KARLOVARSKÝ KRAJ
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Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji
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Číslo projektu:

CZ.05.01.02/03/22_001/0000014

Celková alokace programu:

43.560.000,00 Kč

Poskytovatel:

Karlovarský kraj

Operační program:

Životní prostředí 2021 – 2027 (dále jen „OPŽP“)

1. Účel a cíl programu
Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech, v bytových jednotkách bytových domů, či v trvale obývaných
stavbách pro rodinnou rekreaci za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší
v Karlovarském kraji.

2. Základní podmínky způsobilosti žadatele
Způsobilým žadatelem (dále jen „žadatel“) může být výhradně fyzická osoba, která je na území
Karlovarského kraje vlastníkem či spoluvlastníkem:
- rodinného domu, kterým se rozumí:
stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři
samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou
považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část
zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se nepovažují rodinné domy
či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem
„trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, apod.). Za podlahovou plochu je považována
celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících
obálku budovy. Za rodinný dům nejsou považovány také stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným
základem, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby;

- bytové jednotky v bytovém domě, kterým se rozumí
stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové
plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se
nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře,
rekreační ubytování apod.). Za podlahovou plochu je považována celková vnitřní podlahová plocha všech
podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy;

- trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, kterou se rozumí
trvale obývaná stavba pro ve smyslu písm. b, §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.

Předpokladem přidělení dotace je výměna nevyhovujícího zdroje tepla za nový nízkoemisní zdroj
tepla dle dotačního programu, a to ve výše specifikované stavbě (dále jen „místo realizace“)
žadatele.
Žadatel musí zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci
trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení (viz příloha 14) uvede, že
má v místě realizace bydliště. Bydlištěm se rozumí adresa, na které žadatel pobývá ve smyslu §80
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt
některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.
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Trvalý pobyt lze prokázat:
•
•
•

zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu;
výpisem z Registru osob;
potvrzením od místně příslušného obecního úřadu, že žadatel nebo člen jeho domácnosti
v objektu, jehož adresa je v žádosti uvedena jako místo realizace, bydlí minimálně 24
měsíců před datem vydání potvrzení;

3. Prokázání nízkých příjmů domácnosti žadatele
Dotaci lze přiznat pouze v případě, kdy pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem
na
člena
domácnosti
v
roce
2020
nebyl
vyšší
než
170 900 Kč (postup výpočtu čistého příjmu je uveden v příloze 2).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů
denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti o dotaci.
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v místě realizace, a dále
ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí; údaje o členech domácnosti doloží žadatel dle
přílohy 4. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto
osobu čestným prohlášením (viz příloha 15) a příjem této osoby do příjmu domácnosti
započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o dotaci.
V případě místa realizace o více bytech, kdy je celý dům, popř. více bytových jednotek, vytápěn/o
jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto
domě/bytových jednotkách. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy
domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě.
Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě níže uvedených výjimek) prokazují následující typy a
výši příjmů:
•

•
•
•

příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny - prokázáno daňovým přiznáním, či potvrzením o
příjmech od zaměstnavatele (viz příloha 3),
starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o
důchodu),
dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy
sociálního zabezpečení),
dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře),
dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora
v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).

Podrobný přehled prokazovaných příjmů včetně způsobu jejich prokazování je uveden
v příloze 2 dotačního programu.
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Žadatel nebude prokazovat výši příjmů za domácnost pokud:
•

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

•

Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví
rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v
bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26
let,

•

Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v
hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek
pobíral po celou dobu).

Výjimku z prokazování příjmů je žadatel povinen prokázat příslušnými dokumenty.

4. Podporované zdroje tepla a technické parametry
Podpora fyzickým osobám – konečným uživatelům bude poskytována pouze na zdroje tepla,
které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (dále jen
„Ekodesign“) a jejich prováděcích předpisů.
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je v době podání
žádosti nebo byl před realizací výměny stávající rodinný dům, trvale obývaná stavba pro
rodinnou rekreaci nebo bytová jednotka v bytovém domě vytápěna kotlem na pevná
paliva s ručním přikládáním nesplňujícím min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Kotle s ručním
přikládáním, které jsou dodatečně přestavěné na kotle automatické, přičemž nesplňují požadavky
normy a není možné garantovat splnění alespoň 3. třídy, jsou považovány za nesplňující min.
třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Podporu je možno poskytnout i v případě, že je vytápění realizováno dvěma zdroji, tj. kotlem na
pevná paliva s ručním přikládáním a dále např. elektrokotlem. V takovém případě je nutné, aby
bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu
v době podání žádosti nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (tuto skutečnost stvrdí
žadatel vyplněním příslušných kolonek žádosti). Nepřijatelné jsou však dílčí projekty v objektech,
ve kterých je dodávka tepla zajišťována ze soustavy zásobování tepelnou energií podle definice
uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) bodě 14 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona.
Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
•
•
•

kotel spalující výhradně biomasu,
plynový kondenzační kotel,
tepelné čerpadlo.

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto
účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na https://svt.sfzp.cz/
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A. Kotel na biomasu
V případě realizace kotlů na biomasu jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení
komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny
použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem.
Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.
Specifické podmínky
V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o
minimálním objemu (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván):
•
•

55 l/kW instalovaného výkonu kotle,
stanoveném výpočtem dle části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“, za
předpokladu, že nejde o objem nižší než stanovený výrobcem a uvedený v návodu k
montáži kotle.

Požadavek na užití akumulační nádoby se nevztahuje na kotle, které umožňují provoz při
tepelném výkonu rovném nebo nižším než 30 % jmenovitého výkonu a které byly za těchto
podmínek certifikovány a výrobce nepožaduje instalaci akumulační nádoby v návodu k montáži.
Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.
U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do
ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro
ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato
podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním
přikládáním paliva.
Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího
kotle).

B. Tepelné čerpadlo
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují
parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují
parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Nelze podpořit tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch.
Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.
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C. Plynový kondenzační kotel
V případě realizace kotle na zemní plyn jsou podporovány pouze kondenzační plynové kotle
plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A.
Tento zdroj lze podpořit pouze v případě, že žadateli byla před termínem
30. 4. 2022 vystavena závazná objednávka na plynový kondenzační kotel. Ze závazné
objednávky musí být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace
plynového kondenzačního kotle. Pokud je žádost o dotaci podána po realizaci projektu a
z doložených dokladů (zejména ze Zprávy o montáži) je zřejmé, že realizace proběhla
před termínem 30. 4. 2022, není doložení závazné objednávky relevantní.

5. Předpoklady poskytnutí dotace
•
•

•
•

nahrazovaný zdroj tepla je používán a nachází se v místě realizace;
nahrazovaný zdroj tepla je s ručním přikládáním a nebyl od 1. 1. 2009 podpořený z
programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společného programu na výměnu
kotlů realizovaného Ministerstvem životního prostředí a kraji, z projektu „Podpora
výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci
OPŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I, II, III, či dofinancování zásobníku kotlíkových
dotací III“; ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního
titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel zakotvených ve
smlouvě o poskytnutí podpory;
jeden původní kotel může být nahrazen nejvýše jedním novým zdrojem tepla (např. nelze
nahradit jeden centrální kotel za dva dotované kotle);
souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jednoho dílčího projektu se
nevylučuje; výše poskytnutých dotací na dílčí projekt však v takovém případě nesmí
přesáhnout 100 % celkových výdajů na dílčí projekt.

6. Dotaci nelze poskytnout
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na nový zdroj tepla, který nesplňuje ekodesign;
na výměnu starého plynového kotle za nový zdroj tepla;
na výměnu lokálních topidel, tzn. zejména kamen, krbů, krbových kamen za nový zdroj
tepla, ani pokud jsou hlavním zdrojem tepla či mají vestavěný teplovodní výměník;
na kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy;
na kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné a užitkové vody;
na kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií, např. páry nebo vzduchu;
přestavěné kotle a kotlová tělesa, a to včetně přestavbových sad;
na kogenerační kotle na tuhá paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více;
na instalaci nového kotle např. v novostavbě nebo tam, kde se nejedná o výměnu
jednoho kotle za jiný zdroj tepla;
pokud se místo realizace nachází mimo Karlovarský kraj;
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokud je datum uskutečnění zdanitelného plnění za nákup nového zdroje tepla před 1. 1.
2021;
patří-li nový zdroj tepla mezi obnovitelné zdroje energie a jeho instalaci provedla osoba
bez potřebné kvalifikace;
na náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva;
na zřízení a vedení plynové přípojky na pozemku, jehož vlastníkem není vlastník, ani
spoluvlastník místa realizace;
na výměnu stávajícího kotle, který splňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
pokud na rodinný dům, byt, či stavbu pro rodinnou rekreaci je uvaleno zástavní právo
exekutorské nebo soudcovské nebo je jinak právně zatížen, zejména je-li zastaven ve
prospěch jiné osoby s výjimkou případů, kdy zástava jistí běžný bankovní úvěr, hypoteční
úvěr či úvěr ze stavebního spoření poskytnutý peněžním ústavem s příslušnou bankovní
licencí (v takovém případě postačí doložit potvrzení banky/spořitelny o řádném splácení
úvěru, ne starší než 3 měsíce);
v případě, že žadatel má dluhy po lhůtě splatnosti a nevyrovnané závazky vůči
Karlovarskému kraji či orgánům veřejné správy, zejména daňové nedoplatky a penále,
nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za
porušení rozpočtové kázně nebo další nevypořádané závazky z jiných projektů
financovaných ze strukturálních fondů EU či vůči orgánům, které prostředky z těchto
fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné
plnění se považují za závazky vypořádané;
v případě, že ke dni předložení žádosti dochází k převodu nebo přechodu vlastnických
práv k rodinnému domu, bytu, či stavbě pro rodinnou rekreaci;
na výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací dílčího projektu;
na daně (s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb);
na penále, pokuty a platby sankčního charakteru;
na úhradu úvěrů a půjček, vč. jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky,
odpisy pohledávek, manka a škody vč. výdajů konečného uživatele;
na běžné provozní výdaje (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
bankovní poplatky, atd.);
na výdaje na právní spory;
na výdaje spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí;
na výdaje na prodlouženou záruku a pojištění;

Dojde-li k převodu vlastnických práv k místu realizace po podání žádosti, ale ještě před podpisem
smlouvy, přestává být původní vlastník (žadatel) místa realizace oprávněným žadatelem. Nový
vlastník je v případě zájmu o získání dotace povinen podat si novou žádost o poskytnutí dotace.
Výjimku tvoří případ, kdy je jednání o uzavření smlouvy v takové fázi (schválení Radou
Karlovarského kraje), že je žádost způsobilá být předmětem dědického řízení a dědic projevil
zájem práva a povinnosti z žádosti zdědit.
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7. Výše dotace a způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje
Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:
•
•
•

•

•
•

•
•

je v souladu s právními předpisy (tj. zejména s legislativou ČR a EU),
je v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami podpory,
naplňuje pravidla programu a podmínky dotace (za způsobilý může být ve vztahu k
předmětné podmínce uznán pouze takový výdaj, který je vynaložen v souladu s
příslušným specifickým cílem OPŽP, splňuje pravidla programu, a zároveň podmínky
dané smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a konečným uživatelem),
je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým; přiměřenost výdaje posuzuje
poskytovatel dotace) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a
efektivnosti (§ 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole),
je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,
vzniknul konečnému uživateli a byl jím uhrazen nejdříve 1. 1. 2021 (s tím, že jsou splněné
všechny další podmínky dotačního programu, tedy i ty, které v době vzniku a úhrady
nemusely být známé); vznikem výdaje se rozumí okamžik reálného uskutečnění
požadovaného plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře). Úhradou
výdaje se rozumí vynaložení finančních prostředků konečným uživatelem, s nímž je
spojen nárok na odpovídající plnění (platba dodavateli apod.). Z hlediska časové
způsobilosti se výdaj musí vztahovat k období realizace projektu.
má vazbu na místo realizace,
je přímo a výhradně určen na realizaci dílčího projektu a je součástí jeho rozpočtu.
Proplaceny mohou být pouze daňové doklady, jejichž datum uskutečnění zdanitelného
plnění není po dni odevzdání závěrečné zprávy.

Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není
kterákoliv z uvedených podmínek naplněna, nelze výdaj posoudit jako způsobilý.
Nebude-li z faktury nebo jiného daňového dokladu jednoznačně zřejmé, jaký předmět plnění byl
zakoupen a nebude-li poskytovatel schopen fakturu přiřadit nebo rozdělit do jednotlivých typů
výdajů uvedených v žádosti, bude tento výdaj nezpůsobilý.
Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na
stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
•
•
•

•

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na
úpravu spalinových cest,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle
včetně nákladů na úpravu spalinových cest a vybudování nebo úpravy plynovodních
rozvodů na neveřejné části pozemku,
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, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
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•

•

náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu
způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v
období do uvedení do trvalého provozu,
náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o
podporu. Náklady na administraci žádosti o podporu jsou způsobilé do výše max. 5 000
Kč.

Výše dotace
Dotaci lze žadateli přiznat ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to
s následující maximální hranicí dotace:
•
•
•

Plynový kondenzační kotel maximální výše dotace 100 000 Kč;
Kotel na biomasu maximální výše dotace 130 000 Kč;
Tepelné čerpadlo maximální výše dotace 180 000 Kč;

Vyslovil-li u poskytovatele žadatel předběžný zájem, zvolí zdroj, který v předběžném zájmu
uvedl, popř. je povinen respektovat ustanovení v kapitole 8 „Příjem žádostí“.
Skutečná výše dotace bude určena ze skutečně vynaložených, způsobilých a prokázaných výdajů,
maximálně však do výše dotace uvedené ve smlouvě.
Poskytování podpory konečným uživatelům bude realizováno tzv. ex-post platbou, tj. platba na
základě proběhlé realizace výměny zdroje tepla a uhrazení faktur ze strany konečného uživatele.
Žadatel může požádat poskytovatele dotace o poskytnutí zálohy ve výši 60 % schválené dotace,
která bude žadateli uvolněna za podmínek stanovených v kapitole 11. Zbylá část dotace bude
vyplacena na základě proběhlé realizace výměny zdroje tepla a uhrazení faktur ze strany
konečného uživatele.

8. Příjem žádostí
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu občana (dále jen „dotační
portál“) Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
Žadatel se za tímto účelem v dotačním portálu zaregistruje. Žadatel smí v rámci programu podat
jen jednu žádost. Další žádost smí žadatel podat pouze v případě, že předchozí podaná žádost
byla v hodnocení vyřazena, popř. žadatel sám již podanou žádost vzal zpět. Ze zaregistrovaného
účtu v dotačním portálu smí žádost podat pouze ten, na koho je účet zaregistrován, podání
žádosti za jinou osobu, popř. jiné osoby je z tohoto účtu zakázáno.
Žádost je nutno podepsat a doručit poskytovateli jedním z následujících způsobů:
1) žadatel odeslanou elektronickou žádost z dotačního portálu uloží a doručí
prostřednictvím datové schránky do 10 pracovních dnů následujících po dni přijetí
žádosti elektronickým systémem poskytovateli (DS poskytovatele siqbxt2); liší-li se
osoba vlastníka datové schránky od osoby žadatele, musí být žádost podepsána
uznávaným elektronickým podpisem žadatele.
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2) žadatel využije přihlášení do dotačního portálu prostřednictvím portálu národního
bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. Identita občana). V tomto případě není
nutno elektronickou žádost podepisovat, stačí pouze v dotačním portálu odeslat.
3) žadatel odeslanou elektronickou žádost vytiskne, opatří vlastnoručním podpisem, a
doručí poskytovateli na dále uvedenou adresu podatelny (rozhoduje razítko
podatelny, nikoli datum odeslání) do 10 pracovních dnů následujících po dni přijetí
žádosti elektronickým systémem, a to osobním podáním, nebo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb (poštou, kurýrní nebo zásilkovou službou).
Součástí žádosti jsou přílohy (viz kapitola 9). V případě, že žadatel využije podání dle výše
uvedených bodů 1 – 2 může stejným způsobem přiložit k žádosti přílohy. Je však povinen zajistit,
že přílohy vyžadující podpisy budou elektronicky podepsány, popř. konvertovány do elektronické
podoby. V opačném případě je povinen přílohy dodat poskytovateli ve lhůtě a způsobem dle
bodu 3. Žadatel předkládající žádost dle bodu 3 doloží přílohy společně s žádostí ve lhůtě a
způsobem dle bodu 3.
Podpisem žádosti žadatel stvrzuje správnost všech údajů v žádosti uvedených.
Žádosti doručené na jiné místo, doručené jiným než předepsaným způsobem (např. faxem, emailem, apod.), doručené mimo stanovený termín příjmu žádostí budou vyřazeny; nebudou
kontrolovány a nebudou zaslány zpět žadatelům.
Pokud žadatel bude chtít při osobním podání listinných dokumentů potvrdit jejich převzetí, musí
mít s sebou záložní kopii pro potvrzení.
Ústní i písemná komunikace s poskytovatelem dotace napříč dotačním programem probíhá
výhradně v českém jazyce a všechny dokumenty se poskytovateli předkládají v českém jazyce.
Adresa podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Vyhlášení programu

21. 6. 2022

Příjem žádostí

21. 7. 2022 (od 10:00) – 31. 8. 2022 (do 24:00)

Dotační program je určen primárně pro žadatele, kteří u poskytovatele projevili předběžný zájem
o dotaci. Na základě údajů z předběžného zájmu zajišťuje poskytovatel finanční prostředky pro
jednotlivé žadatele. Z tohoto důvodu je žadatel povinen v žádosti uvést stejný zdroj, jaký uvedl
v předběžném zájmu o dotaci. Pokud žadatel z jakéhokoli důvodu nemůže pořídit zdroj, který
uvedl v předběžném zájmu, je oprávněn v žádosti uvést zdroj jiný, avšak dotace mu bude
přiznána pouze v maximální výši pro zdroj uvedený v předběžném zájmu; nelze tedy přiznat vyšší
dotaci oproti vyslovenému předběžnému zájmu. Po zahájení příjmu žádostí se předběžný zájem
nevyslovuje, neboť jeho funkci nahrazuje žádost samotná.
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Po odevzdání žádosti není možné měnit či doplňovat jakékoliv části žádosti (netýká se
kontaktních údajů a bydliště, o jejichž změně je žadatel povinen informovat do 15
pracovních dnů od změny) či příloh kromě případů, kdy bude žadatel k takové opravě či
doplnění vyzván poskytovatelem dotace.
Žádost je považována za kompletní pouze v případě, že žadatel řádně doložil poskytovateli
žádost předepsaným způsobem a ve stanovených termínech. V opačném případě bude žádost
vyřazena a nebude hodnocena.
Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě závažných administrativních či technických obtíží
pozastavit příjem žádostí, popř. změnit přijímání žádostí v dotačním programu na formu
osobního podávání.

9. Náležitosti žádosti a její přílohy
Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (viz příloha 1), který je k dispozici v dotačním
portálu, a to výhradně prostřednictvím tohoto portálu.
Žadatel je povinen vyplnit všechna pole, která jsou označena jako povinná. Povinná pole jsou
v žádosti podbarvena červenou barvou.
Žádost nelze podat mimo dotační portál, ani na formulářích z kotlíkových dotací I, II či III.
Přílohy žádosti
1. průkazná fotodokumentace nahrazovaného kotle zapojeného do otopné soustavy a
napojeného na komínové těleso a popř. fotodokumentace dalších identifikačních znaků
kotle (štítku kotle, tlakoměru, teploměru, nápisu s označením typu kotle, atd.);
fotodokumentace může být doložena v tištěné podobě, na nepřepisovatelném CD nebo
DVD, nebo na USB flash disku, elektronická podoba vždy v běžně dostupných
formátech (*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.pdf);
2. kopie platného dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně,
sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Platnost dokladu
o kontrole technického stavu zdroje tepla bude posuzována k datu předložení
elektronické žádosti. Žadatel může být vyzván k předložení kopie oprávnění uděleného
výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích stacionárních
zdrojů, osobě, která předložený doklad vystavila (nedílná součást dokladu dle tohoto
bodu);
3. doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např.
daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a
příspěvcích poskytovaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo Úřady práce
ČR).
4. doklad o vedení bankovního účtu v českých korunách, jehož vlastníkem je žadatel
[originál formuláře finanční identifikace potvrzený bankou (viz příloha 7) nebo smlouvu o
vedení bankovního účtu (kopie s originálním podpisem žadatele) nebo jiný doklad o
vlastnictví účtu žadatelem (kopie s originálním podpisem žadatele)];
5. následující doklady v případě, že jsou pro žadatele relevantní:
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•

doklady prokazující, že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.

•

písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu (viz příloha
5) k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném
domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového
domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby
pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu.

•

písemný souhlas druhého z manželů (viz příloha 6) v případě vlastnictví
rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou
rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci
společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků
většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci
nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření.

•

závazná objednávka – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového
kondenzačního kotle; podrobnosti viz kapitola 4 oddíl C dotačního programu.

•

potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném splácení úvěru či jiný relevantní
doklad, pokud je tento úvěr zajištěn zástavním právem na nemovitosti, ve které
má dojít výměně zdroje tepla (kopie s originálním podpisem žadatele),

•
•
•

plná moc (vyřizuje-li žádost jiná osoba než žadatel),
čestná prohlášení,
případně jiné relevantní přílohy.

10. Administrace žádostí
Žádosti budou zkontrolovány nejpozději do 75 pracovních dní od jejich doručení. Lhůta není
relevantní u projektů, u kterých je zřejmé, že budou zařazeny do zásobníku. U těchto projektů je
termín relevantní po jejich vyjmutí ze zásobníku. V rámci kontroly žádosti budou kontrolovány
tzv. opravitelné a neopravitelné náležitosti žádosti. V případě, že budou shledány nedostatky v
neopravitelných náležitostech žádosti (tj. nebudou vyplněny, budou vyplněny chybně či v
rozporu se skutečností), bude žádost vyřazena a nebude dále kontrolována. O vyřazení bude
žadatel informován.
Neopravitelnými náležitostmi jsou:
•
•

Místo realizace jako celek
Osoba žadatele jako celek

Ostatní náležitosti žádosti stejně tak i přílohy žádosti jsou považovány za opravitelné (po vyzvání
poskytovatelem dotace). Drobné překlepy a zřejmé nesprávnosti v neopravitelných náležitostech
žádosti nezakládají důvod pro vyřazení žádosti.
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Hodnoceno bude, zda žádost a její přílohy jsou řádně (úplně) vyplněné, údaje v nich nejsou mezi
sebou v rozporu, nechybí žádná z povinných příloh, údaje v žádosti a přílohách jsou v souladu s
účelem a podmínkami dotačního programu.
V případě zjištění nedostatků v opravitelných náležitostech žádosti či přílohách, bude žadatel
písemně vyzván k doplnění, vysvětlení či nápravě nedostatků. Žadatel může toto doplnění
provést maximálně jednou. Žadatel má povinnost doplnit (napravit) zjištěné nedostatky, a to ve
lhůtě stanovené poskytovatelem.
Nedostatky žádosti, které může poskytovatel ověřit z veřejně dostupných zdrojů či dokumentů,
opraví poskytovatel sám bez výzvy k žadateli.
Žadatel není oprávněn bez souhlasu poskytovatele změnit uvedený zdroj tepla (kolonky A3a,
A3b, B či C v rámci bodu 50 žádosti) a navýšit částku požadované dotace. Poskytovatel je
oprávněn povolit změnu zdroje pouze za stejné, nebo nižší dotační prostředky oproti původně
zvolenému zdroji.
Poskytovatel je oprávněn vyžádat si od žadatele další dokumenty i mimo rámec výslovně
uvedených v dotačním programu vzniknou-li pochybnosti o domácnosti žadatele či příjmech
žadatele a jeho domácnosti.
V případě, že žadatel neodstraní nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě či jejich náprava bude
nedostatečná, bude žádost vyřazena.
V průběhu administrace žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se ke
konkrétním žádostem a průběžným výsledkům hodnocení.
Schválení a přidělení dotace
Bez zbytečného odkladu, zpravidla do 40 pracovních dní od doložení všech požadovaných
náležitostí žádosti, splnění podmínek dotačního programu a odsouhlasení přijatelnosti žádosti
poskytovatelem schválí Rada Karlovarského kraje žádosti k financování, dále schválí seznam
vyřazených žádostí (zpětvzetí či odstoupení od žádosti schvalování nepodléhá) a případně
zásobník dílčích projektů.
Dotační program je určen primárně pro žadatele, kteří u poskytovatele projevili předběžný zájem
o dotaci. Na základě vysloveného předběžného zájmu žádá poskytovatel o dotační prostředky
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“). Dotace bude vyhovujícím žádostem
přidělována dle následujícího klíče:
1. financovány budou žádosti, kde žadatelé u poskytovatele vyslovili předběžný zájem do 18.
3. 2022; pro tyto žádosti již poskytovatel o finanční prostředky zažádal.
2. žádosti, kde žadatelé u poskytovatele vyslovili předběžný zájem po
18. 3. 2022, popř. podali žádost o poskytnutí dotace, budou zařazeny do zásobníku
vyhovujících žádostí a po ukončení příjmu žádostí bude pro tyto žádosti dožádáno u
MŽP. Tyto žádosti budou financovány neprodleně po schválení dodatečné alokace ze
strany MŽP.
V případě, že nebude možno uspokojit žádosti v bodě 2 dle výše uvedeného klíče, rozdělí
poskytovatel alokaci pro žádosti v bodě 2 dle pořadí tak, že pro žadatele, kteří vyslovili předběžný
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zájem po 18. 3. 2022 bude rozhodující pořadí dle data vysloveného předběžného zájmu; u žádostí
podaných bez vyslovení předběžného zájmu je za datum vyslovení předběžného zájmu
považováno datum podání žádosti.
Uzavření smlouvy
Do 30 pracovních dní od usnesení Rady Karlovarského kraje bude žadatel o výsledku schválení
žádosti vyrozuměn a v případě vyhovující žádosti vyzván k uzavření smlouvy. Současně bude
žadateli uložena lhůta k dodání plné moci pro případ, že bude smlouvu podepisovat v zastoupení.
V případě, že žadatel bude podepisovat smlouvu v zastoupení, je povinen před podpisem
smlouvy poskytovateli doložit úředně ověřenou plnou moc k zastupování.
Pokud žadatel plnou moc nepředloží nebo následně nepodepíše smlouvu ve stanovené lhůtě,
bude žádost vyřazena a s žadatelem nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Poskytovatel neuzavře smlouvu s žadateli, kteří mají aktivní smlouvu či čekají v zásobníku
v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v
Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" nebo dotačním programu
"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji –
dofinancování zásobníku kotlíkových dotací", ledaže žadatel od smlouvy/ ze zásobníku
v uvedených programech odstoupí. Neodstoupí-li žadatel od uvedené smlouvy/ ze zásobníku,
bude jeho žádost v tomto dotačním programu vyřazena.
Uzavřením smlouvy (vzor viz příloha 8; žadatel nevyplňuje) se žadatel stává konečným
uživatelem.
Smlouva musí být uzavřena nejpozději 30. 6. 2025.
Zařazením do zásobníku usnesením Rady Karlovarského kraje je žádost považována za
schválenou s tím, že na ni bude poskytnuta dotace v případě, že se v rámci dotačního programu
navýší, popř. uvolní dostatečné finanční prostředky.
V případě, že žádost byla zařazena do zásobníku, lhůta 30 pracovních dní na uzavření smlouvy
od usnesení Rady Karlovarského kraje není relevantní.
Společné ustanovení k doručování písemností
Písemnosti zasílané žadateli v rámci dotačního programu se považují za doručené také v případě,
že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel (provozovatel poštovních služeb)
písemnost označí za nedoručitelnou nebo si adresát písemnost u doručovatele (provozovatele
poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne, pak je dnem doručení den, kdy se písemnost
vrátila odesílateli.
Seznam příjemců dotace a zveřejnění smluv
Veškeré uzavřené smlouvy budou v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění zveřejněny v registru smluv.
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Další údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či jiného identifikačního
průkazu, trvalé bydliště, místo realizace výměny, celkové způsobilé výdaje, uhrazené způsobilé
výdaje a číslo dokladů, kterým byly výdaje uhrazeny, aj.) budou poskytnuty formou tabulky
Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí, popř. dalším
kontrolním orgánům.
Každý konečný uživatel bude uveden v seznamu příjemců podpory (konečných uživatelů), který
může být zveřejněn.

11. Žádost o zálohovou platbu
Konečný uživatel může požádat poskytovatele o zálohovou platbu ve výši
60 % schválené dotace. O zálohovou platbu lze požádat výhradně po podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.
Zálohu lze poskytnout pouze za předpokladu, že je poskytovateli předložen řádně vyplněný
formulář „Žádost o zálohovou platbu“ (viz příloha 13) a současně je předložena zálohová faktura
(popř. dílčí faktura, je-li nový zdroj realizován více samostatnými nákupy) řádně vystavená
dodavatelem nového zdroje. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, být vystavena na
konečného uživatele (popř. vlastníka či spoluvlastníka místa realizace) a místo realizace, musí z ní
být patrné, že je předmětem úhrady pořízení nového zdroje tepla z dotace a musí být označena
číslem a názvem projektu „CZ.05.01.02/03/22_001/0000014 - Podpora výměny kotlů v
Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti.“
Nebude-li mít poskytovatel pochybnosti o správnosti předložených dokumentů, vyplatí ve
prospěch účtu konečného uživatele zálohu ve výši 60 % schválené dotace, popř. je-li zálohová
faktura vystavena na nižší částku, vyplatí poskytovatel částku uvedenou na zálohové faktuře.
Poskytovatel vyplatí zálohu do 30 dnů od přeložení bezvadné žádosti o zálohovou platbu, popř.
ve stejné lhůtě po odstranění závad konečným uživatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo
proplatit zálohu v delší lhůtě, a to za předpokladu, že nebude mít na projektovém účtu dostatek
finančních prostředků ke krytí zálohové platby.
Konečný uživatel je povinen poskytnutou zálohu použít výhradně na úhradu zálohové faktury, a
to neprodleně do 5 pracovních dnů od připsání platby na jeho účet. Současně je povinen do 15
pracovních dnů od připsání platby na jeho účet předložit poskytovateli bankovní výpis
prokazující úhradu zálohové faktury dodavateli. V případě pochybností se za den připsání platby
na účet považuje následující pracovní den od odeslání platby poskytovatelem konečnému
uživateli.
Záloha se poskytuje pouze jednou, a to i v případě, že žadatel nepožádal o vyplacení maximální
možné zálohové částky. Záloha se neposkytuje na již uhrazené faktury.
V případě, že má poskytovatel pochybnosti o předložených dokumentech, vyhrazuje si právo
zálohovou platbu neposkytnout.

Stránka 15 z 21

12. Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva
Realizace dílčího projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 7. 2025. Ukončením realizace
dílčího projektu se rozumí datum vydání zprávy o montáži (viz příloha 11), popř. protokolu o
uvedení nového zařízení do provozu (viz příloha 12).
Lhůta pro realizaci projektu konečného uživatele je stanovena na dva roky od uzavření smlouvy.
V objektivně zdůvodněných případech může poskytovatel lhůtu prodloužit.
Je-li konečný uživatel s realizací dílčího projektu v nečinnosti tak, že do deseti měsíců od podpisu
smlouvy nedojde k uvedení nového zdroje do provozu, tedy k vydání protokolu či jiného
relevantního dokladu o uvedení nového zařízení do provozu, je poskytovatel oprávněn písemně
konečného uživatele vyzvat k tomu, aby průkazně doložil kroky směřující ke zdárné realizaci
dílčího projektu. Nedoloží-li konečný uživatel průkazně, jaké kroky činí ke zdárné realizaci dílčího
projektu, považuje se takovéto jednání za závažné porušení rozpočtové kázně a poskytovatel
může smlouvu vypovědět.
Konečný uživatel je povinen doručit poskytovateli dotace do 20 pracovních dní od ukončení
realizace dílčího projektu, nejpozději však do 12. 8. 2025 (včetně) závěrečnou zprávu (viz příloha
9). V případě, že datum ukončení realizace předchází datu podepsání smlouvy, je konečný
uživatel povinen doložit závěrečnou zprávu do 20 pracovních dní od podpisu smlouvy.
Závěrečná zpráva bude mj. obsahovat:
1. stručný popis realizovaného dílčího projektu a finanční vyúčtování dílčího projektu (je
součástí formuláře závěrečné zprávy);
2. kopie faktur nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky,
paragony, apod.) za všechny výdaje, které konečný uživatel žádá proplatit z dotace a dále:
o faktury musí být vystaveny na jméno konečného uživatele, vlastníka či
spoluvlastníka místa realizace;
o z obsahu každého dokladu musí být zřejmé, že se týká předmětu realizovaného
projektu a místa realizace;
o z obsahu dokladů musí být zřetelné rozlišení jednotlivých nárokovaných položek;
o všechny doklady požadované k proplacení musí být uvedeny v tabulce finančního
vyúčtování v závěrečné zprávě;
o doklady musí být od dodavatele nebo kraje označeny číslem a názvem projektu
„CZ.05.01.02/03/22_001/0000014 - Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji
pro nízkopříjmové domácnosti“;
3. kopie výpisů z účtu (event. potvrzení vydané bankou nebo jiný doklad prokazující
zaplacení), případně pokladní doklady prokazující, že výdaje, které jsou v rámci
závěrečné zprávy nárokovány k proplacení z dotace, byly prvotně uhrazeny konečným
uživatelem nebo spoluvlastníkem místa realizace (příp. druhým z manželů) minimálně ve
výši, která je nárokována; originál bankovního výpisu si konečný uživatel uschová pro
případnou kontrolu. Příkaz k úhradě nelze uznat jako doklad prokazující zaplacení;
4. kopie zprávy o montáži (viz příloha 11) vystavená:
o v případě tepelných čerpadel nebo kotlů na biomasu oprávněnou osobou podle
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových
plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla);
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

o v případě plynových kotlů výrobcem proškolenou osobou;
o v případě, že byla realizace projektu ukončena před vyhlášením dotačního
programu, může předložit konečný uživatel namísto zprávy o montáži kopii
protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu (viz příloha 12) vystaveného
oprávněnou osobou;
kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a
revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj) s výsledkem
„vyhovuje“;
fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, popř. nové otopné soustavy a
komína (pokud je součástí způsobilých výdajů); fotodokumentace může být doložena v
tištěné podobě nebo na nepřepisovatelném CD nebo DVD, nebo na USB flash disku,
elektronická podoba vždy v běžně dostupných formátech (*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.pdf);
formulář „Potvrzení o likvidaci kotle“ (viz příloha 10) potvrzený výkupnou kovů,
sběrným dvorem či obdobným typem organizace mající oprávnění ke shromažďování
odpadů;
kopie osvědčení topenáře, který instaloval nový zdroj tepla nebo jinou součást, o
získání patřičné profesní kvalifikace podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení
nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla) v případě obnovitelných zdrojů energie.
kopie revizních zpráv, zpráv o kontrole technického stavu zařízení (budou-li relevantní);
potvrzení banky o řádném splácení úvěru v případě, že zástava jistí běžný bankovní
úvěr, hypoteční úvěr. Povinnost předložení potvrzení neplatí, pokud nedošlo ke změně
oproti stavu uvedenému v žádosti;

Veškeré doklady dodané k závěrečné zprávě musí být v českém jazyce.
Poskytovatel provede do 30 pracovních dní ode dne doručení závěrečné zprávy její kontrolu.
V případě doložení neúplné závěrečné zprávy bude konečný uživatel vyzván k jejímu doplnění ve
lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. Poskytovatel po předložení všech úplných a správných
podkladů, případně po provedení kontroly na místě na vybraném vzorku podpořených dílčích
projektů fyzických osob, provede do 30 pracovních dnů od schválení závěrečné zprávy platbu na
účet konečného uživatele uvedený ve smlouvě. Výjimku tvoří případy, kdy byl konkrétní dílčí
projekt vybrán k veřejnosprávní kontrole na místě nebo kdy je nárok na přidělení dotace
předmětem posouzení ze strany řídícího orgánu – v těchto případech bude lhůta pro proplacení
dotace prodloužena na 20 pracovních dnů od ukončení veřejnosprávní kontroly na místě, nebo
od doručení vyjádření ze strany řídícího orgánu.
Pokud konečný uživatel požadované doklady ve stanovené lhůtě nedoloží, budou nedostatečně
prokázané výdaje považovány za nezpůsobilé a nebudou konečnému uživateli proplaceny.
Nejzazší možný termín proplacení dotace je stanoven na 25. 11. 2025. Pokud nebude závěrečná
zpráva úplná a správná a nebudou vypořádány všechny připomínky poskytovatele minimálně 5
pracovních dní před tímto datem (tj. nejpozději 18. 11. 2025), budou uplatňované výdaje
považovány za nezpůsobilé a nebudou konečnému uživateli proplaceny.
Pokud nebudou podklady k závěrečné zprávě doloženy v termínech dle pokynů poskytovatele,
nebude dotace konečnému uživateli proplacena.
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Konečný uživatel nemůže bez souhlasu poskytovatele změnit typ zdroje tepla (A1-A4). Žádost o
změnu zdroje tepla je povinen předložit poskytovateli nejpozději při předložení závěrečné zprávy.

13. Udržitelnost
Udržitelností se rozumí zachování majetku pořízeného z dotačních prostředků v místě realizace
ve
funkčním
stavu.
Udržitelnost
dílčího
projektu
trvá
do
31. 12. 2030. Udržitelnost dílčího projektu začíná běžet dnem proplacení dotace. Po tuto dobu je
konečný uživatel povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchovat veškerou
dokumentaci k dílčímu projektu. Dále se jedná zejména o povinnost provozovat zdroj tepla po
jeho uvedení do provozu v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ovzduší“) výrobcem a
dodavatelem, dále se jedná o povinnost spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu
paliv stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o ovzduší, a která jsou výrobcem kotle
určena jako vhodná k naplnění požadavků Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Konečný uživatel zajistí, aby nový zdroj tepla pořízený z
dotace plnil funkci hlavního zdroje vytápění po celou dobu udržitelnosti.
Konečný uživatel je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit zdroj zakoupený z dotace za zdroj
jiný se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry (emise látek znečišťujících ovzduší, sezónní
účinnost kotle). Výměnu kotle je konečný uživatel povinen v předstihu 15 pracovních dnů
konzultovat s poskytovatelem dotace.
Dodržování udržitelnosti může být předmětem kontroly ze strany oprávněných subjektů.
V případě zcizení rodinného domu je konečný uživatel povinen převést na nového majitele práva
a povinnosti vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které byla
dotace udělena. Smlouvu o převodu práv a povinností je konečný uživatel povinen předložit
poskytovateli dotace předem ke schválení. Bez souhlasu poskytovatele dotace zůstává zavázán z
práv a povinností z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace původní konečný uživatel. Zcizí-li
konečný uživatel rodinný dům bez převodu práv a povinností z veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na nového nabyvatele, považuje se to za závažné porušení rozpočtové kázně.
Za splnění udržitelnosti odpovídá vždy konečný uživatel, se kterým je podepsána smlouva o
poskytnutí dotace, nebo ten, na koho přešla práva a povinnosti z veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
Konečný uživatel je povinen jak v době realizace dílčího projektu, tak i v době udržitelnosti,
ohlásit poskytovateli změny kontaktních údajů, adresy trvalého bydliště a jiné změny související s
realizací dílčího projektu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
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14. Kontrolní činnost
Kontroly v době realizace a v době udržitelnosti
Poskytovatel, jím pověřené třetí osoby a dále osoby uvedené v textu níže jsou oprávněny v
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.
Poskytovatel dotace je také 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 původní zdroj tepla a ostatních
prostor souvisejících s předmětem žádosti a dále je oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za
kterých bude dotace poskytnuta.
Konečný uživatel je povinen umožnit provedení kontroly a spolupracovat s kontrolními orgány
ze strany poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního
prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva financí, Evropské
komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších. Tyto subjekty jsou
oprávněny kontrolovat předmět dotace a podmínky přidělení dotace včetně nutnosti zpřístupnění
všech prostor, kde se nacházel původní zdroj tepla, nový zdroj tepla a ostatních prostor
souvisejících s předmětem dotace a dále jsou oprávněny kontrolovat dodržení podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta. Veřejnosprávní kontrolu na místě vykonávají pověření
zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů. Konečný uživatel je povinen v rámci
výkonu této kontrolní činnosti předložit pověřeným zaměstnancům a členům příslušných orgánů
k nahlédnutí originály všech dokladů týkajících se předmětu dotace (kromě dokladů, které byly v
originále či ověřené kopii doloženy spolu s žádostí 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 nachází majetek, jehož proplacení je či bylo nárokováno z
dotace.
Konečný uživatel, který je provozovatelem nového spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva, je povinen umožnit orientační měření emisí znečišťujících látek, včetně provedení
nutného souvisejícího zásahu do spalinové cesty.

15. Seznam závazné dokumentace
•
•

Závazné pokyny Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v platném znění;
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro
období 2021 - 2027 v platném znění;

Žadatel je vázán všemi těmito dokumenty včetně jejich příloh. Odporuje-li tento dotační program
uvedeným dokumentům, či jejich přílohám, má přednost znění uvedené v těchto dokumentech
před zněním dotačního programu.
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16. Závěrečná a informační ustanovení
Bližší informace k tomuto programu jsou dostupné na webových stránkách Karlovarského kraje:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/
Kontaktní osoby:
Oddělení grantových schémat:
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz;
Agáta Holá, 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz;
Mojmír Kalvoda, 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz;
Eva Dolívková, 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz;
Jitka Lapešová, 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Michal Mottl, 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz, vedoucí oddělení.

Závěrečná ustanovení:
Všechny přijaté žádosti včetně jejich příloh (dále pak i veškeré doklady doložené poskytovateli v
rámci realizace a udržitelnosti) se archivují a žadatelům (konečným uživatelům) se nevracejí.
Karlovarský kraj neúspěšným žadatelům nehradí žádné náklady spojené s vypracováním a
podáním žádosti o dotaci.
Žadatel/konečný uživatel může požádat o prodloužení procesních lhůt. Nebrání-li tomu další
závazné lhůty a termíny dotačního programu, může být této žádosti vyhověno. Poskytovatel si
vyhrazuje právo postupovat vůči žadatelům mírněji zejména v případech, kdy součet podaných
žádostí nevyčerpal alokaci dotačního programu, a neprominutí úkonu či pochybení by vedlo k
podání nové žádosti. O prodloužení je nutné požádat vždy výhradně písemně (poštou nebo emailem), a to nejpozději poslední den stanovené lhůty. Na později podané žádosti o prodloužení
lhůty nebude brán zřetel. Odbor investic posoudí důvody a možnosti prodloužení lhůty a
žadatele/konečného uživatele o výsledku informuje. Žádosti o prodloužení nemusí být vyhověno.
Lhůty není možné prodlužovat opakovaně.
Na poskytnutí dotace není právní nárok a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
nezakládá nárok na její proplacení z budoucích programů. Pokud bude orgány Evropské unie z
jakýchkoliv důvodů zastaveno nebo přerušeno financování Operačního programu Životní
prostředí jako celku, nemusí být konečnému uživateli dotace vyplacena.
Dotační
program
20. 6. 2022.

byl

schválen

Zastupitelstvem

Karlovarského

kraje

dne
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17. Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vzor žádosti o dotaci na dílčí projekt
Postup výpočtu čistého příjmu
Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele
Údaje o členech domácnosti
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla - spoluvlastníka podílu
rodinného domu
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla - manžela/manželky v SJM
Formulář finanční identifikace
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace
Závěrečná zpráva
Potvrzení o likvidaci kotle
Zpráva o montáži
Protokol o uvedení do provozu
Žádost o zálohovou platbu
Čestné prohlášení - žadatel má v místě realizace bydliště
Čestné prohlášení - označení osob s trvalým pobytem v místě realizace, které bydlí jinde
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