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DODATEK č. 3 

 

1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – 

Kotlíkové dotace III“ 

(dále jen „výzva“) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo v souladu s ustanoveními § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích, v platném znění tento dodatek č. 3 k výzvě 

 

Čl. I. 

Úpravy dotačního programu 

Výzva se mění takto: 

 

1. Článek 11 výzvy „Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva“ zní: 

 

Realizace dílčího projektu musí být ukončena nejpozději do 24.07.20231. Ukončením realizace dílčího 
projektu se rozumí datum protokolárního uvedení nového zařízení do provozu (protokol viz příloha č. 11 
výzvy).  
 
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 (protokol viz příloha č. 11 výzvy), 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 
projektu2, nejpozději však do 28.08.2023 (včetně) závěrečnou zprávu (příloha č. 9 výzvy). 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: 

• stručný popis realizovaného dílčího projektu a finanční vyúčtování dílčího projektu (je součástí 

formuláře závěrečné zprávy); 

• kopie faktur nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, apod.) 

za všechny výdaje, které konečný uživatel žádá proplatit z dotace a dále: 

o všechny doklady požadované k proplacení musí být uvedeny v tabulce finančního vyúčtování 

v závěrečné zprávě, 

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, 

o z obsahu dokladů musí být zřetelné rozlišení jednotlivých nárokovaných položek, a to 

minimálně v tomto členění: 

 - specifikace a náklady na nový zdroj, 

 - specifikace a náklady opatření na otopné soustavě, 

 - specifikace a náklady na úpravy spalinových cest, 

 - specifikace a náklady na úpravu kotelny, 

 
1 Způsobilé výdaje spojené s realizací dílčího projektu mohou být uhrazeny i po ukončení realizace dílčího projektu, datum uskutečnění zdanitelného 
plnění nesmí být po datu předložení závěrečné zprávy. 

2 Pokud byla výměna provedena před uzavřením smlouvy, doručí konečný uživatel závěrečnou zprávu do 20 pracovních dní ode dne uzavření 
smlouvy. 
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 - specifikace a náklady na akumulační nádobu, 

 - specifikace a náklady na neveřejnou část plynové přípojky, 

 - celkové náklady plnění, 

o realizoval-li konečný uživatel výměnu před zveřejněním této výzvy a není-li možné rozčlenit 

doklady dle předchozí odrážky, musí být z dokladů zřetelné alespoň rozlišení jednotlivých 

nárokovaných položek, 

o kopie uvedených dokladů musí žadatel opatřit svým podpisem 

o doklady musí být od dodavatele nebo kraje označeny číslem a názvem projektu 

„CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262 Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v 

rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace 

III“; 

• 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; všechny kopie 

uvedených dokladů musí být vždy opatřeny originálním podpisem konečného uživatele, originál 

bankovního výpisu si konečný uživatel uschová pro případnou kontrolu. Příkaz k úhradě nelze 

uznat jako doklad prokazující zaplacení;  

• kopie protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu; 

• kopie revizních zpráv a zpráv o kontrole technického stavu zařízení (budou-li relevantní); 

• protokol 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); 

• fotodokumentace instalace nového 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, *.pdf, *.tif, *.bmp); 

• formulář „Potvrzení o likvidaci kotle“ potvrzený výkupnou kovů, sběrným dvorem či obdobným 

typem organizace mající oprávnění ke shromažďování odpadů; formulář je uveden v příloze č. 10 

této výzvy; 

• 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. 

 

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 15 pracovních dnů od ukončení veřejnosprávní 
kontroly na místě, nebo od doručení vyjádření ze strany řídícího orgánu. 
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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 11. 12. 2023. Pokud nedojde k úplnému 
a správnému doložení závěrečné zprávy a vypořádání všech připomínek poskytovatele minimálně 30 
pracovních dní před tímto datem (tj. nejpozději 28. 10. 2023), 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. 
Konečný uživatel může v rámci celkových způsobilých výdajů dílčího projektu u jednotlivých položek v bodě 
37 žádosti měnit skutečnou výši prostředků oproti plánovaným prostředkům s tím, že nelze bez souhlasu 
poskytovatele změnit typ zdroje tepla (A1-A4) a překročit celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt. Tuto 
změnu je konečný uživatel povinen doložit poskytovateli nejpozději při předložení závěrečné zprávy. 
 

 

 

Čl. II. 

Ostatní ustanovení 

1. Ostatní ustanovení výzvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek č. 3 výzvy byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje  

č. RK 875/08/22 ze dne 8. 8. 2022 a usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 333/09/22 ze dne 12. 9. 2022. 

3. Tento dodatek č. 3 výzvy nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

   

 

 

 

 


