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Závěrečná zpráva  

k dílčímu projektu z dotačního programu v rámci projektu  
„Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ 

 

 

Pokyny pro vyplnění: 

- Lze vyplnit strojově nebo ručně čitelně hůlkovým písmem  
 

Identifikace příjemce dotace 

Jméno a příjmení 
konečného uživatele 

      

Číslo dílčího projektu       

Evidenční číslo smlouvy       

 

Stručný popis dílčího projektu 

Prohlašuji, že jsem v souladu s dotačním programem a se smlouvou o poskytnutí účelové investiční 

dotace (dále jen „smlouva) provedl v místě realizace výměnu zdroje tepla a další nutná související 

opatření. V rámci této výměny jsem nahradil nevyhovující zdroj tepla za nový zdroj tepla splňující 

ekodesign1, jehož specifikaci dokládám v části Specifikace nového zdroje tepla.  

Dále žádám o proplacení dotace na základě způsobilých výdajů souvisejících s předmětnou výměnou, které 

uvádím v části Finanční vyúčtování dílčího projektu.  

Realizaci výměny zdroje tepla dokládám dokumenty, které jsou přílohou této závěrečné zprávy a jejichž 

seznam je uveden v části Přílohy. 

 

Popis realizace dílčího projektu 

Činnosti realizované v rámci dílčího projektu (popis realizace, tzn. výměna zdroje tepla a další činnosti 
související s dílčím projektem, případně změny, které nastaly oproti žádosti) 

      

 

 

 

 

 
1 Nařízení Komise (EU) 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 nebo Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 
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 (požadavky od 26.09.2018) v případě plynových kondenzačních kotlů a 
plynových tepelných čerpadel nebo Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 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 elektrických tepelných čerpadel. 
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Specifikace nového zdroje tepla 

Značka, typové označení 
zařízení 

      

Výrobní číslo       

Kód SVT ze seznamu 
registrovaných výrobků 

      

Certifikované palivo 

Dřevo (včetně briket či pelet)  

Zemní plyn  

Elektřina  

Jiný zdroj  

 

Finanční vyúčtování dílčího projektu 

pořadové 
číslo 

výdaje2 
č. dokladu3 popis výdaje 

prokazovaný 
výdaj v Kč4 

datum 
uhrazení 

výdaje 

korekce 
KÚKK5 

1.                         
 

2.                         
 

3.                         
 

4.                         
 

5.                         
 

6.                         
 

7.                         
 

8.                         
 

9.                         
 

10.                         
 

11.                         
 

12.                         
 

nárokováno celkem:         

 

 
2 Číslo položky uveďte na kopii dokladu 
3 Zde uveďte číslo účetního dokladu z faktury 
4 Uveďte výši způsobilého výdaje. Částka vč. DPH. 
5 Sloupec pro potřeby KÚKK, zde nic nevyplňujte. 
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Přílohy 

Povinnost doložení Název přílohy 
Označte, 

je-li 
doložena 

P
O

V
IN

N
Á

 

originál potvrzení o likvidaci původního kotle na pevná paliva  
(vzor formuláře je přílohou výzvy) 

 

kopie zprávy o montáži, popř. protokolu o uvedení zařízení do 
trvalého provozu 

 

kopie účetních dokladů souvisejících s realizací výměny zdroje tepla 
(faktura, účtenka, aj.) podepsané konečným uživatelem 

 

kopie dokladů o úhradě výdajů (bankovní výpis, pokladní doklad, aj.) 
podepsané konečným uživatelem  

fotodokumentace6  instalace nového zdroje tepla  

protokol o revizi spalinové cesty, pokud se jedná o spalovací zdroj  

kopie osvědčení o profesní kvalifikaci7 – doklad prokazující, že 
instalaci otopného zařízení realizovala osoba k tomu oprávněná 

 

NEPOVINNÁ 
(doložte v případě, že 

žádáte jejich proplacení) 

fotodokumentace6 nové otopné soustavy, příp. jiných nově 
instalovaných částí otopné soustavy, vč. fotodokumentace 
provedených prací  

 

kopie revizní zprávy zařízení (o kontrole technického stavu zařízení)  

kopie protokolu o provedení topné či elektro zkoušky  

potvrzení banky o řádném splácení úvěru v případě, že zástava jistí 
běžný bankovní úvěr, hypoteční úvěr, pokud došlo ke změně oproti 
stavu uvedenému v žádosti 

 

       

 

Čestně prohlašuji, že: 

a)  nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Karlovarskému kraji a 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 či 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 vypořádané závazky; 

b) na rodinný dům, byt, či trvale obývanou stavbu pro rodinnou rekreaci není uvaleno zástavní právo 
exekutorské nebo soudcovské nebo není nijak právně zatížen, zejména aby nebyl zastaven ve prospěch 
jiné osoby s výjimkou případů, kdy zástava jistí běžný bankovní úvěr či hypoteční úvěr poskytnutý 
peněžním ústavem s příslušnou bankovní licencí; 

 
6 Fotodokumentace může být doložena v tištěné podobě nebo na nepřepisovatelném CD nebo DVD v běžně 
dostupných formátech (*.jpg, *.jpeg, *.pdf, *.tif). 
7 Pouze v případě, že novým zdrojem tepla je tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. 
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c) jsem vlastník či spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky, či trvale obývané stavby pro rodinnou 
rekreaci, kde se uvedený projekt zrealizuje; 

d) nový zdroj tepla má takový instalovaný výkon, aby mohl plnit funkci hlavního zdroje tepla; 

e) výše poskytnutých dotací na dílčí projekt nepřesáhuje 100 % celkových výdajů na dílčí projekt 

f) dílčí projekt nebyl spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Státním fondem 
životního prostředí ČR nebo fondů EU. 

 

Svým podpisem potvrzuji úplnost, pravdivost a správnost této Závěrečné zprávy vztahující se k dílčímu 

projektu a k uzavřené smlouvě. 

Datum Vlastnoruční podpis žadatele 
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