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Program  
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 

 ve Středočeském kraji 2015 -2018“ 

   
 

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 091-20/2015/ZK  ze dne 7.12.2015 

tento Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském 

kraji 2015 - 2018“ (dále jen „Program“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Poskytovatelem   dotace  dle Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.  

2. Dotací dle tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky z rozpočtu Středočeského kraje, 

který  jako příjemce dotace  dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů  bude peněžní prostředky poskytovat na jednotlivá  

podporovaná opatření dle Programu v souladu se  zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu 

určeného Středočeským krajem v Programu. 

4. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“).  

6. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok. 

7. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Rada Středočeského kraje  (dále jen „Rada“) 

usnesením. 

8. Dotace je účelová a poskytuje se na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z Programu (dále jen“smlouva“), uzavřené mezi Středočeským krajem a příjemcem 

dotace (dále jen „příjemce“).   

 

Článek 2 

Účel dotace a důvody podpory  

 

1. Účelem dotace je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na 

území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí. 

2.  Dotace bude poskytována fyzickým osobám  - konečným uživatelům   pouze na zdroje 

tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu 

Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, 
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přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných 

nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. 

3.  Předmětem  dotace přidělované fyzickým osobám  - konečným uživatelům bude podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za: 

- tepelné čerpadlo, 

- kotel na pevná paliva, 

- plynový kondenzační kotel, 

- instalace solárně – termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, 

- „micro“ energetická opatření 

4. Dotací budou podporovaná pouze zařízení, které jsou uvedeny v seznamu výrobků a 

technologii, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na 

www.opzp.cz 

5. Důvodem podpory je zlepšení ovzduší ve Středočeském kraji, a to konkrétně snížení 

emise pocházející z vytápění v lokálních topeništích zejména tuhými palivy, které svými 

emisemi představují rozhodující zdroj imisní zátěže (suspendované částice PM 10, PM 2,5, 

benzo(a)pyrén). 

 

Článek 3 

Objem peněžních prostředků 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu, které  obdrží 

Středočeský kraj na podporu stanoveného účelu z Operačního programu Životní prostředí 

2014 – 2020, je 501 748 000 Kč. 

 

Článek 4 

Výše a charakter dotace, uznatelné a neuznatelné náklady 

1. Typy podporovaných aktivit – technické parametry 

a) Kotel na pevná paliva – v případě realizace kotle na pevná paliva budou 

podporovány pouze kotle splňující minimální požadavky Nařízení komise EU, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky 

na ekodesing kotlů na pevná paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna  

paliva určené výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání. 

V případě kotlů s ručním přikládáním je požadováno současné užití akumulační nádoby o 

minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku 

TUV, pokud je tímto kotlem ohříván)  

b) Tepelné čerpadlo - v případě realizace tepelného čerpadla jsou podporována 

čerpadla, která dle ČSN EN 114511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní 

charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:  

http://www.opzp.cz/
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a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle 

ČSN EN 12 309 - 2, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, 

hodnot uvedených v tabulce: 

 

a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

Tepelné čerpadlo je takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z nižší 

teplotní hladiny vnějšího prostředí a předává ho k další- mu využití teplonosné látce na 

vyšší teplotní hladině v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu budovy 

zajišťujících dodávku tepla pro vytápění a případně i přípravu teplé vody. 

 c) Plynový kondenzační kotel - v případě realizace kotle na zemní plyn budou 

podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící veškeré parametry Nařízení 

Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 

prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

 d) Instalace solární termické soustavy - v případě realizace solárních termických 

soustav budou podporována pouze zařízení disponující protokolem (certifikátem) o 

zkouškách provedených v souladu s ISO 9806. V případě realizace solárních termických 

soustav budou podporována pouze zařízení splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle 

vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě 

elektřiny a tepelné energie. V případě realizace solárních termických soustav budou 

podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-

1). Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s 

výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový 

kondenzační kotel). 

Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění je solární termický systém s 

kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné vody), kde je příprava teplé 

vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, přes externí výměník 

tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody 

 

2. Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v rodinných domech 

  kde budou současně provedena alespoň minimální opatření („micro“ energetická 
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opatření) vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu  

 nebo 

  kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken 

apod.) na úroveň požadavku 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 

 kde je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 

budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám 

         

3. Seznam technických opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu 

(„micro“ energetická opatření) jsou: 

 
 

4. V rámci jedné žádosti může být realizováno i více „micro“ opatření . 

 

5. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající 

rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy 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. V takovém případě je nutné, 

aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je 

prokazatelně v provozu. 

6. V rámci Programu  nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za 

kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu 

stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. 

7. Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v 

minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová 

zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). 

Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí 

být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve 

smlouvě o poskytnutí podpory. 
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8. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu : 

 70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s 

realizací kotle spalujícího pouze uhlí  

 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s 

realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového 

kondenzačního kotle 

 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je 

projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu 

Podpora bude navýšena o  5 %,  v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která je 

uvedena v seznamu obcí  v Příloze č.1 k tomuto Programu, který je nedílnou součástí 

tohoto Programu. 

 

9. Míra dotace se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální výše způsobilých 

výdajů dílčího projektu jsou stanoveny ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ 

energetická opatření  mohou tvořit max. 20 tis Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). 

 

10. Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby 

bezprostředně související s předmětem podpory, vzniklé od 15.7.2015,   zejména pak:  

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

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

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle, 

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

e) 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,  

f) 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), 

g) náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, 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, 

h) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného 

řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření), 

i) náklady na projektovou dokumentaci,  

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

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

 

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

související s výměnou zdrojů tepla, které vznikly před 15.7.2015 . 
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Článek 5 

Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,  

způsob podání žádosti, povinné přílohy žádosti, počet žádostí 

 

1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena: 

I. kolo žádostí  od  15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin  

II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin 

 

V případě vyčerpání  peněžních prostředků určených na Program 

 bude příjem žádostí pozastaven. 

 

2. Žádosti lze podat v písemné podobě na formuláři, a to včetně povinných příloh. 

3. Formulář žádosti je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Programu a je nedílnou součástí 

tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele 

4. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce lhůty 

pro podávání žádosti.  

5. 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.  

6. Žadatelem o dotaci je fyzická osoba  jako 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. 

 

7. Rodinný dům stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu 

určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro tohoto programu považován také 

bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti 

(statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci 

nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se za rodinný dům nepovažují, a to 

ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.  

 

8. Povinné přílohy k žádosti dle přílohy 2. Programu jsou : 

 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 

78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být 

prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy 

„C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární 

neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinou 
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přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle článku 4. odst.2 

Programu 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám 

prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení 

energetické náročnosti budovy. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k 

prokázání podmínek dle článku 4 odst.2 Programu 

 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové 

těleso  

 Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.  

 Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým 

specialistou prověřena vhodnost realizace mikro-energetických opatření, a to v 

souladu s textem výše uvedeného stanoviska s podpisem energetického specialisty 

 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. 

Článek 6 

Hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

1. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ověří 

formální obsah předložených žádostí, shodu s normami pro jednotlivé podporované 

aktivity a to do 30 dnů od  doručení žádosti . 

2. V případě identifikace nedostatků je žadatel ve lhůtě 15 pracovních dnů od identifikace 

nedostatků vyzván k doplnění žádosti nejpozději  do  15 pracovních dnů od obdržení 

výzvy. Pokud žadatel následně nedoloží požadované dokumenty, je žádost automaticky 

vyřazena. 

3. Odbor  životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje připravuje 

průběžně podklady pro Radu Středočeského kraje.  

4. O poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle tohoto Programu rozhoduje 

v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Rada Středočeského kraje usnesením, a to nejdéle do 120 dnů 

od doručení žádosti do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.   

5. Na základě usnesení Rady Středočeského kraje připraví  Odbor životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ve lhůtě do 20 pracovních dnů 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  a zašle jí žadateli k podpisu. 
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6. Žadatel zašle podepsanou smlouvu Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, který zajistí podepsání smlouvy oprávněným 

zástupcem Středočeského kraje. 

                          

 

Článek 7 

Podmínky pro poskytnutí dotace, omezení podpory a povinnosti příjemce 

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu 

s Programem. 

2. Dílčí projekt musí být příjemcem dotace realizován na území Středočeského kraje. Dílčím  

projektem se rozumí  projekt realizovaný fyzickou osobou v souladu s Programem. 

3. Konečná platba bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření smlouvy a dodání 

následujících dokladů: 

 

a) fotodokumentace odstranění starého a instalace nového kotle,  

b) fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti 

rodinného domu, 

c) potvrzení o likvidaci starého kotle  

d) účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladů (faktura s dokladem o 

zaplacení).  Faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem Projektu  

a vždy musí opatřena originálním podpisem příjemce 

e) protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu 

f) kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem 

(dovozcem) tepelného zdroje 

   

4. Zálohová platba ve výši 40.000 Kč bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření 

smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla. Zálohová faktura nesmí 

být nižší než zálohová platba . 

5. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou 

nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení 

realizace akce/projektu.  

6. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data 

ukončení realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Dotace se 

poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce. 

7. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla 

poskytnuta. 

8. Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive 

před rozhodnutím Rady, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci. Uznatelné 

náklady dílčího projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací dílčího 

projektu od 15.7.2015. 

9. Dílčí projekt musí být ukončen v termínu  stanoveném smlouvou.  

10. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle obsahu 

tohoto Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé 

neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje. 
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11. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen 

dotaci nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně 

odvést zpět na účet Středočeského kraje a uhradit penále stanovené smlouvou. 

12. Středočeský kraj může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno 

za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 

odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 

13. Příjemce účtuje poskytnutou dotaci v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy. 

14. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně 

závazných právních předpisů a nařízení Komise (EU) může kontrolovat Středočeský kraj, 

Ministertstvo financí ČR, Evropský účetní dvůr, Evropská komise a Nejvyšší kontrolní 

úřad. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento Program nabývá účinnosti dne  14. prosince 2015 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    Sejmuto dne: ………. 
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          Příloha č.1 

Prioritní města a obce Středočeský kraj  
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Příloha č.2 

Žádost  o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy  
v Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 

ve Středočeském kraji 2015 -2018“ 

 v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1  

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

Výzva č.  

Zařazení žádosti do programu  

1. Číslo žádosti  

2. Kraj   

3. Název programu Operační program Životní prostředí  

 

Žadatel* 

4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 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 9. Číslo popisné 
10. Číslo 

orientační 

   

11. Obec 12. Část obce 13. PSČ 

   

 

Kontakt 

14. Telefon 15. E-mail 

  

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

kontaktní adresu: 

 

 

Předmět žádosti o podporu 

Označení Typ opatření (výdaje)
 Cena 

(Kč s DPH) 
Kód SVT

*)
 

Zatrhněte 

realizovaná 

opatření 

(výdaj) 

A1 
Kotel na tuhá paliva

1
 – výhradně 

uhlí 
   

A2 
Kotel na tuhá paliva

1
 – 

kombinovaný uhlí/biomasa 
   

A3 
Kotel na tuhá paliva

1
 – výhradně 

biomasa 
   

B Tepelné čerpadlo
1 

   

C Kondenzační kotel na zemní plyn
1 

   

D Otopná soustava
1 

 -  

D1 Akumulační nádoba  -  

E 
Solárně-termická soustava pro 

přitápění nebo přípravu TV
1,2    

F 
Průkaz energetické náročnosti 

budovy
3  -  

G Mikro energetické opatření
4  -  

G1 
Zateplení střechy nebo půdních 

prostor 
 -  

G2 
Zateplení stropu sklepních prostor 

nebo podlahy 
 -  

G3 
Dílčí zateplení dalších konstrukcí 

(např. severní fasáda apod.)  
 -  

G4 
Oprava fasády, např. prasklin a 

dalších poruch fasády – eliminace 

tepelných mostů 

 -  

G5 
Oddělení vytápěného prostoru 

objektu od venkovního (např. 

zádveří) 

 -  

G6 Dílčí výměna oken   -  

G7 
Výměna vstupních a balkonových 

dveří  
 -  

G8 
Instalace těsnění oken a dveří, 

dodatečná montáž prahů vstupních 

dveří 

 -  
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G9 
 

Výměna zasklení starších oken za 

izolační dvojskla  

 -  

H 
Služby energetického specialisty 

(související s G) 
 -  

Celková cena projektu (Kč s DPH)   

*) Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizace Mikro energetického 

opatření. 

  1. Jméno (jména) a příjmení           Titul                       

  
 

      

  5. Podpis                     6. Datum                   

  

 

       

 

                          

                                                
 
1Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené 

s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.  
2Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění 

(kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).  
3 Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje 

požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 

minimálně „C“ – úsporná.  
4Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální 

opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, 

kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ 

– úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném 

dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). Postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatření 

z definovaného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným 

zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.  
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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) 

Typové označení 

kotle 

(Výrobní číslo) 

 
Jmenovitý tepelný 

výkon kotle (kW) 
 

Konstrukce kotle 
Prohořívací (převážně litinové)  

Odhořívací (převážně ocelové)  

Druh používaného paliva,  resp. paliv  

Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů 

energie na pokrytí tepelné potřeby budovy 

(v %) (včetně ostatních zdrojů, např. 

elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy)
 5

 

Dřevo   

Černé uhlí   

Hnědé uhlí   

Zemní plyn   

Elektřina   

Jiný zdroj   

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna 

kotle) 

17. Ulice  18. Číslo popisné 19. Číslo orientační 

   

20. Obec  21. Část obce 22. PSČ 

   

23. Počet bytových jednotek  
24. Číslo listu 

vlastnictví 

        nemovitosti 

 

25. Číslo parcely zastavěné nemovitosti   26. Katastrální území  

 
5Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je 

splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění. 

26. číslo účtu, název banky  žadatele  
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Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí*: 

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a 

komínové těleso  

 

 

Prohlášení o funkčnosti kotle a používaném/ých  palivu/ech  

Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým 

specialistou prověřena vhodnost realizace mikro-energetických opatření, a to v 

souladu s textem výše uvedeného stanoviska s podpisem energetického specialisty 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 

78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být 

prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy 

„C“ – úsporná.  Povinou přílohou je pouze, pokud slouží k prokázání podmínek na 

min. energetickou náročnost dle článku 4 odst.2  Programu 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám 

prokazující realizaci opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy 

Povinou přílohou je pouze, pokud slouží k prokázání podmínek dle článku 4 odst.2  

Programu 

 

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla 

a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření a pod) 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 
 

* zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti 

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu 
dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutnosti 
zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice 
zahrnuté do celkových uznatelných nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné 
smlouvě o poskytnutí dotace). 
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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) pro účely likvidace starého kotle na tuhá paliva bude tento kotel znehodnocen a 

zlikvidován v souladu s předpisy, včetně doložení fotodokumentace 
d) pořízený kotel bude v době instalace v Seznamu výrobků a technologií, který bude k 

tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz  

e) splňuje rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, a to v případě, že je 

zároveň sídlem podnikání, požadavky definice rodinného domu uvedené v Programu  

„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 – 

2018 

f) projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Středočeským 

krajem 

g)  projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Státním 

fondem životního prostředí ČR 

h)  projekt není realizován v rámci grantového schématu nebo globálního grantu 

spolufinancovaného z prostředků fondů EU 

i) 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 

j)  jsem vlastník či spoluvlastník rodinného domu nebo vlastník či spoluvlastník bytové 

jednotky v rodinném domě, kde se uvedený projekt zrealizuje  

 
Dále prohlašuji 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci Programu 

„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-

2018“, porozuměl/a jsem jeho obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, 

že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku 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. Prohlašuji, že jsem se 

seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na 

pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018“, porozuměl/a jsem jeho 

obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů 

bude znamenat ztrátu příspěvku 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 

http://www.opzp.cz/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ................................................................. 

Jméno a podpis žadatele 
          (resp. oprávněné osoby) 

 

 

 

V Dne  


