POKYNY PRO REALIZACI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Pro úspěšnou realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina musí být splněny následující podmínky:
I. Pořizovaný zdroj tepla (kotel / tepelné čerpadlo) je uveden na seznamu registrovaných
výrobků pro 3. kolo kotlíkových dotací.

II. V případě instalace kotle na ruční přikládání je ke kotli připojena akumulační nádrž o
minimálním objemu 55 l/kW výkonu kotle (netýká se plynových kotlů, automatických kotlů
bez možnosti ručního přikládání a tepelných čerpadel).

III. Osoba instalující kotel (topenář) je držitelem Osvědčení o získání profesní kvalifikace
dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (netýká se plynových).

IV. Doklady předkládané k proplacení (faktury, pokladní doklady, výpisy z bankovního účtu)
jsou podepsány příjemcem a označeny názvem a registračním číslem projektu:
„Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701“.

V. Celý projekt byl zrealizován do 31. 12. 2022 (tj. uvedení zdroje tepla do provozu,
znehodnocení a likvidace starého kotle, vystavení dokladů i jejich úhrada).

VI. K závěrečné zprávě jsou předloženy povinné přílohy: faktury, dodací listy, doklady
prokazující úhradu faktur, protokol o uvedení zdroje tepla do provozu, doklad obsahující
výrobní číslo nového zdroje tepla, fotodokumentace nového zdroje tepla, doklad o likvidaci
starého kotle včetně fotodokumentace znehodnocení starého kotle, popřípadě další
přílohy dle typu nového zdroje tepla:


revizi spalinových cest (netýká se tepelných čerpadel),



dokumenty prokazující splnění minimálního požadovaného objemu akumulační nádrže
(týká se pouze kotlů umožňujících ruční dodávku paliva),

Závěrečná zpráva se dokládá s originálním podpisem příjemce. Všechny ostatní
přílohy jsou předkládány v kopii. Originály je příjemce povinen archivovat.

VII. Příjemce dotace musí být po celou dobu realizace projektu vlastníkem nemovitosti, ve které
dochází k výměně zdroje tepla.

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 III“. 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.
I. 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
stránkách Státního fondu životního prostředí: https://svt.sfzp.cz/.
Před zakoupením zdroje tepla je nutné zkontrolovat, zda je vybraný zdroj tepla 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 kotel výhradně na biomasu, musí
být v Seznamu registrovaných výrobků uvedeno jako preferenční palivo (případně i ostatní vhodná
paliva) pouze biomasa. Pokud je v Seznamu registrovaných výrobků uvedeno jako palivo biomasa i
uhlí, pak se nejedná o kotel výhradně na biomasu. Dále je nutné, aby byl kotel uveden v dotačním
programu „Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019)“.
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, letácích, produktových listech apod.
Příklad záznamu ze seznamu registrovaných výrobků:

1

II. 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.
Akumulační nádrže jsou povinné u všech kotlů, které umožňují ruční dodávku paliva. Pokud tedy
kotel umožňuje jak automatickou, tak i ruční dodávku paliva, je nutné připojit akumulační nádrž.

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 (např. fotodokumentace
výrobního štítku, manuál, faktura, případně jiný doklad obsahující objem nádrže).
AN je uznatelným nákladem v případě pořízení automatického kotle, pouze pokud je to doporučeno
projektem, výrobcem nebo dodavatelem.
V případě, že nebude splněn požadovaný minimální objem AN, nebude dotace vyplacena!
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III. OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE
V případě pořízení zdrojů tepla vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (teplená čerpadla a kotle
výhradně na biomasu) je příjemce povinen v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií zajistit, aby tuto instalaci provedly pouze osoby, které jsou držiteli příslušného osvědčení o
profesní kvalifikaci (viz příloha č. 1).
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.
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.
IV. FAKTURY
Faktury musí být vystaveny výhradně na jméno příjemce dotace. V části odběratel bude uvedeno
jméno příjemce a adresa jeho trvalého pobytu.
V části dodavatel nesmí být uvedeno jméno a příjmení příjemce/žadatele o Kotlíkovou dotaci
v Kraji Vysočina III, tzn., že není možné, aby dodavatel a odběratel byla tatáž osoba. Nelze
fakturovat ani manželi/ce či jiné blízké osobě za předpokladu, že by z realizace Kotlíkové
dotace dodavateli plynul užitek (např. sdílí společnou domácnost s příjemcem dotace –
odběratelem).
Veškeré účetní doklady určené k proplacení (faktury, pokladní doklady, paragony atd.) musí být
označeny názvem a číslem projektu:
„Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701“
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.
Se závěrečnou zprávou zasílá příjemce na krajský úřad k proplacení pouze KOPIE takto
označených dokladů.
Veškeré doklady i výpisy z bankovního účtu prokazující úhradu faktur musí být označeny
názvem a číslem projektu a musí být podepsány příjemcem. Kopie takto označených a
podepsaných dokladů jsou rovněž zasílány společně se závěrečnou zprávou na krajský úřad.
Výdaje jsou uznatelné ode dne vyhlášení 1. kola Kotlíkových dotací, tedy od 15. 7. 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 musí 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 hradí výdaje prostřednictvím zálohových faktur (proforma faktur), musí
k závěrečné zprávě doručit nejenom zálohovou fakturu, ale i konečnou fakturu (daňový doklad).
V případě, že se faktura odkazuje na další dokument, např. Smlouvu o dílo, doloží příjemce i kopii
tohoto dokumentu.
V. REALIZACE PROJEKTU
Termín realizace projektu je Smlouvou o poskytnutí dotace stanoven nejpozději do 31. 12. 2022. Do
tohoto data musí proběhnout všechny činnosti související s Kotlíkovou dotací (instalace nového
zdroje tepla, likvidace starého kotle včetně jeho trvalého znehodnocení, vystavení faktur, úhrada
faktur atd.).
Nejpozději do 31. 1. 2023 je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu na krajský úřad.
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 III. Osvědčení o získání profesní kvalifikace).
V případě, že příjemce dotace vykoná některé činnosti svépomocí (stavební úpravy, montáž kotle
apod.), není možné, aby předložil k proplacení fakturu, kterou vystavil sám sobě. Je však možné
předložit k proplacení faktury/paragony za použitý materiál (viz část IV. Faktury).
V případě, že je nově instalovaným zdrojem spalovací zdroj (kotel na tuhá paliva nebo plynový
kondenzační kotel), je nutné nechat provést revizi spalinové cesty a to před uvedením tohoto zdroje
do trvalého provozu! Revizi spalinové cesty může provést pouze oprávněná osoba, která je
současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání NIKOLI BĚŽNÝ KOMINÍK!!!
VI. PROPLÁCENÍ VÝDAJŮ
Po zrealizování všech činností a úhradě všech faktur vystavených dodavateli, vyplní příjemce
formulář Závěrečná zpráva - vyúčtování akce, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/kotliky v
sekci Dokumenty ke stažení. Do formuláře příjemce uvede stručný popis realizované akce
(co bylo pořízeno, opraveno, přibližný termín, informace o znehodnocení a likvidaci starého kotle
apod.) a zároveň přiloží následující povinné přílohy:


kopie účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, paragony apod.), přičemž účetní
doklady musí být dostatečně rozepsané, tak aby v nich byly specifikovány náklady na:
 nový zdroj tepla (kotel / tepelné čerpadlo),
 otopnou soustavu (radiátory, podlahové topení, bojler, potrubí),
 úpravu spalinových cest (výstavba / vyvložkování komína),
 úpravu kotelny (stavební úpravy kotelny nezbytné pro instalaci nového zdroje),
 akumulační nádrž,
 rozvod plynu od HUP k instalovanému kotli,
 celkové náklady plnění,
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kopie výpisu z účtu příjemce dotace či příjmového pokladního dokladu, prokazujícího
úhradu faktur (příkaz k úhradě není dokladem prokazujícím skutečnou úhradu),
fotodokumentace nového zdroje tepla napojeného na otopnou soustavu a komín a dále
fotodokumentaci radiátorů, bojleru nebo akumulačních nádob, pokud byly pořízeny
v rámci realizace projektu,
kopie protokolu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu (v případě
pořízení zdroje tepla vyrábějícího energii z obnovitelných zdrojů, vystaví protokol osoba
oprávněná k instalaci těchto zdrojů - viz část III. Osvědčení o získání profesní kvalifikace),
kopii dokumentu obsahujícího výrobní číslo nového zdroje tepla (např. fotografie
výrobního štítku, kopie záručního listu, apod.),
kopie protokolu o revizi spalinové cesty (netýká se tepelných čerpadel) - viz část
V. Realizace projektu,
kopie dokumentů prokazujících splnění požadavku na minimální objem akumulační
nádrže – viz část II. Otopná soustava,
kopie dokladu o likvidaci starého kotle, ve kterém musí být identifikován příjemce (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. V případě, že byl tento doklad součástí
žádosti, není nutné jej znovu dokládat,
fotodokumentace prokazující trvalé znehodnocení starého kotle - viz příloha č. 2,
kopie písemných záznamů o provedení zkoušek nebo testů, pokud je požadováno jejich
proplacení (např. revize nového zdroje tepla, projektová dokumentace pro vybudování
plynové přípojky, apod.). Tyto náklady jsou uznatelné, pouze pokud došlo k jejich
realizaci před uvedením nového zdroje tepla do provozu.

Upozorňujeme, že hotovostní platby dodavatelům jsou omezeny částkou 270 000 Kč.
Dokládejte vždy originál závěrečné zprávy, kopii nebo druhý originál si uschovejte pro
případnou kontrolu.
Předložení závěrečné zprávy zbytečně neodkládejte.
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VII. ZMĚNY
Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou Smlouvou o
poskytnutí dotace. Veškeré změny musí oznámit písemně a s dostatečným předstihem na Krajský
úřad Kraje Vysočina administrátorovi 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 závěrečnou zprávou.
Nepodstatné změny jsou:





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 příjmení je nutné doložit výpis z registru obyvatel, ze kterého bude tato změna patrná.
Podstatné změny jsou:




změna kategorie instalovaného zařízení (např. místo kotle na biomasu hodláte instalovat
tepelné čerpadlo)
změna trvalého bydliště (hlásit i v době udržitelnosti projektu)
změna vlastníka nemovitosti (nutné žádat předem o souhlas a to i v době udržitelnosti)

Rozhodnutí o podstatné změně je v kompetenci příslušného orgánu Kraje Vysočina (rady kraje).
O výsledku budete vždy následně písemně vyrozuměni.
V případě jiného druhu změny kontaktujte administrátora Vašeho projektu.
SVT kód
V případě, že příjemce 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 závěrečné zprávě.
Pokud příjemce 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 zamýšleným zdrojem tepla je tepelné čerpadlo), pak musí
příjemce podat žádost o podstatnou změnu.
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VIII. UDRŽITELNOST, ARCHIVACE, KONTROLY
Udržitelnost projektu je do 31. 12. 2028. 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.
Darování / prodej nemovitosti
V případě, že příjemce uvažuje o darování/prodeji nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla
financovaného z kotlíkových dotací, musí PŘED podpisem darovací/kupní smlouvy zaslat na krajský
úřad žádost o souhlas s darováním/prodejem nemovitosti spolu s nepodepsaným návrhem
darovací/kupní smlouvy, ve které původní majitel zaváže nového majitele k plnění povinností
vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace. O schválení žádosti bude následně rozhodovat Rada
Kraje Vysočina. V případě schválení převodu nemovitosti, musí příjemce následně předložit žádost
o převod Smlouvy o poskytnutí dotace na nového majitele nemovitosti spolu s výpisem
z registru obyvatel obdarovaného/kupujícího.
Úmrtí příjemce
Dědic nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla financovaného z kotlíkových dotací, zašle
na krajský úřad žádost o převod Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu úmrtí příjemce dotace
spolu s kopií úmrtního listu, kopií notářského zápisu, ze kterého bude patrné, že o převod žádá nový
majitel nemovitosti a výpis z registru obyvatel nového majitele. O schválení žádosti bude následně
rozhodovat Rada Kraje Vysočina.
Výměna zdroje tepla v době udržitelnosti
Pokud zdroj tepla financovaný z kotlíkových dotací bude muset být v době udržitelnosti vyměněn
(např. z důvodu poruchy), musí příjemce PŘED odstraněním dotovaného kotle zaslat na krajský
úřad žádost o souhlas s výměnou zdroje tepla. Žádost musí obsahovat řádné zdůvodnění
výměny a prohlášení, že nový zdroj tepla bude splňovat ekodesign, půjde o stejný typ zdroje tepla a
bude ve stejné, či vyšší pořizovací ceně.
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.
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IX. UŽITEČNÉ INFORMACE
Kontaktní údaje na administrátora Vašeho projektu jsou uvedeny v Čl. 12 odst. 2) Smlouvy o
poskytnutí dotace.
Stránky kotlíkových dotací v Kraji Vysočina: www.kr-vysocina.cz/kotliky
Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
Seznam držitelů Osvědčení o získání profesní kvalifikace pro instalaci zařízení vyrábějících energii
z obnovitelných zdrojů energie: a) www.aptt.cz/zkousky-oze.php
b) www.mpo.cz/dokument167893.html
Stránky, kde můžete ověřit oprávnění revizního technika spalinových cest:
http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
Formuláře pro podstatnou či nepodstatnou změnu, vzor dokladu o likvidaci, formulář pro závěrečnou
zprávu – vyúčtování akce: www.kr-vysocina.cz/kotliky sekce Dokumenty ke stažení
Dokumenty je možné doručit:
a) osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Dokumenty musí být předloženy v zalepené obálce označené: „Kotlíková dotace, Neotvírat!“
a jméno administrátora Vašeho projektu,
b) poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Dokumenty musí
být předloženy v zalepené obálce označené: „Kotlíková dotace, Neotvírat!“ a jméno
administrátora Vašeho projektu,
c) datovou schránkou příjemce na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ID datové schránky:
ksab3eu). Do předmětu zprávy napište: „Kotlíková dotace“ a jméno administrátora Vašeho
projektu,
d) e-mailem na adresu podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina posta@kr-vysocina.cz.
Dokumenty, které je třeba doložit v originále (např. závěrečná zpráva nebo žádost o změnu),
musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů nebo podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Do předmětu zprávy napište: „Kotlíková dotace“ a jméno administrátora Vašeho projektu.
V případě, že požadujete osobní konzultaci, domluvte si předem telefonicky schůzku
s administrátorem Vašeho projektu a navštivte nás na adrese Žižkova 16, Jihlava.
Přejeme úspěšnou realizaci Vašeho projektu!
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Příloha č. 1 – Ukázka Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Příloha č. 2 – Ukázka možného znehodnocení starého kotle na tuhá paliva

