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Příloha č.1 

Středočeský kraj 

 

vyhlašuje 

                                                                                                             

KRAJSKOU VÝZVU 

 

pro II .kolo 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických 

osob 

v rámci dotačního programu 

,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 

ve Středočeském kraji 2015 -2018“ 

 

 

Program, prioritní osa, specifický cíl, projekt 

 

Program: Operační program Životní prostředí 

 

Prioritní osa programu: 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 

Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

 

Název projektu: ,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve 

Středočeském kraji 2015 -2018“ 

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000013 

 

Cíl Dotačního programu: 

Hlavním cílem Programu ,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve 

Středočeském kraji 2015 -2018“ (dále jen Program) je podpora výměny zdrojů tepla na pevná 

paliva v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro 

životní prostředí.  

Tohoto cíle chce Středočeský kraj dosáhnout poskytnutím dotace žadatelům - fyzickým 

osobám (dále jen žadatelé) prostřednictvím výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace 

na dílčí projekty fyzických osob vyhlašovaných Středočeským krajem (dále jen krajské 

výzvy). 
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Výchozí podmínky 

Všechny žádosti o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob (dále jen žádosti) 

podané v rámci této krajské výzvy musí být v souladu s Programem, který je nedílnou 

součástí této krajské výzvy. Pravidla Programu mohou být upravena, doplněna a upřesněna. 

 

Harmonogram krajské výzvy 

Vyhlášení výzvy: 20. 03. 2017 

Ukončení výzvy: 22. 5. 2017 

Zahájení příjmu žádostí: 20. 4. 2017 od 8.00 hod.  

Ukončení příjmu žádostí: 22. 5. 2017 do 17.00 hod. 

 

Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu: 

Pro II. kolo 1. výzvy je alokováno celkem 51 780 000 Kč. 

 

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí 

pozastaven. 

 

Předmět dotace: 

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který 

do dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl 

napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný 

níže. 

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem 

na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Původní kotel na tuhá 

paliva s ručním přikládáním musí naplňovat podmínky přijatelnosti programu a do doby jeho 

výměny sloužit v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění. 

Vždy je nutné zajistit, aby nový zdroj byl v době realizace, resp. udržitelnosti dílčího projektu 

prokazatelně v provozu a mohl plnit funkci hlavního zdroje vytápění. 

V rodinném domě může být v rámci Programu provedena pouze výměna jednoho stávajícího 

zdroje za jeden nový tepelný zdroj. Není přípustné, aby nový tepelný zdroj byl napojen na 

otopnou soustavu, resp. vytápěl ještě jiný objekt, kromě stávajícího rodinného domu.  

Objekt, kde dochází k výměně kotle, musí splňovat definici rodinného domu, a to od 

okamžiku podání žádosti až do ukončení povinné udržitelnosti dílčího projektu fyzické osoby. 

Rodinný dům, ve kterém dochází k výměně zdroje, musí být v době podání žádosti zapsán 

v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo objekt k bydlení. Za rodinný dům/objekt 

k bydlení lze považovat též, bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná 

část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. 

 

Nový zdroj: 

Novým zdrojem se pro účely této výzvy rozumí: 

 tepelné čerpadlo, 

 kotel na tuhá paliva výhradně biomasa  

Podpora bude poskytována pouze na nové zdroje tepla, které budou ke dni podání žádosti 

splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign)  
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a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které 

jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. 

Státní fond životního prostředí ČR spravuje tzv. Seznam registrovaných výrobků, ve kterém 

jsou evidovány zdroje splňující požadavky uvedené v předchozím odstavci. 

Každý výrobek ze seznamu má přidělen tzv. SVT kód. Podporu lze poskytnout i na výrobky, 

které nejsou v Seznamu registrovaných výrobků a nemají přidělen SVT kód, a to za 

předpokladu doložení splnění požadavků popsaných v předchozím odstavci. 

V tomto případě zodpovídá za správnost a úplnost dokladů prokazujících splnění požadavků 

žadatel. 

Tento seznam je dostupný na webových stránkách https://svt.sfzp.cz/. 

 

Instalace nového zdroje 

Instalaci nového zdroje vč. prací s tím souvisejících není možné provést svépomocí, 

s výjimkou případu, kdy samotná osoba žadatele je zároveň osobou oprávněnou (viz níže). 

V daném případě si může žadatel v rámci způsobilých výdajů nárokovat pouze výdaje na 

materiál nikoli na provedené práce. V ostatních případech je nutné vždy provést instalaci 

nového zdroje vč. prací s tím souvisejících dodavatelem jako osobou oprávněnou. 

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie, tj. kotel na 

biomasu a tepelné čerpadlo může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. 

Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem 

osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let. 

 

Podmínky poskytnutí podpory 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout v rodinných domech, které splňují 

požadavek vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy 

energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo 

celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla, nebo 

vyšší (žadatel je povinen doložit tuto skutečnost Průkazem energetické náročnosti budovy 

jako přílohy k žádosti – dále jen PENB).  

Více informací k PENB naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, 

http://www.mpo.cz/dokument119528.html. 

Pokud rodinný dům nesplňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ a vyšší, je 

možné si podat žádost v případě, že je na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické 

náročnosti budovy žádáno v rámci 3. výzvy (datum vyhlášení 22. 10. 2015) programu Nová 

zelená úsporám (žadatel je povinen doložit k žádosti buď samotnou žádost nebo Akceptaci 

žádosti nebo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 3. výzvy programu 

Nová zelená úsporám) nebo v případě, kdy bude v rodinném domu v rámci realizace dílčího 

projektu fyzickým osobám provedeno alespoň jedno tzv. mikroenergetické opatření (viz níže). 

 

Seznam realizovatelných mikroenergetických opatření 

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor 

2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 

3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 

4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 
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5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří) 

6. Dílčí výměna oken 

7. Výměna vstupních a balkonových dveří 

8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 

9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla 

 

V rámci jednoho dílčího projektu může být realizováno jedno nebo více mikroenergetických 

opatření z výše uvedeného seznamu. Vhodnost konkrétních mikroenergetických opatření 

doporučí energetický specialista (bude doloženo samostatnou přílohou - Potvrzení 

energetického specialisty). 

Realizaci mikroenergetických opatření je možné dle povahy konkrétního opatření provést buď 

svépomocí, nebo dodavatelem (osobou oprávněnou k příslušnému předmětu podnikání). 

V případě provedení svépomocí je možné do způsobilých výdajů zahrnout pouze výdaje na 

použitý materiál, nikoli na provedené práce. 

 

Energetický specialista 

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

v platném znění) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

Pro účely doporučení vhodnosti mikroenergetického opatření je nutné, aby příslušný 

energetický specialista měl oprávnění buď ke zpracovávání energetického auditu                            

a energetického posudku nebo ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov 

(PENB). 

Seznam energetických specialistů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx 

Ostatní podmínky jsou upraveny v Dotačním programu. 

 

Oprávněný žadatel/příjemce 

Oprávněným žadatelem/příjemcem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá 

k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu na území 

Středočeského kraje, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání. 

Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt ani osobu, s výjimkou 

případů stanovených v Programu. Žadatel/Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že bude v dílčím projektu kromě 

žadatele/příjemce vystupovat ještě jiná osoba, je nezbytné udělení plné moci žadatele 

(zmocnitele) této osobě (zmocněnci) s uvedením rozsahu plné moci, plná moc musí být 

úředně ověřena. Udělení plné moci žadatele/příjemce nezbavuje odpovědnosti za realizaci 

projektu.                   

Ostatní podmínky oprávněnosti žadatele jsou upraveny v Programu. 

 

Postup podání žádosti 

Originál žádosti se podávat pouze v písemné podobě na formuláři, a to včetně povinných 

příloh. Žadatel/Příjemce je povinen si uchovat kopii žádosti včetně kopií povinných příloh pro 

případ veřejnosprávní kontroly na místě. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského 

úřadu Středočeského kraje od prvního dne otevření nebo zaslání prostřednictvím poštovních 
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služeb, kdy razítko musí mít datum prvního dne otevření pro příjem žádostí. Žádosti se budou 

přijímat do konečné lhůty pro podání.  

Žádost lze podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 

Praha 5 v úředních hodinách podatelny, nebo zasláním na adresu Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21. 

 

Žádost o dotaci, předkládá žadatel/příjemce v zalepené obálce označené: 

 

Žádost o dotaci z Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 

ve Středočeském kraji 2015 -2018“ 

II. kolo 1. výzvy 

„NEOTEVÍRAT“ 

 

Za správnost a úplnost žádosti vč. všech příloh vždy zodpovídá žadatel/příjemce. 

 

Dokumenty požadované k žádosti 

 Fotodokumentace stávajícího kotle, ze které bude zřejmé napojení kotle na otopnou 

soustavu a komínové těleso. Žadatel doloží tuto přílohu v listinné verzi. 

 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky 

č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. PENB je povinný, pokud je 

prostřednictvím něj prokazováno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické 

náročnosti budovy min. „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo 

celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. 

Žadatel doloží tuto přílohu v listinné verzi v originále. 

 

 Potvrzení energetického specialisty - Vhodnost mikroenergetického opatření 

potvrzuje energetický specialista registrovaný u Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Povinnou přílohou je, pokud není předkládán PENB a není o snížení energetické 

náročnosti budovy požádáno v rámci 3. výzvy programu Nová zelená úsporám. 

Žadatel doloží tuto přílohu v listinné verzi v originále. Žadatel je povinen pro účely 

veřejnosprávní kontroly na místě pořídit si kopii.  

 

 Akceptace žádosti nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená 

úsporám v rámci 3. výzvy (vyhlášení 22. 10. 2015) prokazující realizaci (i budoucí 

v případě Akceptace žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 

budovy. Povinnou přílohou je, pouze pokud není předkládán PENB nebo realizováno 

tzv. mikroenergetické opatření. Žadatel doloží tuto přílohu úředně ověřenou kopií. 

 

 Fotodokumentace původního stavu před realizací mikroenergetického opatření. 

 

 Kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení účtu 

u peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení účtu. Účet 

musí být založen na osobu žadatele. 
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V případě spoluvlastnictví:  

 Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje 

tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) 

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 

(mikro energetická opatření apod.) 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 (mikro 

energetická opatření apod.) v rodinném domě.  

 

 Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je 

odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází žadatele). 

 

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou 

schránkou), dále žádosti, které nebudou podepsané žadatelem nebo budou v rozporu 

s podmínkami Programu, nemohou být hodnoceny. 

Proces hodnocení, projednávání žádostí v orgánech kraje a uzavírání smlouvy o poskytnutí 

dotace je popsán v Programu. 

 

Forma podpory 

Podpora na financování dílčích projektů fyzické osoby bude při splnění všech podmínek 

poskytována formou nenávratné dotace konečnému uživateli zpětně - ex post. Nejprve je tedy 

nutné, aby všechny výdaje žadatel/příjemce uhradil. Žadatel následně doloží Středočeskému 

kraji k posouzení a schválení Závěrečné zprávy vč. všech relevantních dokladů. Podrobnosti 

jsou uvedeny v Programu. 

 

Výše podpory 

80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován nový zdroj využívající 

obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE, v podmínkách Programu se jedná o tepelné 

čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva – výhradně na biomasu). V případě, že je výměna kotle 

realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní 

území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMÚ překročen 

alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 procentních bodů, tj. z 80 % na 

85 %). Podrobný seznam obcí Středočeského kraje spadajících do tohoto bonusu je uveden 

v Programu a dále na internetových stránkách https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-

prostredi/kotle-2015. 
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Způsobilé výdaje 

Způsobilost výdajů dílčího projektu fyzickým osobám je stanovena nejdříve datem 

15. 7. 2015. Všechny způsobilé výdaje projektu musí být uhrazeny nejpozději do data 

předložení Závěrečné zprávy s uvedenými podklady.  

Žadatel/příjemce uživatel je povinen na výzvu Středočeského kraje doložit naplnění těchto 

kritérií relevantními doklady. Jestliže žadatel/příjemce neprokáže splnění kritérií způsobilosti 

výdaje, nelze výdaj považovat za způsobilý a nelze jej v rámci dotace na dílčí projekt fyzické 

osoby proplatit. 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na:  

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu pevná paliva, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, 

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,  

d) 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,  

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 pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB), pouze 

v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické 

náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové 

dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného 

součinitele prostupu tepla. Max. způsobilé výdaje za vypracování PENB 

autorizovanou osobu jsou ve výši 5 000 Kč. 

g) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení 

(zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření).  Max. způsobilé výdaje za potvrzení 

vhodnosti mikroenergetických opatření ze strany energetického specialisty jsou ve 

výši 3 000 Kč. Tato částka není započítána do limitu 20 000 Kč určeného na realizaci 

mikroenergetických opatření, je však součástí max. celkových způsobilých výdajů. 

h) náklady na projektovou dokumentaci,  

i) stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí 

ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění 

 

Nezpůsobilé výdaje 

Za nezpůsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby 

související s výměnou zdrojů tepla, které vznikly před 15. 7. 2015.    

Dále jsou za nezpůsobilé výdaje obecně považovány výdaje, které nesouvisí s instalací 

nového zdroje tepla, zejména pak: 

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

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

c) úhrada úvěrů a půjček, 

d) penále, pokuty, 
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e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky), 

f) náklady na právní spory, 

g) výdaje související se zpracováním žádosti předložené příjemcem na kraj.  

 

Výše podpory na dílčí projekt fyzické osoby se počítá z částky max. 150 000 Kč. Pokud 

budou skutečné celkové výdaje na dílčí projekt nižší, pak se výše podpory počítá z těchto 

skutečných výdajů. Částku přesahující max. výši podpory uhradí konečný uživatel z vlastních 

zdrojů. Max. způsobilé výdaje na realizaci mikroenergetických opatření jsou ve výši                           

20 000 Kč, tato částka je součástí max. celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt fyzické 

osoby. 

Max. způsobilé výdaje za potvrzení vhodnosti mikroenergetických opatření ze strany 

energetického specialisty jsou ve výši 3 000 Kč. Tato částka není započítána do limitu                       

20 000 Kč určeného na realizaci mikroenergetických opatření, je však součástí max. 

celkových způsobilých výdajů. 

Max. způsobilé výdaje za vypracování PENB autorizovanou osobu jsou ve výši 5 000 Kč. 

Tato částka je součástí max. celkových způsobilých výdajů.  

 

Realizace projektů: 

Dílčí projekt fyzické osoby musí být ukončen max. do 7 měsíců od podpisu smlouvy 

oprávněným zástupcem Středočeského kraje.  Realizace je možná od 15. 7. 2015.  

 

Udržitelnost projektů: 

1. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování 

dokumentace k projektu, a to po celou dobu udržitelnosti v délce 5 let. Jedná se zejména 

o povinnost provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými 

zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, výrobcem a dodavatelem, povinnost 

spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím 

právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a která jsou určena 

výrobcem kotle, v případě kotle na pevná paliva provádět jednou za 2 kalendářní roky 

kontrolu technického stavu a provozu kotle. Povinnost zajistit v intervalech stanovených 

nařízením vlády č. 91/2010 Sb., provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění 

spalinových cest a spotřebiče paliv. 

2. Žadatel je zároveň povinen zajistit u třetích osob stejnou dobu udržitelnosti, jimž rodinný 

dům, v němž byl pořízen nový tepelný zdroj, zcizuje nebo přenechává k užívání.  Dále je 

povinen zajistit u těchto třetích osob po celou dobu udržitelnosti možnost kontroly ze 

strany Středočeského kraje. 

3. Žadatel je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj se stejnými 

nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší. 

Na financování případného nového zdroje tepla ve stejném rodinném domě nelze v době 

udržitelnosti podat novou žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu.  
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Další informace jsou uvedeny v Programu.  

Přílohy výzvy 

Program ,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 

2015 -2018“ II.kolo 1. výzvy 

 

 

 

 


