
 
 

 

VZOR 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle Dotačního programu v rámci projektu  
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“ 

  

smlouva č. …………………………….. 

uzavřená 

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

smluvní strany 

 

Jihomoravský kraj 
se sídlem:  
zastoupen:  
IČ:  
bankovní spojení:  
 

dále jen „poskytovatel“ 

a 

……………………………… 
bydliště:   
datum narození:   
bankovní spojení:   
 

dále jen „konečný uživatel“ 

 

dále jen „smlouva“ 



 
 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen 
„dotace“) na realizaci dílčího projektu (dále též „akce“) fyzické osoby (dále jen „FO“), blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí finanční podpory evidované pod č. j. ………… (dále 
jen „žádost") a v jejích přílohách. 

2. Dotace je poskytována na základě 1. výzvy Dotačního programu na výměnu kotlů 
v Jihomoravském kraji v rámci projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162 „Snížení 
emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“, (dále jen „dotační 
program“). 

3. Konečný uživatel dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, 
na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.  

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“) a zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna 
ustanovení tohoto zákona. 

6. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro 
poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

7. Dotace je konečnému uživateli poskytována v souladu s pravidly dotačního programu, 
resp. v souladu s pravidly konkrétní výzvy vyhlašované Jihomoravským krajem. 

II. 

Výše dotace 

1. Konečnému uživateli je poskytována dotace maximálně ve výši 000.000,00 Kč (slovy 
.............................................  korun českých) na realizaci akce uvedené v čl. I. této smlouvy. 

2. Pro účely této smlouvy se rozumí: 

- Celkové způsobilé výdaje akce (objem akce) jsou výdaje tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem konečného uživatele. 

- Vlastní podíl konečného uživatele jsou prostředky, které mohou být tvořeny 
vlastními prostředky konečného uživatele i sdruženými prostředky z jiných zdrojů 
(dotace, granty, dary). 



 
 

Celkové způsobilé výdaje akce1 x Kč 

Maximální výše dotace celkem  x Kč 
  z toho maximální podpora dle typu zařízení x Kč 
  z toho bonifikace (prioritní území) x Kč 

3. Podíl konečného uživatele na způsobilých výdajích a nezpůsobilé výdaje akce budou 
uhrazeny z vlastního podílu konečného uživatele. 

4. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
způsobilé výdaje akce překročí celkovou výši způsobilých výdajů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí konečný uživatel částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové způsobilé výdaje akce nižší než výše způsobilých výdajů akce 
uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle dotačního programu se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.  

5. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

6. Dotace je v plné výši kryta prostředky ze státního rozpočtu ve smyslu § 10a odst. 5 písm. 
d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o územních rozpočtech“). 

III. 

Účelové určení dotace 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne konečnému uživateli investiční dotaci ve výši 
uvedené v čl. II. této smlouvy na výměnu zdroje tepla pro rodinný dům na adrese …………, 
umístěný na parcele zastavěné nemovitosti č. …………, zapsaný na LV č. ………… vedeném 
pro katastrální území …………, v obci …………, ze stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním 
přikládáním za zdroj podporovaný v rámci předmětné výzvy realizované poskytovatelem 
ze dne …………. Účelová dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů 
specifikovaných v čl. V. této smlouvy. 

2. Akce se považuje za ukončenou realizací účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. Dílčí 
projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději do 6 měsíců od podpisu 
této smlouvy, nejpozději však do 30.06.2020.  

IV. 
Platební podmínky 

1. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků 
vynaložených na realizaci akce. Náležitosti finančního vyúčtování jsou stanoveny dále 
v této smlouvě. 

                                                      
1 Celkové způsobilé výdaje akce se rovnají celkovým výdajům akce dle žádosti o finanční podporu.  



 
 

2. Dotace bude konečnému uživateli poukázána na účet (číslo ……………………, vedený 
u …………………….). 

3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci konečnému uživateli převodem na účet 
specifikovaný v odst. 2 tohoto článku jednorázovou úhradou do 45 pracovních dní ode 
dne prokazatelného doručení Schválení finančního vyúčtování projektu dle čl. VI. této 
smlouvy, v případě objektivních důvodů se může lhůta prodloužit na max. 60 pracovních 
dní.  

4. Konečnému uživateli budou uhrazeny jen výdaje, které byly prokazatelně uhrazeny 
a doloženy příslušným dokladem.  

V. 
Způsobilý výdaj 

1. Konečný uživatel je oprávněn provádět platby spojené s  realizací akce nejpozději do 
odevzdání Finančního vyúčtování dílčího projektu. K ukončení realizace dílčího projektu 
FO musí dojít do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Všechny dílčí projekty FO musí být 
dokončeny nejpozději do 30.06.2020. Čerpáním dotace se rozumí úhrada způsobilých 
výdajů akce vzniklých při realizaci akce převodem finančních prostředků v hotovosti nebo 
bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Způsobilými 
výdaji se rozumí výdaje akce, které jsou jako způsobilé označeny v této smlouvě, příp. 
v dotačním programu verze 1, výzva č. 1. 

2. Konečný uživatel je oprávněn provádět změny akce jen s předchozím písemným 
souhlasem poskytovatele s výjimkou případů uvedených v dotačním programu. Za 
písemný souhlas se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je 
požadovaná změna. Změny dílčího projektu jsou popsány v dotačním programu. 

3. Konečný uživatel je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně 
k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy. 

4. Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány výdaje na stavební 
práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) dodávka nového zdroje tepla dle žádosti; 

b) stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje tepla dle 
podané žádosti; 

c) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, 
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy 
v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění; 

d) výdaje 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); 

e) výdaje na projektovou dokumentaci. 



 
 

5. Nezpůsobilé výdaje akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb 

b) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce 

c) úroky z úvěrů a půjček 

d) penále, pokuty 

e) běžné provozní výdaje (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
poštovné, balné, doprava (nejedná se o dopravu spojenou s dodávkou či likvidací 
zdroje vytápění), bankovní poplatky apod.) 

f) na právní spory 

g) související se zpracováním žádosti předložené příjemcem kraji jako poskytovateli 

6. Způsobilé výdaje na realizaci akce vznikají nejdříve ke dni 15.07.2015 a nejpozději do dne 
dle odstavce č. 1. 

7. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 6 tohoto 
článku nebyla vyúčtována, není způsobilým výdajem. 

VI. 
Povinnosti konečného uživatele 

1. Konečný uživatel se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace 
poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy. 

2. Konečný uživatel je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, 
pořízeného v rámci dílčího projektu a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po 
celou dobu udržitelnosti do 31.12.2025. Jedná se zejména o povinnost: 

a. provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, výrobcem 
a dodavatelem; 

b. spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené 
prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, a která jsou výrobcem kotle určena jako vhodná 
k naplnění požadavků Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud 
jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva; 

c. v případě kotle na tuhá paliva provádět jednou za 2 kalendářní roky kontrolu 
technického stavu a provozu kotle v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona 
o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.); 

d. zajistit v intervalech stanovených vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty, provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění 
spalinových cest a spotřebiče paliv. 



 
 

3. Konečný uživatel je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj se 
stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících 
ovzduší.  

4. Konečný uživatel je povinen dohodnout s dodavatelem předmětu akce fakturační 
podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny 
jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje.  

5. Konečný uživatel je povinen doručit poskytovateli dotace finanční vyúčtování dílčího 
projektu ihned po kompletním ukončení realizace dílčího projektu, nejpozději však do 
6 měsíců ode dne uzavření smlouvy (všechny dílčí projekty musí být dokončeny nejpozději 
do 30.06.2020, viz čl. III., odst. 2). Finanční vyúčtování dílčího projektu je předkládáno na 
předepsaném formuláři (příloha č. 1 smlouvy), jež je finančním vypořádáním ve smyslu 
§ 10a odst. 1 písm. d) zákona o územních rozpočtech a které bude obsahovat: 

a. Finanční vyúčtování dílčího projektu - soupis daňových dokladů vztahujících se 
k realizaci dílčího projektu FO, podepsaný originál; 

b. prosté kopie dokladů (např. zálohové faktury, faktury, objednávky, dodací listy 
atd.); 

c. kopie potvrzení o úhradě originálně podepsané konečným žadatelem; 

d. fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla; 

e. prostou kopii protokolu o uvedení nového zařízení do trvalého provozu;  

f. prostou kopie dokladu o likvidaci starého, měněného kotle na tuhá paliva 
(předepsaný formulář);  

g. prostou kopie protokolu o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., 
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Konkrétní požadavky na formu a náležitosti jednotlivých částí finančního vyúčtování (viz 
výše) jsou blíže specifikovány v dotačním programu.  

6. Konečný uživatel souhlasí a spolupracuje po dobu realizace dílčího projektu a jeho 
udržitelnosti s kontrolami ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených 
poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího 
kontrolního úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou 
dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového 
zdroje tepla, resp. celého dílčího projektu na místě, a to v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Konečný uživatel je povinen po dobu udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo 
přenechává rodinný dům k užívání, ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, možnost 
kontroly dle odst. 7 tohoto článku.  

8. Konečný uživatel je povinen poskytovateli sdělit každou změnu týkající se předmětu 
dotace, a to zpravidla ve lhůtě 30 pracovních dnů, s výjimkou případů specifikovaných 
v dotačním programu. Uvedené ujednání platí i pro dobu udržitelnosti. 



 
 

9. Konečný uživatel je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 6 tohoto 
článku, na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 
stanovených příslušným kontrolním orgánem.  

10. Konečný uživatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k takové události či 
skutečnosti či změně informovat poskytovatele o všech událostech, skutečnostech či 
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých 
prostředcích dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.  

11. Konečný uživatel se zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jejím ukončení bude dbát 
dobrého jména poskytovatele a akci realizovat v souladu s právními předpisy, veřejným 
zájmem a dotačním programem. 

12. Konečný uživatel je povinen po dobu trvání udržitelnosti projektu archivovat následující 
materiály: 

a) žádost včetně povinných příloh (originál či kopie); 

b) tuto smlouvu (originál); 

c) finanční vyúčtování projektu (předepsaný formulář) vč. všech souvisejících 
dokumentů – viz odst. 5 tohoto článku. 

VII. 
Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Konečný uživatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech dokladů prokazujících vznik způsobilých výdajů akce a využití 
prostředků v souladu s účelem akce. 

3. Konečný uživatel je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak 
i po ukončení realizace akce, resp. v době udržitelnosti. 

4. Za pravdivost i správnost finančního vyúčtování projektu odpovídá konečný uživatel. 

5. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek 
vyplývajících z této smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda 
došlo k nesrovnalosti spočívající v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
o územních rozpočtech.  

6. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, bude povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele za podmínek stanovených 
v ust. § 22 zákona o územních rozpočtech. 

7. Ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o územních rozpočtech se stanoví nižší odvod za 



 
 

neoprávněné použití peněžních prostředků podle ust. § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona 
o územních rozpočtech, a to v následujících procentních rozmezích: 

a) odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši 1 – 100 % poskytnutých 
peněžních prostředků v případě, že k porušení rozpočtové kázně dojde porušením 
některé z povinností stanovených v čl. VI. odst. 6, 7 a 8 smlouvy. 

b) odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši 20 – 100 % poskytnutých 
peněžních prostředků v případě, že k porušení rozpočtové kázně dojde porušením 
některé z povinností stanovených v čl. VI. odst. 2 smlouvy.  

c) odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši 1 % poskytnutých peněžních 
prostředků v případě, že k porušení rozpočtové kázně dojde porušením některé 
z povinností stanovených v čl. VI. odst. 9 a 10 smlouvy. 

d) odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši 5 % poskytnutých peněžních 
prostředků v případě, že k porušení rozpočtové kázně dojde porušením některé 
z povinností stanovených v čl. VI. odst. 12 smlouvy. 

VIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Závazek založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran 
nebo výpovědí. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna závazek z této smlouvy písemně vypovědět bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla 
doručena 3. den od jejího odeslání. 

3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků. 

4. V případě ukončení závazku dle tohoto článku je konečný uživatel povinen vrátit dotaci 
poskytovateli ke dni zániku závazku. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré platby poskytovateli provede konečný uživatel formou bezhotovostního převodu na 
účet poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě konečnému uživateli sdělí. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit 
proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými v této 
smlouvě. 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele konečný uživatel souhlasí 
se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 
 

4. Konečný uživatel souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní 
údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu životního prostředí 
a Státnímu fondu životního prostředí), a to výhradně za uvedeným účelem. 

5. Konečný uživatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na úřední desce poskytovatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dotační program mají k dispozici. Konečný uživatel se zavazuje, 
že dotační program bude při realizaci akce dodržovat. 

7. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Finanční vyúčtování dílčího projektu – vzor. 

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. 

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných 
postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Dodatek není třeba uzavírat v případě, kdy změna spočívá pouze v přesunu finančních 
prostředků mezi jednotlivými typy opatření (výdaji), které žadatel uvedl v žádosti. 

10. Tato smlouva byla zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Konečný uživatel obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

12. Tato smlouva nezaniká dnem finančního ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany 
splní všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.  

13. Konečný uživatel prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně její přílohy řádně 
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit. 

14. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů: 

O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na své ….... schůzi konané dne ……………. usnesením č. ………………… 
 

V ………………………… dne ………………………    V Brně dne ………………………… 

 

Za konečného uživatele              Za poskytovatele 

      

     …………………………             …………………………  

            Podpis                 Podpis 



 
 



 
 

Příloha č. 1 smlouvy  

Finanční vyúčtování dílčího projektu - součást smlouvy - VZOR 

rámci projektu ev. číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162 s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností v Jihomoravském kraji II“ specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí 

Identifikace žádosti 

Jméno a příjmení konečného 
uživatele 

 

Kód žádosti  

Zdroj vytápění 2 

A2 Automatický kotel na pevná paliva – kombinovaný uhlí/biomasa  

A3 Kotel na pevná paliva – výhradně dřevo  

B Tepelné čerpadlo   

C Kondenzační kotel na zemní plyn   

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci akce  

Číslo prvotního dokladu  Datum vystavení  Účel platby  Částka v Kč (vč. DPH) 

    

    

    

    

    

Celkem Kč   

Potvrzuji pravdivost i správnost finančního vyúčtování projektu. 

V …………………………….. dne ……………………………. 

Vlastnoruční podpis konečného uživatele 

 
…………………………………… 

                                                      
2 Vyberte zakoupený zdroj vytápění a zaškrtněte.  


