
 

 

Závěrečná zpráva - vyúčtování akce 
 

ID dotace (uvedeno v záhlaví smlouvy o poskytnutí dotace ve tvaru PR02270.xxxx): ……PR02270.0000……… 

Jméno a příjmení příjemce: ………………………………………………Josef Novák….……… 
 
 

 

 

 
 
 
 

Podrobný rozpis celkových nákladů (uvádějte v Kč): 

Číslo účetního 
dokladu 

Datum 
vystavení 

Datum  
úhrady 

Předmět plnění Celková částka  
Korekce  

(vyplní poskytovatel) 

FA 782016  11. 5. 2018 15. 5. 2018 Kotel Thermokettle D25, otopná soustava  104 000 Kč  

FA 256416  21. 3. 2018 30. 3. 2018 Akumulační nádrž AKUHEAT 25 500 Kč  

      

      

      

      

      

      

 Celkem 129 500 Kč  

 
Příjemce svým podpisem čestně prohlašuje, že všechny informace v předložené zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a že nebude v budoucnu požadovat k proplacení žádné další výdaje. 

 
Zpracoval/a:…Josef Novák……………. 

Telefon:………987 456 123……………… 

E-mail:………..novakjosef@email.cz...… 
 

            28. 11. 2018, Jihlava 

datum, místo              podpis příjemce 

 SVT kód Stručný popis realizované akce: 

Automatický kotel na tuhá paliva  
– kombinovaný uhlí/biomasa 

 

Dne 18. 3. 2018 byl zlikvidován starý kotel na tuhá paliva. Přílohou zprávy je doklad o likvidaci 
kotle potvrzený sběrnou kovů a fotodokumentace znehodnoceného kotle.  
Dne 11. 5. 2018 došlo k instalaci nového kotle značky Thermokettle D25, který je zaregistrován na 
seznamu registrovaných výrobků pod SVT 1234.  
Mezi 18. 3. 2018 a 21. 3. 2018 došlo k úpravě otopné soustavy a instalaci akumulační nádrže o 
objemu 1 375 litrů. 

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 
– výhradně biomasa 

1234 

Automatický kotel na tuhá paliva  
– výhradně biomasa 

 

Tepelné čerpadlo  

Kondenzační kotel na zemní plyn  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládané podklady 

Kopie faktur za kotel/TČ a příslušenství  

Kopie dokladů o úhradě faktur za kotel/TČ a příslušenství 
(výpis z účtu nebo příjmový pokladní doklad) 

 

Kopie faktur za otopnou soustavu  

Kopie dokladů o úhradě faktur za otopnou soustavu  
(výpis z účtu nebo příjmový pokladní doklad) 

 

Fotodokumentace nového zdroje tepla  

Kopie protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu  
(v případě OZE vystavený osobou oprávněnou k instalaci dle 

zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií) 
 

Kopie protokolu o revizi spalinové cesty  

Kopie dokumentů prokazující splnění min. objemu 
akumulační nádrže  

(v případě instalace kotle s ručním přikládáním) 
 

Kopie dokumentů prokazující existenci paliva obvyklé 
obchodní jakosti  

(v případě instalace kotle, který má jako palivo uvedeno  
„jiná směs biomasy a fosilních paliv“) 

 

Kopie dokladu o likvidaci starého kotle  

Fotodokumentace znehodnoceného starého kotle  


