POKYNY PRO REALIZACI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Vážení příjemci,
tyto pokyny slouží jako pomůcka pro bezproblémovou realizaci Vašeho projektu realizovaného
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Najdete v nich podrobnější návody k různým
fázím realizace a vysvětlení některých pojmů. V poslední části těchto pokynů jsou uvedeny odkazy
na webové stránky, které by mohly být pro realizaci Vašeho projektu užitečné.

ZDROJ TEPLA
V rámci kotlíkových dotací lze proplatit pouze zdroj tepla (kotel/tepelné čerpadlo), který splňuje
Ekodesign a je zapsán na Seznamu registrovaných výrobků. Kotle, které nejsou na Seznamu
registrovaných výrobků NELZE z dotace proplatit. Seznam registrovaných výrobků naleznete na
https://svt.sfzp.cz/.
Před zakoupením zdroje tepla je nutné zkontrolovat, zda je vybraný kotel na Seznamu
registrovaných výrobků a zda odpovídá kategorii zvolené ve Vaší žádosti o kotlíkovou dotaci.
Například: pokud příjemce uvedl v žádosti, že požaduje dotaci na kombinovaný kotel, musí být
v Seznamu registrovaných výrobků uvedena obě paliva (uhlí i biomasa). Pokud je v Seznamu
registrovaných výrobků uvedeno pouze uhlí nebo pouze biomasa, pak se nejedná o kombinovaný
kotel.
Pro poskytnutí dotace je rozhodující pouze Seznam registrovaných výrobků. Nelze se spoléhat na
informace poskytované výrobci nebo dodavateli zdrojů tepla, ani nelze vycházet z informací
uvedených na jejich internetových stránkách.
Příklad záznamu ze seznamu registrovaných výrobků:
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V případě pořízení zdrojů tepla vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (teplená čerpadla, kotle
výhradně na biomasu a solárně-termické soustavy) je příjemce povinen v souladu se zákonem
406/2000 Sb. o hospodaření energií zajistit, aby tuto instalaci provedly pouze osoby, které jsou
držiteli příslušného osvědčení o profesní kvalifikaci.
Splnění tohoto požadavku prokáže příjemce doložením kopie osvědčení o profesní kvalifikaci
topenáře, který instalaci provedl, případně fakturou, v jejímž popisu bude uvedeno jméno osoby,
která provedla instalaci zdroje tepla (v relevantních případech).
V případě ostatních zdrojů tepla může být instalace zdroje tepla provedena osobou, či firmou
s běžným oprávněním (např. živnostenský list).

OTOPNÁ SOUSTAVA
V případě kotlů s ručním přikládáním MUSÍ příjemce připojit do otopné soustavy akumulační nádrž
(AN) o minimálním objemu 55 litrů na každý kW výkonu nového kotle. Do celkového objemu se
započítává i zásobník na teplou užitkovou vodu (bojler), pokud je tímto kotlem ohříván.
Údaje o tom, zda je kotel na ruční přikládání a jaký je výkon instalovaného kotle, si příjemce ověří
na Seznamu registrovaných výrobků.

Například k výše uvedenému kotli je tedy nutné připojit akumulační nádrž o minimálním objemu
2 200 litrů (40 kW x 55 l/kW = 2 200 l). Minimální objem lze zajistit kombinací různých nádrží.
Například: AN o objemu 1000 litrů + AN o objemu 1000 litrů + bojler o objemu 200 litrů = objem
2 200 litrů.
Pokud příjemce již vlastní AN, není jeho povinností pořizovat v rámci dotace novou AN, pouze
doloží doklady prokazující, že současná AN splňuje minimální požadovaný objem.
AN je uznatelným nákladem v případě pořízení automatického kotle nebo tepelného čerpadla
pouze pokud je to doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem.
V rámci Kotlíkových dotací lze pořídit také solárně-termickou soustavu pro přitápění nebo přípravu
teplé vody (pokud je uvedeno ve schválené žádosti). Do Kotlíkových dotací však NESPADAJÍ
fotovoltaické panely vyrábějící elektřinu.
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MIKROENERGETICKÉ OPATŘENÍ
Upozorňujeme, že podmínkou pro přidělení dotace, v případě, že nebyl doložen Průkaz
energetické náročnosti budovy ani žádost do Nové zelené úsporám, je realizace
Mikroenergetického opatření v rozsahu, který stanovil energetický specialista ve Vaší žádosti o
poskytnutí dotace.
V případě, že požadujete udělat změnu Mikroenergetického opatření, postupujte dle pokynů
uvedených v části ZMĚNY.
Náklady na Mikroenergetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč z celkového rozpočtu (který je
maximálně 150 000 Kč).

PROPLÁCENÍ VÝDAJŮ – MODIFIKOVANÁ PLATBA
Před uskutečněním dodávky si domluvte s dodavatelem možnost využití tohoto způsobu úhrady
faktur a promyslete vhodné období pro realizaci tak, abyste byli schopni dodržet termíny pro
předložení průběžné monitorovací zprávy se všemi potřebnými doklady.
Jakmile Vám dodavatel po zrealizované dodávce zboží či služeb vystaví daňový doklad - fakturu,
neprodleně provedete úhradu vlastního podílu nákladů akce (dle výše uvedené ve Smlouvě o
poskytnutí dotace). Dotaci nelze proplatit na základě tzv. zálohové faktury.
Př. Faktura zní na 25 600 Kč. V čl. 5 odst. 2b Smlouvy o poskytnutí dotace je v tabulce uveden
vlastní podíl příjemce v % ve výši 25 %. Dodavateli tedy uhradíte částku 6 400 Kč (25 600 * 0,25).
Následně si vyžádáte od banky výpis z bankovního účtu (případně z elektronického bankovnictví)
dokládající úhradu. V případě, že jste hradili v hotovosti, doložíte pokladní doklad.
Poté vyplníte formulář „Průběžná zpráva – vyúčtování akce“, který naleznete na www.krvysocina.cz/kotliky v sekci Dokumenty ke stažení. Ten bude obsahovat:








Stručný popis akce (co vše bylo pořízeno, opraveno, přibližný termín...),
Kopie prvotního účetního dokladu – faktura či příjmové pokladní doklady apod.,
Kopie výpisu z účtu, dokládající úhradu vlastního podílu,
V případě faktury za kotel - foto nového kotle napojeného na otopnou soustavu a
komínové těleso. V případě faktury za mikroenergetické opatření fotografie
dokumentující jeho realizaci (ideálně před, v průběhu a po),
Protokol o uvedení do trvalého provozu, je-li předmětem fakturace nákup kotle,
Revizní zprávu v případě, jedná-li se o plynový kondenzační kotel, je-li předmětem
fakturace.

Upozorňujeme, že hotovostní platby dodavatelům jsou omezeny částkou 270 000 Kč.
Dokládejte vždy originál této zprávy, kopii nebo druhý originál si uschovejte pro případnou kontrolu.
Po zkontrolování správnosti předložených dokladů Vám bude proplacena dotace na účet uvedený
na první straně Smlouvy o poskytnutí dotace.
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Po obdržení platby od kraje provedete úhradu zbývající části faktury dodavateli. Tento postup se
bude opakovat pro všechny faktury hrazené tímto způsobem. Součástí další průběžné zprávy musí
být výpis z bankovního účtu, prokazující úhradu předchozí „modifikované faktury“ dodavateli
(bez tohoto nebude možné proplatit další modifikovanou platbu). Po úhradě posledního doplatku
dodavateli předložíte „Závěrečnou zprávu - vyúčtování akce“, kterou naleznete na www.krvysocina.cz/kotliky v sekci Dokumenty ke stažení. Zpráva bude obsahovat:
 stručný popis realizované akce,
 finanční vyúčtování akce,
 výpis z bankovního účtu případně jiný doklad prokazující úhradu zbývajících částek (dotace)
dodavatelům,
 Doklad o Likvidaci starého kotle, ve kterém musí být identifikován žadatel (jméno a trvalé
bydliště), likvidovaný kotel (údaje minimálně v rozsahu uvedeném v žádosti) a subjekt
likvidující kotel (sběrna kovů, kovošrot, případně jiný subjekt, který má k takové činnosti
oprávnění). Doklad o likvidaci starého kotle je ke stažení na stránkách www.krvysocina.cz/kotliky v sekci Dokumenty ke stažení.
Dokládejte vždy originál této zprávy, kopii nebo druhý originál si uschovejte pro případnou kontrolu.
Předložení závěrečné zprávy zbytečně neodkládejte.

FAKTURY
Faktury musí být vystaveny výhradně na jméno příjemce dotace. V části odběratel bude
uvedeno jméno příjemce a adresa jeho trvalého pobytu.
Veškeré účetní doklady určené k proplacení (faktury, pokladní doklady, paragony, atd.) musí být
označeny názvem a číslem projektu:
„Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005“
Doklady mohou být označeny názvem a číslem projektu dodavatelem, který toto označení uvede
přímo do textu faktury, nebo příjemcem, který na doklad označení vlastnoručně napíše, nebo
nalepí na doklad přiložené nálepky, které již mají označení předtištěno.
Názvem a číslem projektu musí být označen originální doklad, který je příjemce povinen
archivovat. K proplacení zasílá příjemce na Krajský úřad pouze KOPIE takto označených
dokladů.
Veškeré doklady i výpisy z bankovního účtu, prokazující jejich úhradu musí být podepsány
příjemcem.
Výdaje jsou uznatelné ode dne vyhlášení výzvy, tedy od 17. 12. 2015. Výdaje vzniklé před tímto
datem NELZE v rámci Kotlíkových dotací proplatit.
Všechny předložené doklady budou před proplacením kontrolovány a bude posuzována jejich
uznatelnost z pohledu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V případě, že výdaj nesplní tyto
podmínky, nebude ze strany poskytovatele dotace proplacen.
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Faktura by měla být dostatečně rozepsaná, aby bylo možné určit, z jakých položek se skládá.
V případě, že podrobnější rozpis položek je uveden na dodacím listě, doložte spolu s fakturou i
dodací list.
V případě, že příjemce uhradí část výdajů formou zálohových faktur (proforma faktur), musí
k Průběžné / Závěrečné zprávě doručit nejenom zálohovou fakturu, ale i samotnou fakturu (daňový
doklad).
Podíl příjemce se zaokrouhluje na 2 desetinná místa nahoru, dotace z kraje se zaokrouhluje na 2
desetinná místa dolu.
Příklad výpočtu podílů dotace v případě faktury do 150 000 Kč, pro příjemce s dotací 75 %:
Částka faktury
Podíl příjemce (25 %)
Podíl kraje (75 %)

149 999,90 Kč
37 499,98 Kč
112 499,92 Kč

Úhrada
příjemce

Dotace kraje

37 499,98 Kč
- Kč

- Kč
112 499,92 Kč

Příklad výpočtu podílů dotace v případě faktury nad 150 000 Kč, pro příjemce s dotací 75 %:
Částka faktury
Částka přesahující maximální
uznatelné náklady (150 000 Kč)
Uznatelné náklady (100 %)
Podíl příjemce (25 %)
Podíl kraje (75 %)

249 999,90 Kč
99 999,90 Kč

Úhrada
příjemce

Dotace kraje

99 999,90 Kč

- Kč

37 500,00 Kč

- Kč

150 000,00 Kč
37 500,00 Kč
112 500,00 Kč

- Kč

112 500,00 Kč

ZMĚNY
Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou Smlouvou o
poskytnutí dotace. Veškeré změny oznamte písemně a s dostatečným předstihem na Krajský úřad
Kraje Vysočina administrátorovi Vašeho projektu.
Rozlišujeme 2 typy změn. Změna podléhající schválení radou kraje (tzv. podstatná změna) a
změna, která nepodléhá schválení radou kraje a postačí ji pouze oznámit (tzv. nepodstatná
změna).
Podstatné změny je nutné hlásit před tou částí realizace, které se změna týká.
V období realizace hlaste nepodstatné změny společně s předkládanou průběžnou či závěrečnou
zprávou.
5

Nepodstatné změny jsou:
- změna čísla občanského průkazu
- změna příjmení příjemce (hlásit i v době udržitelnosti projektu)
- změna SVT kódu při dodržení zvolené kategorie paliva nového zdroje tepla
- změna čísla bankovního účtu
- telefonní číslo a e-mail
Při změně čísla OP a změně příjmení je nutné doložit nový výpis z registru obyvatel, ze kterého
budou tyto změny patrné.
Podstatné změny jsou:
- změna kategorie instalovaného zařízení (např. místo kotle na uhlí hodláte instalovat tepelné
čerpadlo apod.)
- změna mikroenergetického opatření (i v případě, že specialista doporučil několik opatření a
příjemce chce realizovat pouze některá, nebo se příjemce rozhodl podat i projekt do programu
Zelená úsporám)
- změna trvalého bydliště (hlásit i v době udržitelnosti projektu)
V případě jiného druhu změny kontaktujte administrátora Vašeho projektu.
Změna majitele, zástavní právo
V případě změny majitele nemovitosti, ve které je instalováno zařízení financované z dotace je
nutné požádat o souhlas s touto změnou Kraj Vysočina. Pro udělení tohoto souhlasu bude nutné
doložit podklad, ze kterého bude patrné, že původní majitel zaváže nového majitele k plnění
povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace, např. návrh darovací smlouvy, návrh
kupní smlouvy, smlouvu o smlouvě budoucí. Po provedení zápisu této změny v katastru
nemovitostí je nutné doložit kopii uzavřené smlouvy.
Rovněž je třeba požádat o souhlas v případě, že má být nemovitost, ve které bylo instalováno
zařízení financované z dotace, zatížena právy třetích osob nebo zástavním právem (např.
hypotéka).
SVT kód
V případě, že žadatel uvedl do žádosti o Kotlíkovou dotaci Kód SVT nového zdroje tepla a před
realizací se rozhodl pořídit jiný zdroj tepla, který je však stejného typu (např.: zdroj tepla uvedený
v žádosti pod SVT kódem byl kotel na biomasu a nově zamýšlený kotel je opět kotlem na
biomasu), pak stačí tuto změnu popsat v Průběžné / Závěrečné zprávě.
V případě, že žadatel uvedl do žádosti o Kotlíkovou dotaci Kód SVT nového zdroje tepla a před
realizací se rozhodl pořídit jiný zdroj tepla, který není stejného typu (např.: zdroj tepla uvedený
v žádosti pod SVT kódem byl kotel na biomasu a nově zamýšlený kotel je kotlem na plyn), pak
musí příjemce podat žádost o podstatnou změnu.
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Není možné žádat o změnu typu nového zdroje v případě, že by poté došlo k instalaci nového
kotle na uhlí či kombinovaného kotle na uhlí a biomasu za původní starý kotel, který byl kotlem
výhradně na biomasu.
Mikroenergetická opatření
V případě, že energetický specialista uvedl do popisu prověření vhodnosti realizace
mikroenergetických opatření několik opatření (např. dílčí výměna oken, výměna vstupních a
balkonových dveří a zateplení severní fasády) je nutné provést všechna tato opatření nebo
požádat o podstatnou změnu, ke které bude nutné doložit nové doporučení energetického
specialisty.
V případě, že byla v rámci žádosti uvedena realizace mikroenergetického opatření a příjemce poté
podal žádost i do programu Zelená úsporám, je nutné provést změnu povinnosti realizace původně
navrženého mikroenergetického opatření.

UDRŽITELNOST, ARCHIVACE, KONTROLY
Udržitelnost projektu je do 31. 12. 2023. Do tohoto data musí být zdroj tepla pořízený z dotace
schopen plnit funkci hlavního zdroje vytápění v místě realizace popsaném v žádosti o poskytnutí
dotace.
V případě, že v době udržitelnosti bude muset být zařízení pořízené z dotace nahrazeno jiným,
musí příjemce zajistit, aby nově instalované zařízení splňovalo stejné případně lepší parametry
(Ekodesign).
Kotel nesmí být v udržitelnosti upraven nebo přestavěn takovým způsobem, který by měl vliv na
jeho parametry splňující Ekodesign (např. přestavba automatického kotle na kotel s ručním
přikládáním, apod.).
Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k závěrečnému
vyúčtování projektu. Po tuto dobu je příjemce rovněž povinen archivovat veškerou dokumentaci
spojenou s realizací projektu.
V případě, že Vámi realizovaný projekt bude vybrán do vzorku projektů kontrolovaných na místě,
bude Vám termín této kontroly sdělen s dostatečným předstihem.

OSTATNÍ
Termín realizace projektu je Smlouvou o poskytnutí dotace stanoven na 30. 11. 2016. Do tohoto
data musí proběhnout všechny činnosti související s Kotlíkovou dotací (instalace nového zdroje
tepla, likvidace starého kotle, vystavení faktur, úhrada faktur, atd.). Nejpozději do 31. 12. 2016 je
příjemce povinen zaslat Závěrečnou zprávu.
Výběr firmy, která instalaci nového zdroje tepla či jiné práce spojené s realizací projektu provede je
na rozhodnutí příjemce dotace. Ze strany Kraje Vysočina nebyl stanoven žádný seznam firem
oprávněných k těmto činnostem. Jediné omezení se týká instalace zdrojů tepla vyrábějících energii
z obnovitelných zdrojů (blíže popsáno v části ZDROJ TEPLA).
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Biomasou se rozumí „dřevní biomasa“ pocházející ze stromů, křovin a keřů, včetně dřevěných
polen, dřevní štěpky, lisovaného dřeva ve formě pelet, lisovaného dřeva ve formě briket a pilin.
Kotlem na biomasu se rozumí kotel s biomasou jako preferenčním palivem.
Pro zajištění plynulé administrace doporučujeme zasílat vyúčtování neprodleně po získání všech
potřebných podkladů.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Stránky kotlíkových dotací v Kraji Vysočina: www.kr-vysocina.cz/kotliky
Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
Seznam energetických specialistů: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Seznam držitelů Osvědčení o získání profesní kvalifikace pro instalaci zařízení vyrábějících energii
z OZE:
http://www.aptt.cz/zkousky-oze.php
http://www.mpo.cz/dokument167893.html
Formuláře pro podstatnou či nepodstatnou změnu, vzor dokladu o likvidaci, formulář pro
průběžnou a závěrečnou zprávu – vyúčtování akce:
https://www.kr-vysocina.cz/kotliky sekce Dokumenty ke stažení
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