KARLOVARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU "PODPORA VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ
PALIVA V RODINNÝCH DOMECH V KARLOVARSKÉM KRAJI - DOFINANCOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ III"
(dále jen „dotační program“)
Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo v souladu s ustanoveními § 35 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o krajích“) tato Pravidla pro
dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji– dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ (dále jen „pravidla“)
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla dle pravidel dotačního programu.
2. Důvodem podpory dotačního programu je zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím snížení emisí PM2,5, PM10
a benzo(a)pyrenu z lokálních topenišť.
3. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona o krajích.
Výměna zdroje tepla, na kterou je dotace poskytována, je realizována formou dílčího projektu.
4. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn
kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
5. Způsobilým žadatelem (dále jen „žadatel“) může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem
či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě či vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům (dále jen
„místo realizace“). Místo realizace musí splňovat parametry § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, a má
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto projektu
považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti
(statku), která splňuje definici pro byt; ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé
ubytování (hotel, penzion atd.) se pro účely tohoto projektu za rodinný dům nepovažují.
6. Dotační program programem uzavřeným a je určen výhradně na dofinancování žádostí, které byly schváleny
jako vyhovující do zásobníku v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního
programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v
Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ (dále jen „1. výzva kotlíkových dotací
III“).
7. Vyhovující zásobníkové žádosti budou z 1. výzvy kotlíkových dotací III do tohoto dotačního programu
automaticky převedeny, a to dle pořadí, které v uvedené výzvě obdržely. Takto převedené žádosti již nebudou
znovu hodnoceny a žadatel bude písemně vyzván k podpisu smlouvy s možností dotaci v tomto programu
odmítnout. Uvolní-li se v rámci tohoto programu finanční prostředky, budou výše uvedeným způsobem do
programu převedeny další zásobníkové žádosti. Sběr a hodnocení nových žádostí není v rámci tohoto
programu přípustný.
8. Podmínkou přidělení dotace v tomto dotačním programu je dodržení podmínek tohoto dotačního programu,
pravidel 1. výzvy kotlíkových dotací III, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu
Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření v rámci 1. výzvy k podávání žádostí a Pravidly pro
žadatele a příjemce podpory v operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.
9. Dotace bude přidělována žadatelům, jejichž žádost splnila všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech,
do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků tohoto programu. O nároku na získání dotace
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rozhoduje pořadí žádostí převedených z 1. výzvy kotlíkových dotací III, a to dle pořadového čísla přiděleného
v rámci uvedené výzvy.
10. Celkový objem peněžních prostředků určených na dotační program je 26.556.017,00 Kč.
11. Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace je určena touto hranicí:
a. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše
však 95.000,00 Kč;
b. 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100.000,00 Kč.
c. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický
kotel pouze na biomasu (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 120.000,00 Kč.

12. Dotace v rámci dotačního programu bude vyplácena způsobem ex-post.
13. Časová způsobilost výdajů je uvedena v 1. výzvě kotlíkových dotací III.

Čl. II.
Použití dotace, její vyúčtování, kontrola
1.

Dotace musí být použita výhradně na účel, který je v souladu se schválenou žádostí a uzavřenou smlouvou.

2.

Za podmínek daných v 1. výzvě kotlíkových dotací III je možné dotaci použít na:
a. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, včetně nákladů na úpravu
spalinových cest,
b. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
c. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle, včetně
nákladů na úpravu spalinových cest,
d. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného
bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem; vždy v návaznosti na
realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání
a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení
do trvalého provozu),
f. náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.
Konečný uživatel dotace je povinen realizovat výměnu zdroje tepla dle podmínek 1. výzvy kotlíkových dotací
III, a to v termínech tam uvedených.

3.

4. Vyúčtování dotace proběhne dle podmínek 1. výzvy kotlíkových dotací III s výjimkou toho, že je konečný
uživatel povinen mít od dodavatele označené faktury a daňové doklady (účtenky, paragony apod.) číslem a
názvem projektu „SFZP/086747/2020 Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v
Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“.
5.

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), v platném znění a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), v platném znění, je Karlovarský kraj jako poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat předmět dotace
a podmínky přidělení dotace, a to formou kontrol ex-ante provedených před případným uzavřením
veřejnoprávní smlouvy včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, kde se nachází/el původní zdroj vytápění a
ostatních prostor souvisejících s předmětem dotace a dále je oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta. Veřejnosprávní kontrolu na místě vykonávají pověření zaměstnanci a členové
příslušných kontrolních orgánů Karlovarského kraje. Konečný uživatel je povinen v rámci výkonu této
kontrolní činnosti předložit pověřeným zaměstnancům a členům příslušných orgánů Karlovarského kraje
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k nahlédnutí originály všech dokladů týkajících se předmětu dotace (kromě dokladů, které byly v originále či
ověřené kopii doloženy spolu s žádostí o dotaci či jejích příloh nebo byly doloženy v originále či ověřené kopii
v rámci závěrečné zprávy), zpřístupnit všechny prostory, které souvisejí s předmětem dotace a ve kterých se
nacházejí výrobky, jejichž proplacení je či bylo nárokováno z dotace. Kontrola dodržení podmínek dotace
může být provedena i jiným kontrolním orgánem.
Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Pokud bude jakýchkoliv důvodů zastaveno nebo přerušeno
financování podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření jako celku, nemusí být
konečnému uživateli dotace vyplacena.

2.

Podpora bude poskytnuta výhradně na nový zdroj tepla, který je specifikován ve schváleném textu
programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), tj. na takový zdroj
tepla, který splňuje požadavky:
 Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign), pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
(požadavky od 1. 1. 2020) v případě kotlů na pevná paliva nebo
 Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign), pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (Text s významem pro EHP) v případě plynových
kondenzačních kotlů (požadavky od 26. 9. 2018) a tepelných čerpadel (požadavky od 26. 6. 2017 v případě
elektrických a požadavky od 26. 9. 2018 v případě plynových),
přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny
s účinností až od určitého budoucího data. V opačném případě jsou všechny výdaje nezpůsobilé. Žadatelům o
dotaci je doporučováno při výběru nového zdroje tepla vybírat ze Seznamu výrobků a technologií (dostupný
na https://svt.sfzp.cz/) – výrobky s podporou pro kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP), v němž jsou
obsaženy výrobky splňující požadavky na ekodesign.

3.

Konečný uživatel má povinnost udržovat v provozu nový zdroj tepla, který bude pořízen z dotačního
programu, po dobu uvedenou v 1. výzvě kotlíkových dotací III, nejméně však 5 let od podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.

4.

V případě zcizení rodinného domu je konečný uživatel povinen nového majitele zavázat povinnostmi
vyplývajícími z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které byla dotace udělena.

5.

Uvedení nepravdivých údajů v žádosti či jejích přílohách, v dokumentech dokládaných ke smlouvě,
v závěrečné zprávě nebo jiných konečným uživatelem předkládaných dokumentů může znamenat udělení
sankce ze smlouvy, nezpůsobilost výdajů, odstoupení Karlovarského kraje od smlouvy a postih ve smyslu
platných právních předpisů.

6. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 323/12/20 dne 21. 12. 2020.
7.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

8.

Poskytnutá finanční dotace se řídí pravidly platnými v době podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Přílohy:
Příloha 1 -

1. výzva k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu
„Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci
OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ - – přílohy této výzvy jsou dostupné na
https://kotliky.krkarlovarsky.cz/ke-stazeni.html

Příloha 2 -

vzor veřejnoprávní smlouvy
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