveň 
vám bude scan smlouvy 
vložen do infomačního 
systému Programu ventilace



Doložení realizace opatření

Zaškrtnout povinné pole

Kdyby bylo něco špatně budete vyzvání 
formou připomínky k odstranění 
nedostatků nebo bude žádost vrácena k 
doplnění dokumentů k realizaci

Uložením odešlete ke kontrole

K doložení je zejména 
potřebovat faktury a další 
povinné přílohy (označeny *)

Po rozkliknuti

Vyčkejte na rozhodnutí o příspěvku

Doba, do které doložit 
povinné přílohy k 
rozhodnutí o vyplacení



Rozhodnutí o příspěvku

Po rozkliknuti

Výše finančního příspěvku, 
která vám bude vyplacena

Datum, do které trvá udržitelnost. 
Instalované opatření - nedošlo k 
neoprávněné změně, demontáži apod. 



Vyplacení příspěvku

Výše finančního příspěvku 
zaslaného na účet žadatele

Datum odeslání příspěvku za strany 
letiště Praha

Po rozkliknuti



Kontakty

Ilona Emmerová

Telefonní spojení +420 220 111 158

E-Mail ventilace@prg.aero

Web www.prg.aero/program-ventilace




