9. VÝZVA
Středočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí
VYHLAŠUJÍ
SPOLEČNOU VÝZVU
k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny
kotlů (dále jen „Program“).
Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého
tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.
1. HARMONOGRAM VÝZVY
8. září 2014, 9.00 hod.
Příjem žádostí od
Ukončení přijímání žádostí
31. října 2014, 13.00 hod.*
* nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve
2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Na jedno podání může podatel doručit max. 1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která
doručí osobně žádost na podací místo v souladu s níže uvedeným.
Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce
pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje
na podacím místě:
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Žádosti o dotaci se podávají v zalepené obálce označené:
a) „odbor životního prostředí a zemědělství“,
b) názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a číslem výzvy, tj. "Společný
program na podporu výměny kotlů, Výzva č. 9“,
c) plným jménem žadatele a adresou,
d) textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,
e) typem kotle, např. „A“ (viz tabulka bod 7 níže).
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Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou
schránkou), dále žádosti neoznačené všemi výše uvedenými náležitostmi nebo v rozporu
s podmínkami Programu mohou být z dalšího posuzování vyřazeny, a to dle podmínek
Programu (příloha č. XIII.2 Směrnice Ministerstva životního č. 6/2010, o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného
programu na podporu výměny kotlů ve znění účinném od 9. května 2014, dále jen
„Směrnice“).
Uvedení typu kotle je nutnou podmínkou pro další administraci žádosti. V případě
odůvodněné změny typu kotle žadatelem v průběhu administrace žádosti bude žadateli
poskytnuta podpora ve výši odpovídající skutečně pořízenému typu kotle podle podmínek
výzvy, maximálně však do výše původně požadované podpory. Tímto není dotčeno
ustanovení bodu 7 této výzvy.
V rámci podání na podacím místě bude žadateli vystaveno potvrzení o přijetí žádosti, spolu
s informací zda následující administraci žádosti bude provádět Státní fond životního prostředí
ČR (dále jen „Fond“) nebo Středočeský kraj (dále jen „STK“). Jedinečné pořadové číslo
žádosti v číselné řadě bude generováno na základě příslušné aplikace krajského úřadu.
Příjem žádostí končí nejpozději dne 31. října 2014 ve 13 hod., nebo dne, kdy celková výše
prostředků alokovaná pro výzvu bude vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci,
nastane-li tento den dříve. O této skutečnosti bude informovat na svých webových stránkách
STK, Ministerstvo životního prostředí (dále „MŽP“) a Fond. Později nebo jiným způsobem
doručené žádosti o dotaci nebudou postoupeny k administraci. Žádosti se předkládají v tištěné
podobě (originál).
3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pro tuto výzvu je alokováno celkem 80.000.000,- Kč, a to 40.000.000,- Kč z rozpočtu STK
a 40.000.000,- Kč z Fondu.
4. PŘEDMĚT DOTACE
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva1 za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.
Novým podporovaným kotlem se rozumí:
• kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým
dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce
či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové
stránky, prospekty atd.);

1

Podpora se nevztahuje na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna či krbové vložky.
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• zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné
instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu
na každý kW instalovaného výkonu;
• atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle
a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany
ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana
ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny);
Podporovaný kotel musí být v době instalace uveden v Seznamu výrobků a technologií
dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy,
Přílohy XIII.).
Dle podmínek Programu (Přílohy XIII.2, čl. III, Doklady požadované k uzavření
Smlouvy, bod 8) musí žadatel před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace doložit, že
stávající kotel znehodnotil a zlikvidoval. Za tímto účelem žadatel předkládá
fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle, písemný popis způsobu znehodnocení
stávajícího kotle a doklad o likvidaci stávajícího kotle. Fotodokumentace musí mít
dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že
znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání
žádosti (fotografie rozložených částí kotle není dostačující pro porovnání shodnosti
s původním kotlem). Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel
znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso
kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění.
V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle
je administrátor oprávněn smlouvu s žadatelem neuzavřít pro nedostatečnou vypovídající
hodnotu fotodokumentace.
Doklad o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin) bez příslušné fotodokumentace není
pro uzavření smlouvy dostatečný.

5. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI
Žadatelem o dotaci může být:
• Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové
jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Objekt musí být v době
podání žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo objekt k bydlení,
popř. musí být v době podání žádosti požádáno o změnu v katastru v souladu s
uvedeným.
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• Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném
domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to
za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.
O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce,
který/kterou vlastní nebo jej/ji nabyl za trvání společného jmění manželů. Žadatel, který již
obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Příloh XIII Směrnice MŽP č. 6/2010,
nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost o poskytnutí dotace ke
stejnému rodinnému domu/bytové jednotce na stejné opatření. Pokud poskytnutí dotace
žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, dotaci nelze poskytnout.
Právo majitele nakládat s nemovitostí nesmí být omezeno soudcovskou či exekutorskou
zástavou. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou na závadu.
V případě, že rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, je také sídlem
podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, a to za předpokladu, že bude
dodržena definice rodinného domu uvedená ve Směrnici. Dle § 3 písm. g) vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů se bytem
rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým technickým
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomu účelu užívání
určen.
6. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
2. Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokladů
pro poskytnutí dotace. K žádosti se dokládá fotodokumentace stávajícího kotle napojeného
na otopnou soustavu a na komínové těleso. Z fotodokumentace musí být jasně patrné
identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp. ovládací jednotka,
napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). V této souvislosti se doporučuje dodání
čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od
výrobce, doporučuje se předložení fotografie tohoto označení. V případě nedodání
uvedených fotografií se žadatel vystavuje riziku, že administrátor žádost vyřadí
z administrace pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace.
3. Soulad projektu s cíli Programu a podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými
v Přílohách XIII Směrnice MŽP č. 6/2010 a specifikovanými v této výzvě.
4. Žádost podaná oprávněným žadatelem definovaným v bodu 5 této výzvy.
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7. FINANČNÍ DOTACE
Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu STK nebo Fondu
a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle, viz tabulka níže:
povinné označení
kotle na obálce
žádosti

typ kotle

výše dotace

A

kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN
303-5 s automatickým dávkováním paliva

40 000 Kč

B

kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN
303-5 nebo vyšší s automatickým
dávkováním paliva

60 000 Kč

C

zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační
nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5
nebo vyšší

55 000 Kč

D

plynový atmosférický kotel na zemní plyn

15 000 Kč

E

plynový kondenzační kotel na zemní plyn

20 000 Kč

Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek
stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu STK nebo Fondu.
8. KONTAKTNÍ OSOBY
Administrátorem Programu je Krajský úřad STK, odbor životního prostředí a zemědělství,
a Fond, odbor národních programů.
Kontaktní osoba pro tento Program
za STK je:
za Fond je:

Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz,
Ing. Zdenka Milfaitová, tel.: 267 994 658, e-mail: zdenka.milfaitova@sfzp.cz a
Bc. Lucie Březinová, tel.: 267 994 647, e-mail: lucie.brezinova@sfzp.cz.

Ověření dokumentů požadovaných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (tj. dokumentů, u
kterých není požadován originál) je možné provést na pracovišti Krajského úřadu STK.
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9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. STK a Fond
nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby společného
zveřejnění Rozhodnutí ministra životního prostředí ze strany Fondu a Rozhodnutí Rady STK
ze strany STK.
Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Program byl schválen a tato výzva vyhlášena Středočeským krajem na základě usnesení rady
kraje č. 025-16/2014/RK ze dne 12.5.2014.
Ministerstvo životního prostředí schválilo Program jako Přílohy XIII Směrnice č. 6/2010
o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a tuto výzvu poradou
vedení MŽP.

PŘÍLOHY:
1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace
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Žádost o poskytnutí dotace v rámci Společného
programu na podporu výměny kotlů
Výzva č. 9
Zařazení žádosti do programu
1. Kód (Kraj)

Středočeský kraj

2.Kód (SFŽP ČR)

3. Název programu

Společný program na podporu výměny kotlů

SFŽP Přílohy XIII

Žadatel*
4. Jméno žadatele

5. Příjmení žadatele

6. Titul

7. Datum narození

* vlastník rodinného domu,
*

spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

*

v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů
za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového
podílu na předmětném rodinném domě.

Místo trvalého pobytu
8. Ulice

11. Obec

9. Číslo popisné

12. Část obce

10. Číslo orientační

13. PSČ

Kontakt
14. Tel./mobil

15. E-mail

Kontaktní adresa
V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vyplňte také kontaktní adresu:

7

Navrhované opatření
Uvedení typu kotle je nutnou podmínkou pro další administraci žádosti.

Typ kotle

Max výše
podpory

Zatrhněte pouze
jeden typ kotle*

A

kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 s automatickým
dávkováním paliva

40 000 Kč

B

kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší
s automatickým dávkováním paliva

60 000 Kč

C

zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, emisní třída 4
ČSN EN 303-5 nebo vyšší

55 000 Kč

D

plynový atmosférický kotel na zemní plyn

15 000 Kč

E

plynový kondenzační kotel na zemní plyn

20 000 Kč

*Zatrhněte jeden typ kotle, na který žádáte poskytnutí dotace

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu
16. Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové označení, příp. výkon
kotle, způsob přikládání, otop)

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)
17. Ulice

18. Číslo popisné

20. Obec

21. Část obce

19. Číslo orientační

22. PSČ

Počet bytových jednotek

Číslo listu vlastnictví
nemovitosti

Číslo parcely zastavěné nemovitosti

Katastrální území
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Čestné prohlášení
Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:
a) nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Středočeského
kraje, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu úřadu, okresní
správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky (rozhodnutí o povolení posečkání
s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky)
b)

nedochází k převodu nebo přechodu práv k rodinnému domu/bytové jednotce

c)

jsem vlastník či spoluvlastník rodinného domu nebo vlastník či spoluvlastník bytové jednotky
v rodinném domě, kde se uvedený projekt zrealizuje

Jsem si vědom/a toho, že pro účely získání dotace:
a) pořízený kotel bude v době instalace zapsán v Seznamu výrobků a technologií v rámci Příloh XIII
b) projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Středočeským krajem
c)

projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Státním fondem životního
prostředí ČR

d) projekt nebude realizován v rámci grantového schématu nebo globálního grantu spolufinancovaného
z prostředků fondů EU
e) projekt nebude spolufinancován jiným veřejnoprávním subjektem, s výjimkou poskytnutí půjčky
či dotace ze strany obce, kdy souhrn půjčky nebo dotace ze strany obce a podpory z Programu
nepřesáhne výši celkových nákladů na realizaci akce
f) doložím doklad o likvidaci starého kotle spolu s fotografiemi jasně vypovídajícími o jeho
znehodnocení, včetně popisu znehodnocení
g) nový kotel bude provozován po dobu nejméně 10 let nebo vyměněn pouze za zdroj se stejnými nebo
lepšími ekologickými parametry
h) rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, a to v případě, že je zároveň sídlem
podnikání, musí splňovat požadavky definice rodinného domu uvedené v čl. II Příloh č. XIII.2.
Programu

Dále prohlašuji:
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci Společného programu na podporu
výměny kotlů, vyhlášeného dne 1. 6. 2013, ve znění účinném od 9. května 2014, porozuměl/a jsem jeho obsahu a
mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu
dotace a postih ve smyslu platných právních předpisů.
Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu,
účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Středočeskému
kraji a Státnímu fondu životního prostředí ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou
dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
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Datum:

Vlastnoruční podpis žadatele

Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí:
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle
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 nákupu, instalaci a provozování nového kotle 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 nákupu, instalaci a provozování nového kotle
v rodinném domě.
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