PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ
Článek I
Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“) je zabezpečení
realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů
do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Snížení
znečištění ovzduší bude dosaženo náhradou stávajících kotlů na tuhá paliva instalací účinných
nízkoemisních kotlů na tuhá a plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW.
Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové
účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k bydlení na území příslušného
kraje dle společně vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“)
a předmětného kraje (dále jen „Kraj“), který se zaváže k vyhlášení společné výzvy v rámci
Programu.
Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje
(dále též „kotel“) bude specifikována výzvou.
Článek II
SPECIFIKACE PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PODPORY
Oprávnění žadatelé
Žadatelem o dotaci může být:
1. vlastník nemovitosti užívané k bydlení;
2. spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení popř. vlastník bytové jednotky v takovéto
nemovitosti, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků
většinového podílu na předmětné nemovitosti;
3. manžel/ka, jenž/jež má nemovitost užívanou k bydlení, popř. bytovou jednotku v takovéto
nemovitosti, popřípadě podíl na takovéto nemovitosti, ve společném jmění manželů, a to
za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na předmětné nemovitosti s realizací projektu. Rovněž
dokládá i souhlas druhého z manželů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za
předpokladu, že dotace nebude použita za účelem podnikání.
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Pro účely tohoto dotačního Programu se nemovitostí užívanou k bydlení rozumí rodinný dům,
který je na listu vlastnictví označen způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt
k bydlení s číslem popisným. Rodinný dům je dále blíže definovaný v § 2 písm. a) odrážka 2
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, tedy jako objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určen, v němž jsou nejvýše tři
samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným
domem se nerozumí průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Jestliže se v rodinném domě nachází více samostatných bytových jednotek se samostatnými
otopnými systémy, mohou žádat o dotaci vlastníci těchto jednotek.
Vlastníkem je fyzická osoba, která vlastní rodinný dům sama.
Pro účely tohoto Programu je spoluvlastníkem fyzická osoba, která vlastní bytovou jednotku
nebo podíl na rodinném domě/bytové jednotce a má písemný souhlas ostatních spoluvlastníků
většinového podílu na rodinném domě, k nákupu, instalaci a provozování nového kotle
v rodinném domě, který přiloží k žádosti o dotaci.
Manžel/-ka je fyzická osoba, která má v rámci společného jmění manželů rodinný
dům/bytovou jednotku nebo podíl na rodinném domě/bytové jednotce a má písemný souhlas
druhého z manželů a souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě
k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, tento souhlas přiloží
k žádosti o dotaci.
Uznatelné náklady projektu
1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který současně splňuje všechny níže uvedené
podmínky:
a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami
vyhlášeného Programu,
c) vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. od vyhlášení výzvy do 9 měsíců
od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace,
d) byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. od vyhlášení výzvy do 9 měsíců
od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace,
2. V případě, že účetní doklad obsahuje údaj o peněžní částce v cizí měně, popřípadě byl
uhrazen a doložen bankovním výpisem/účetním dokladem v cizí měně, bude tato peněžní
částka přepočtena na českou měnu podle směnného kurzu používaného Českou národní
bankou ke dni proplacení účetního dokladu.
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3. Uznatelným nákladem je náklad, který byl vynaložen na nákup a instalaci nového kotle,
případně akumulační nádoby, při splnění předepsaných mezních úrovní emisí a minimální
účinnosti. Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry:
a) jsou dány metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí odboru ochrany
ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana
ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny), a dále kotel na tuhá
paliva splňuje emisní třídu 3 a vyšší dle ČSN EN 303-5,
b) kotel je v době pořízení zapsán v Seznamu výrobků a technologií dostupném na
webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) (v sekci
Národní programy, Přílohy XIII),
4. Lokalizace Programu
Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Kraje.
Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci Programu
1. O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové

jednotce, který/kterou vlastní nebo jej/ji nabyl za trvání společného jmění manželů
a pouze na jednom podacím místě v rámci jedné výzvy.
2. Žadatel, který již obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Příloh XIII

či Příloh XII Směrnice MŽP č. 6/2010, nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu
podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce
na stejné opatření.
3. Projekt musí být zrealizován v období od vyhlášení výzvy nejpozději do 9 měsíců

od odeslání vyrozumění o rozhodnutí orgánů Kraje nebo vyrozumění o Rozhodnutí
ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu (dále jen
„vyrozumění o poskytnutí dotace“).
4. Podmínkou pro uzavření písemné smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem dotace

tj. Krajem nebo Fondem je předložení kompletních dokladů uvedených v Přílohách
XIII a to ve lhůtě do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace, jinak
nárok na podporu formou dotace zaniká. Žadatel předmětné doklady předkládá
instituci, od které obdržel vyrozumění o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta po
nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, která nabývá účinnosti dnem podpisu
poslední ze smluvních stran.
5. Skutečná výše dotace bude jednorázově poskytnuta bezhotovostním bankovním

převodem na běžný účet příjemce do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
o poskytnutí dotace, a to s ohledem na skutečnou výši uznatelných nákladů a při
dodržení maximální výše stanovené dotace.
6. Žadatel se zaváže v textu smlouvy o poskytnutí dotace řádně provozovat, nezcizit

a udržovat nový kotel podpořený z Programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti
smlouvy o poskytnutí dotace nebo jej vyměnit bez nároku na dotaci z tohoto Programu
za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
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7. Pro případ, kdy dojde ke změně vlastnických práv celého rodinného domu, žadatel

smluvně zajistí, aby nový nabyvatel provozoval, nezcizil a udržoval nový kotel
podpořený z dotačního programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy
o poskytnutí dotace nebo jej mohl vyměnit pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími
ekologickými parametry.
8.

Po předložení všech dokladů nezbytných k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
žadatel umožní poskytovateli kontrolu instalace nového kotle v místě realizace
projektu, a to v období před poskytnutím dotace.

9.

Dále se žadatel ve smlouvě o poskytnutí dotace zaváže, že umožní poskytovateli dotace
kontrolu provozu nového kotle pořízeného v rámci tohoto Programu v objektu pro
bydlení, do kterého jej pořídil, a to po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy
o poskytnutí dotace. V případě změny vlastnických práv rodinného domu žadatel
smluvně zajistí právo poskytovatele na kontrolu i u třetích osob po dobu 10 let ode dne
nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. O změně vlastnických práv bude
zároveň do 10 dnů informovat poskytovatele dotace (Kraj nebo Fond) spolu
s písemným souhlasem osoby, která nemovitost nabyde.

10. Pro případ úmrtí příjemce přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o poskytnutí

dotace na dědice, kteří získají podíl na nemovitosti, kde je podporovaný kotel
umístěný, společně a nerozdílně. Od smlouvy o poskytnutí dotace mohou odstoupit
pouze společně a písemně s tím, že vrátí celou poskytnutou dotaci. Za den odstoupení
se považuje den, kdy byla celá poskytnutá dotace připsána zpět na účet poskytovatele.
11. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce

je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.
12. Všechny nové kotle musí být instalovány v souladu s průvodní technickou

dokumentací. Příjemce dotace se zaváže ve smlouvě o poskytnutí dotace, že bude
v novém kotli používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovaný výkon
a emisní parametry.
13. Žadatel se zaváže v textu smlouvy o poskytnutí dotace, že pokud dojde v průběhu

10 let k výměně kotle podpořeného z dotace, bude nahrazen pouze za zdroj vytápění se
stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
Článek III
POSTUP A POTŘEBNÉ DOKLADY PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Předkládání žádosti o dotaci
1.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom vlastnoručně podepsaném originále
v českém jazyce na podacím místě uvedeném v příslušné výzvě,
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a to v obálce označené:
a)

názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (dále jen „KÚ“) Kraje,

b)

názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a číslem výzvy,

c)

plným jménem žadatele a adresou,

d)

textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,

e)

typem kotle.

2. Podatelem se rozumí osoba, která doručí osobně žádost na podací místo uvedené
v příslušné výzvě. Podáním se rozumí přistoupení k označené přepážce, pokud ve výzvě
není uvedeno jinak.
3. Při osobním podání na podacím místě uvedeném v příslušné výzvě bude žadateli vystaveno
potvrzení o přijetí žádosti a přiděleno jedinečné pořadové číslo vygenerované příslušným
informačním systémem. Žadatel předkládá na základě výzvy oznamované na webových
stránkách Kraje, MŽP, Fondu a na úřední desce KÚ Kraje formalizovanou žádost, kterou
tvoří:
a) Žádost o poskytnutí dotace obsahující čestné prohlášení o vlastnictví rodinného
domu/bytové jednotky a o tom, že bude instalováno zařízení uvedené v Seznamu
výrobků a technologií (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, Přílohy XIII).
b) V případě více vlastníků rodinného domu/bytové jednotky nebo vlastnictví
nemovitosti ve společném jmění manželů také písemný souhlas ostatních vlastníků
většinového podílu nebo druhého z manželů k nákupu, instalaci a provozování nového
kotle v rodinném domě, popř. bytové jednotce.
c) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso.
d) Určení typu kotle a je-li relevantní, také výši emisní třídy dle ČSN EN 303-5.
4. Žádosti doručené na podací místo uvedené v příslušné výzvě budou přijímány do dne, kdy
celková výše prostředků alokovaná pro výzvu není vyčerpána součtem všech došlých
žádostí o dotaci a tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Kraje, MŽP
a Fondu, nejdéle však po dobu uvedenou ve výzvě.
5.

Žádosti přijaté v rámci příslušných výzev budou Krajem a Fondem administrovány ve
stejném poměru. Informace o instituci, která bude provádět administraci dané žádosti,
bude uvedena ve vyrozumění o poskytnutí/neposkytnutí dotace.

6.

Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny v případě:
a) rozporu s Programem a příslušnou výzvou,
b) rozporu s podmínkami podání, například budou-li doručeny jiným, než výzvou daným
způsobem, nebo před a po termínu pro předkládání žádosti,
c) nebudou-li vlastnoručně podepsané žadatelem,
d) kdy žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční
závazky po lhůtě splatnosti.
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7.

Pokud bude žádost podaná v souladu s bodem 1. tohoto článku vykazovat jiné
nedostatky, vyzve poskytovatel jednou žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu.
Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyřazena.

8.

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

Doklady požadované k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace:
Podmínkou pro uzavření písemné smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem dotace
tj. Krajem nebo Fondem je předložení nezbytných dokladů:
1. čestné prohlášení žadatele o tom, že ke dni předložení žádosti nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního
zabezpečení, Kraje, Fondu a MŽP (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou
nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané
nedoplatky);
2.

kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele – příjemce podpory u peněžního
ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, popř. jiný
doklad prokazující vedení běžného účtu žadatele, na který bude dotace zaslána;

3.

aktuální výpis z Katastru nemovitostí - List vlastnictví k předmětnému rodinnému
domu/bytové jednotce, který nebude starší než 1 měsíc a prohlášení, že nedochází
k převodu ani přechodu vlastnictví tohoto objektu v době uzavírání smlouvy
o poskytnutí dotace (tedy od doby podání žádosti po podpis smlouvy o poskytnutí
dotace);

4.

originály nebo ověřené kopie faktur včetně dokladů o zaplacení a originály ostatních
účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům, vč. bankovních výpisů
a ostatních dokladů o zaplacení všech faktur a ostatních účetních dokladů;

5.

platný certifikát výrobku, který prokazuje plnění základních požadavků
vyplývajících z nařízení vlády 163/2002 Sb. V případě kotle zakoupeného či
vyrobeného mimo území ČR bude žadatelem předložen kromě výše uvedeného také
Protokol o zkoušce výrobku vystavený akreditovanou laboratoří v souladu se
Směrnicí 89/106/EHS;

6.

protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma
proškolená výrobcem. Proškolenou firmou se rozumí subjekt, který se prokáže
dokladem o proškolení výrobcem;

7.

doklad o likvidaci (znehodnocení) stávajícího kotle včetně písemného popisu,
vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci, z které je patrné, že
stávající kotel byl znehodnocen;

8.

souhlas druhého z manželů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle
čl. II bodu 3 Oprávnění žadatelé, a to v případě, že nemovitost je ve společném jmění
manželů;

Ověření dokumentů je možné provést na pracovišti uvedeném v příslušné výzvě Programu.
V případě, že žadatel nedoloží požadované doklady k uzavření smlouvy ve stanovené
lhůtě nebo z předložených dokladů či zjištění Kraje nebo Fondu vyplyne, že u finančního
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úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Kraje, MŽP nebo Fondu má nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu
nebude poskytnuta.
Všechny nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele k uzavření smlouvy, jsou
zveřejněny v Programu a na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní
programy) a mohou být upřesněny ve výzvě pro předkládání žádostí.
Fond i Kraj mají právo vyžádat si pro upřesnění v období administrace žádosti i další doklady.
Odborný posudek se pro účely tohoto Programu nahrazuje certifikátem výrobku, který
prokazuje plnění základních požadavků vyplývajících z nařízení vlády 163/2002 Sb.
Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí
Kontaktní osoby a termín pro podávání žádostí budou stanoveny v rámci příslušných výzev.
Dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí, že žádost bude doručena na podací místo
uvedené v příslušné výzvě, a to nejpozději dne, kdy celková výše prostředků alokovaná pro
výzvu je vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci (tato skutečnost bude zveřejněna
na webových stránkách Kraje, MŽP a Fondu), nejpozději však posledního dne stanoveného
v příslušné výzvě, a to včetně.

Článek IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Fond i Kraj jsou oprávněni uplatnit postih vůči příjemci dotace při nedodržení podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.
Postih vůči jednotlivým příjemcům dotace může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané
dotace.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Informace o průběhu vyřizování žádostí do doby vydání Rozhodnutí ministra životního
prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu a rozhodnutí orgánů Kraje nebudou
poskytovány.
Formulář žádosti bude zveřejněn společně s příslušnou výzvou.
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