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3. VÝZVA 
Pardubický kraj 
VYHLAŠUJE VÝZVU 

k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (dále jen dotační program) 
projekt Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II  

OPŽP 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 
 
Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek prostřednictvím výměny 
stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní 
zdroje. 
 
1. HARMONOGRAM VÝZVY 

Datum vyhlášení výzvy 27. září 2017 

Datum zahájení příjmu žádostí 31. října 2017 v 6.30 h 

Datum ukončení příjmu žádostí 15. prosince 2017 v 12.00 h 
 

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci 
výzvy termín ukončení příjmu žádostí zkrácen. Informace o této skutečnosti bude 
s předstihem oznámena. 

 
2. ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostupné 
na adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace s následným doručením vytištěné 
a podepsané žádosti vč. příloh na Krajský úřad Pardubického kraje. Každé žádosti bude 
přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci. 
Žádosti bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již ode dne vyhlášení dotačního programu, 
tj. od 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen dne 31. října 2017 v 6.30 hod.  
Od tohoto okamžiku může žadatel vyplněné žádosti prostřednictvím aplikace elektronicky 
odeslat. Podrobná metodika pro předkládání žádostí je umístěna na webu 
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 
Po odeslání je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat včetně všech 
relevantních příloh a do 10 pracovních dnů od data elektronického odeslání v aplikaci doručit 
v listinné podobě na Krajský úřad Pardubického kraje poštou na adresu: 
 
 Krajský úřad Pardubického kraje 
 odbor rozvoje 
 oddělení programové pomoci EU 
 Komenského nám. 125 
 532 11 Pardubice 
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nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na 

adresu: 

Komenského náměstí 120 
532 11 Pardubice 
ve dnech: pondělí a středa 7 – 16.00 hod. 
 úterý a čtvrtek 7 – 15.30 hod. 
 pátek 7 – 14.30 hod. 
 

a to v uzavřené obálce označené: 

a) jménem, příjmením a adresou trvalého bydliště žadatele v levém horním rohu, 
b) pořadovým číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerovaným aplikací, pod adresou 

žadatele, 
c) textem "NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele, 
d) názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – 3. výzva“ 

v levém dolním rohu. 
 

Vzor označení obálky je uveden v příloze č. 4 tohoto dotačního programu a umístěn na webu 

www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 

Při osobním doručení na podatelnu Krajského úřadu Pardubického kraje bude žadateli 

vystaveno potvrzení o  doručení žádosti. 

Žádost o poskytnutí dotace i přílohy se podávají v českém jazyce. 

Žádost o poskytnutí dotace bude vyřazena v případě: 

a) předložení v rozporu s podmínkami dotačního programu, 
b) předložení jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou), 
c) doručení na jinou adresu, 
d) předložení mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) předložení pouze v elektronické verzi žádosti nebo předložení pouze v listinné verzi 

žádosti. 
 

Bude-li prostřednictvím aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost o poskytnutí 
dotace na výměnu téhož původního zdroje tepla a následně bude poskytovateli podána více 
než jedna žádost také v listinné podobě – originál, bude přijata pouze úplná žádost 
s nejnižším pořadovým číslem a ostatní žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny. 
Žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného 
v žádosti. 
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Přílohy žádosti o dotaci:  
 

1) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso 

- povinné 

2) Souhlas s realizací dílčího projektu – pokud je relevantní (originál, prostý podpis) 
3) Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění – nepovinné u nových zdrojů tepla 
instalovaných před 31. 12. 2016 (datum zdanitelného plnění na faktuře a datum na 
protokolu o instalaci nového zdroje do provozu)1. 
 
Vzory příloh č. 1 a 2 jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 tohoto dotačního programu a umístěny 
na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 
 
5. ALOKACE VÝZVY 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tuto výzvu činí 100 000 000 Kč. 
V případě velkého zájmu žadatelů a vyčerpání prostředků vyčleněných pro tuto výzvu, může 
Rada Pardubického kraje rozhodnout o navýšení alokace výzvy nebo vytvoření zásobníku. 
 
6. PŘEDMĚT DOTACE 

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 

v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla: 

• kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním - označení A2, 
• kotel na biomasu s ručním přikládáním - označení A3R, 
• kotel na biomasu s automatickým přikládáním - označení A3A, 
• tepelné čerpadlo - označení B, 
• plynový kondenzační kotel - označení C. 

 

Nové zdroje tepla, na něž je možno získat dotaci musí splňovat požadavky uvedené 
v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, OPŽP 2014-2020 – Výzva pro 
kraje č. 2. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. 

Dotaci je možné získat pouze na nové zdroje tepla zveřejněné v Seznamu výrobků 
a technologií (https://svt.sfzp.cz/), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR. 
U každého výrobku je uvedeno, pro které dotační programy je registrován. Pro tuto výzvu 
platí možnost Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017). Tento seznam je 
průběžně aktualizován.  
 

                                                      
1 Dokument také slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem 

nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku 

kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným 

prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. 
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Další podmínky pro poskytnutí dotace: 

• V případě kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva je povinná instalace akumulační 
nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně 
případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). 

• Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou 
podporovány. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již 

splňují. 

• U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku 
paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze 
využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či 
odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska 
podmínek dotačního programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Kotle 

zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují. 

• Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby 
stávajícího kotle). 

• Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy 
a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je-li na trhu k dispozici palivo obvyklé 
obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou 
identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti 
a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se 
nepřipouští. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již 

splňují. 

• Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn více zdroji, tj. 
kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. 
V takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může 
plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl 
v provozu před realizací výměny zdroje (dokládá se formou čestného prohlášení 
v rámci žádosti fyzické osoby). 

• K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky) nebo bytové 
jednotce rodinného domu se samostatným zdrojem tepla je možné předložit jen 
jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může 
předložit žádost ke každému z nich. 

• Na výměnu jednoho původního zdroje tepla je možné předložit pouze jednu žádost, 
tj. není možné na jednu stejnou výměnu předložit více žádostí. 

 
Podporována nebude: 

• výměna stávajícího plynového či elektrického kotle, 

• výměna stávajících kamen, krbu či krbu s teplovodním výměníkem, 
• výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí 

a biomasu, 
• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva, 
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• výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009 
podpořeny z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů 
na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace 
v Pardubickém kraji“ a ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního 
titulu,  

• instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu, 
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový výhradně na uhlí (automatická 

i ruční dodávka paliva). 

• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový kombinovaný kotel na uhlí 

a biomasu s ručním přikládáním. 

• výměna zdroje tepla v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva 

splňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. 

 

7. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI 

Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům2 na území 
Pardubického kraje, který je v katastru nemovitostí zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt 
k bydlení“ s číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky3, dvě nadzemní podlaží, 
jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Žádat o dotaci může: 

• Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník, spoluvlastník 
bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu 
ostatních spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové 
jednotce a rovněž k rodinnému domu. 

• Manžel/ka, jenž/jež vlastní 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. 

Žádat o dotaci nemůže: 

• Žadatel, který již obdržel dotaci na výměnu kotle a nejméně od 1. 1. 2009 byl podpořen 
z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu 
kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“ 
a ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, nemůže podat 
další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce. 

                                                      
2 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 účely výzvy 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 pro účely výzvy za 
rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště. 
3 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. 
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• Žadatel (pozn., v souladu s předchozí odrážkou), pokud vlastnická práva k nemovitosti 

jsou omezena, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či 
příkaz k prodeji nemovitosti anebo nemovitost je předmětem insolvenčního řízení.  

 

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 více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu 
určena. 

 

8. ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

V rámci této výzvy je způsobilým výdajem z časového pohledu výdaj, který vznikl a byl 
uhrazen příjemcem v období od 15. července 2015 do data stanoveného v právním aktu. 

 

9. VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

Podpora z tohoto dotačního programu může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, 
kterým je takový výdaj, jenž:  

a) je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU), 
b) je v souladu s pravidly OP ŽP 2014 – 2020 a podmínkami tohoto dotačního programu, 
c) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu 

s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

d) vztahuje se k výměně zdroje tepla na území Pardubického kraje, 
e) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný, 
f) je přímo a výhradně spojen s realizací akce a je součástí jeho rozpočtu. 
 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby 
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

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

čerpadla a plynového kondenzačního kotle, včetně nákladů na úpravu spalinových cest, 

•  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, 

• 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), 

• náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování 

žádosti. 



 

7 

 

 
10. VÝŠE PODPORY 

• 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + 
biomasa) s automatickým přikládáním, maximálně však 75 000 Kč, 

• 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za plynový kondenzační kotel, 
maximálně však 95 000 Kč, 

• 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s ručním 
přikládáním, maximálně však 100 000 Kč, 

• 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu 
s automatickým přikládáním, maximálně však 120 000 Kč, 

• 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, 
maximálně však 120 000 Kč.  

Výše uvedená podpora bude dále navýšena o 7.500,- Kč v případě, že je výměna kotle 
realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší 
v ČR označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí v Pardubickém kraji je uveden 
v příloze č. 5 dotačního programu. 

Konečná celková výše poskytnuté dotace nepřekročí skutečnou výši celkových způsobilých 
výdajů akce uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. 

V případě současné realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus 
dle podmínek programu Nová zelená úsporám. 

 

11. UKONČENÍ AKCE 

Akce musí být ukončena: 

a) vždy do 10 měsíců od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozději však do 
31. 12. 2019 (včetně finančního vyúčtování závěrečné zprávy o realizaci akce) 

b) žádostem zařazeným do zásobníku, kterým bude po uvolnění prostředků poskytnuta 
podpora, bude termín ukončení realizace akce stanoven v právním aktu v závislosti na 
době přidělení dotace. 

 
12. KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ, ZÁSOBNÍK 

Kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude splnění podmínek dotačního programu 

a pořadí přijetí žádostí prostřednictvím webové aplikace. 

Po vyčerpání alokace této výzvy budou žádosti o dotaci splňující kritéria pro poskytnutí 
dotace zařazeny do zásobníku. V případě navýšení alokace či nevyužitých prostředků (vratky, 
odmítnuté nebo nevyplacené dotace, odvody za porušení rozpočtové kázně, apod.) bude 
podpořen dle pořadí další žadatel ze zásobníku. 

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6). 
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13. DOKUMENTACE PO REALIZACI AKCE 

Žadatel musí po ukončení realizace akce předložit: 

Závěrečnou zprávu obsahující stručný popis realizované akce - originál. 

• Fotodokumentaci instalovaného nového zdroje vytápění. 

• Protokol o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi 

spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj) - kopie. 

• Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, 

výkupny kovů). Doklad musí obsahovat identifikaci kotle, razítko a podpis zástupce firmy, 

která převzala kotel k likvidaci - originál. 

• Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu, v případě obnovitelných 

zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 

16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 

(tepelná čerpadla) - originál. 

• Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.) 

rozepsané na jednotlivé položky. Pokud účetní doklad nebude obsahovat podrobný rozpis 

položek, musí být doložen jiný relevantní dokument, např. příloha k faktuře, smlouva 

o dílo apod. Účetní doklad musí být vždy vystaven na jméno žadatele - kopie. 

Originály účetních dokladů musí být označeny názvem a číslem projektu kraje, tj. 

„Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“, reg. č. „CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005155“.  

Informace o plnění uvedeném na faktuře musí obsahovat (je-li náklad relevantní) 

následující: 

- specifikaci a náklady na nový zdroj tepla, 

- specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě, 

- specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest, 

- specifikaci a náklady na úpravu kotelny, 

- specifikaci a náklady na akumulační nádobu, 

- specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky, 

- celkové náklady plnění. 
 

Minimální hodnota předloženého účetního dokladu prokazujícího způsobilý výdaj 

(faktura, paragon) musí činit alespoň 100 Kč. Na doklady s nižší hodnotou nebude brán 

poskytovatelem zřetel a nebudou zahrnuty do závěrečného vyúčtování. 

• Potvrzení o úhradě - pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního 
účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví či potvrzení 
o uskutečněné platbě vydané bankou, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání  
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platby/příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní 
doklad - kopie s originálním podpisem příjemce. 

Formulář závěrečné zprávy spolu s ostatními formuláři potřebnými pro závěrečné vyúčtování 

budou zveřejněny na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.  

14. VYPLACENÍ DOTACE 

Dotace bude vyplácena zpětně po ukončení realizace akce a po její úhradě, tedy 
formou „ex-post“. 

Ukončením realizace akce se rozumí předložení závěrečné zprávy o realizaci akce, kterou 
žadatel doloží, že veškeré činnosti související s výměnou kotle byly provedeny, ukončeny 
a uhrazeny. 

Finanční prostředky budou vyplaceny převodem na bankovní účet žadatele uvedený 

v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace do 45 pracovních dnů od doručení 

závěrečné zprávy v případě, že tato zpráva bude úplná a bezchybná. Pokud tato zpráva bude 

obsahovat chyby nebo bude neúplná, lhůta pro vyplacení dotace se prodlouží o dobu, která 

uplyne ode dne, kdy žadatel obdrží výzvu k doplnění nebo opravě zprávy, do dne, kdy 

doplnění nebo opravu předloží poskytovateli. 

15. KONTROLA POUŽITÍ DOTACE 

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně 

využita, podléhá kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s kontrolou předmětu dotace a podmínek 

poskytnutí dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje 

tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých 

výdajů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí. 

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kontroly na místě před uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

16. KONTAKT NA VYHLAŠOVATELE 

Kontaktní místo: 
Krajský úřad Pardubického kraje 
odbor rozvoje 
oddělení programové pomoci EU 
Komenského nám. 125 
532 11 Pardubice 
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Kontaktní osoby: 
Ing. Adam Kubíček tel.: 466 026 644 e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz 
Ing. Eva Izáková tel.: 466 026 325 e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Jana Nováková tel.: 466 026 489 e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Ivana Musilová tel.: 466 026 340 e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz 
Ing. Milan Bodeček tel.: 466 026 643 e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz 
Bc. Helena Kápičková tel.: 466 026 409 e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz 
Mgr. Jiří Kyral tel.: 466 026 343 e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz 
 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Žadatel je povinen oznámit poskytovateli dotace změny identifikačních a kontaktních údajů: 

změna příjmení, změna adresy trvalého pobytu, změna kontaktních údajů – korespondenční 

adresa, telefonní a e-mailový kontakt, změna čísla bankovního účtu a jakékoliv změny 

v předmětu žádosti o podporu (např. změna typu kotle). 

Všechny žádosti došlé v termínu včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 
Pardubický kraj nebude poskytovat žadatelům informace o průběhu vyřizování žádostí. Na 
základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace budou 
úspěšní i neúspěšní žadatelé o této skutečnosti informováni bez zbytečného odkladu, 
nejdéle však do 30 kalendářních dnů. 
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok a proti rozhodnutí Rady Pardubického kraje není 
odvolání přípustné. Tato výzva byla vyhlášena Pardubickým krajem dne 27. 9. 2017 na 
základě usnesení Rady Pardubického kraje R/623/17 ze dne 25. 9. 2017. 
 
 
PŘÍLOHY: 

1. Jaké požadavky musí splňovat výrobky pro „kotlíkové dotace“ v rámci 67. výzvy OPŽP 
2014-2020 PO2 SC 2.1 

2. Vzor přílohy č. 1 žádosti o poskytnutí dotace 
3. Vzor přílohy č. 2 žádosti o poskytnutí dotace  
4. Vzor označení obálky 
5. Seznam prioritních obcí 
6. Smlouva o poskytnutí dotace - vzor 
 
 
V Pardubicích dne 25. 9. 2017 


