Příloha č. 3
Orientační výčet způsobilých výdajů,
požadovaných dokumentů
a náležitostí dokladů
dle Výzvy pro vlastníky rodinných domů, kteří realizují výměnu původního kotle
Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020, resp. v „Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1,
Prioritní osy 2 OPŽP prostředí 2014 – 2020 - Výzva pro kraje č. 3“, které jsou 26stránkovou
součástí této přílohy a z nichž se fyzických osob – vlastníků rodinných domů týkají následující části.

3.2.2 Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební
práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů
na úpravu spalinových cest,
b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle
včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby
nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období
do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
f) náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování
žádosti.

4.2 Požadované dokumenty k dílčímu projektu konečného uživatele (fyzické osoby)
Žádost o poskytnutí dotace.
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 7
7 Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická

osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným
dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v
případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída
kotle neznámá. V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší, která vešla v účinnost 1. 9. 2018, je
v případech, kdy není výrobce zdroje schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškou
stanovený referenční finanční limit, možné využít odborně způsobilou osobu jiného výrobce
oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje. Pokud zvolí žadatel jinou odborně způsobilou
osobu, bude muset na požádání obce předložit komunikaci s výrobcem, ze které vyplývá, že mu
výrobce není schopen vhodnou odborně způsobilou osobu doporučit. Za odborně způsobilou osobu je
dle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší považována fyzická osoba, která byla proškolena
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výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a
údržbě.
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších
souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému
domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě,
a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky
nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje
tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka
pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících
s nastavením přidělování podpory.

6.7 Náležitosti dokladů předkládaných konečnými uživateli (fyzickými osobami)
Realizaci projektu dokládá konečný uživatel – fyzická osoba minimálně následujícími doklady:
fotodokumentace nově instalovaného kotle, doklad o instalaci a uvedení nového zdroje
tepla do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie (OZE) vystavený oprávněnou
osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 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),
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),
potvrzení o likvidaci starého kotle,
případně další doklad, který si kraj stanoví.
Faktura musí být označena číslem projektu kraje, ke kterému se vztahuje. Toto označení může být
zajištěno od dodavatele nebo kraje 9. Informace o plnění uvedeném na faktuře (dodacím listě nebo
jiném relevantním dokladu) musí obsahovat (dle typu projektu) následující 10:
specifikaci a náklady na nový zdroj,
specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě,
specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest,
specifikaci a náklady na úpravu kotelny,
specifikaci a náklady na akumulační nádobu,
specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky,
celkové náklady plnění.
Rozpis výše uvedené specifikace může být přílohou faktury (případně jiného relevantního
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dokladu).
Kopie bankovního výpisu („BV“) dokládajícího úhradu faktury (resp. příslušné části nákladů
odpovídající vlastnímu
spolufinancování) musí být vždy opatřena originálním podpisem konečného uživatele, originál BV si
příjemce podpory uschová pro případnou kontrolu.
9 Např. razítkem kraje, kde budou uvedeny potřebné informace.
10 Tyto požadavky na informace o plnění uvedeném na faktuře jsou povinné od data zveřejnění

podmínek programu příslušného kraje. Před zveřejněním podmínek je vhodné zajistit tyto informace
(pro následný monitoring a analýzy), není to však povinné.
Kraj může dále v relevantních případech definovat podmínky pro doložení prostředků
od spolufinancujících subjektů na účet konečného uživatele a jejich využití k úhradě nákladů
souvisejících s dofinancováním projektu fyzické osoby (viz výše kopie BV).
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