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                                     Smlouva o poskytnutí dotace                               

z rozpočtu Pardubického kraje 

v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II 

 

číslo ………… 

 

uzavřená 

 

podle ust. § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poskytovatel: 

Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice     

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje   

IČ: 70892822     

DIČ: CZ70892822 

bankovní spojení: č. ú.: 197852505/0300 

dále jen „poskytovatel“ 

 

 

 

Příjemce: 

příjmení, jméno, titul: 

trvalý pobyt:  

datum narození: 

bankovní spojení: č. ú.: 

dále jen „příjemce“ 

dále jen „smlouva“ 
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I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové dotace 
z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) na realizaci podporovaného opatření, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
příloha č. 1 (dále jen „akce“). 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

3. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy na veřejně přístupných webových 
stránkách poskytovatele ve smyslu a za podmínek § 10d  zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dotace je příjemci poskytována v souladu s pravidly výzvy vyhlášené poskytovatelem dne 
27. 9. 2017 (dále jen „výzva“). 

II. 

Výše dotace 

 

1. Příjemci je za dále stanovených podmínek poskytována dotace v maximální výši  …….. Kč. 

 Předpokládaná výše v Kč Maximální podíl dotace na 
způsobilých výdajích v % 

Celkové způsobilé výdaje1  - 

Příspěvek vázaný na typ nového 
zdroje tepla (část dotace A) 

  

Příspěvek za prioritní území 
(část dotace B) 

 - 

Maximální výše dotace   - 

 

Dotace se skládá z části A), vázané na druh pořizovaného zdroje tepla, a části B), poskytované 
v případě výměny zdroje na území prioritní obce. 

Výše dotace v části A) je odvozena procentním podílem z celkových způsobilých výdajů a současně 
limitována maximální částkou – viz odstavec 2. 

Výše dotace v části B) činí 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 je uveden v příloze č. 5 dotačního programu. 

Konečná celková výše dotace nepřekročí skutečnou výši celkových způsobilých výdajů dílčího 
projektu (akce) uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Konečná celková výše 
dotace bude zaokrouhlena dolů na celé Kč. 

 

                                                 
1 Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace 
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2. Pro účely této smlouvy se rozumí: 

- Za celkové způsobilé výdaje jsou v rámci realizace akce považovány výdaje na stavební práce, 

dodávky a služby bezprostředně související s akcí uvedeny v článku V., odstavec 1 této smlouvy.   

- Výše dotace v části A) v % z celkových způsobilých výdajů je procentní výše dotace z celkových 

způsobilých výdajů, která bude vyplacena poskytovatelem příjemci v závislosti na druhu 

pořizovaného nového zdroje tepla takto: 

1. 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + 

biomasa) s automatickým přikládáním, maximálně však 75.000 Kč, 

2. 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za plynový kondenzační kotel, 

maximálně však 95.000 Kč, 

3. 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s ručním 

přikládáním, maximálně však 100.000 Kč, 

4. 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu 

s automatickým přikládáním, maximálně však 120.000 Kč, 

5. 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, maximálně 

však 120.000 Kč.  

3. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové výdaje 
akce překročí výši celkových způsobilých výdajů akce uvedenou v tabulce v odst. 1 tohoto článku, 
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
způsobilé výdaje akce nižší než výše celkových způsobilých výdajů akce uvedená v tabulce 
v odst. 1, procentní výše dotace dle čl. II odst. 2 této smlouvy se nemění a absolutní částka dotace 
se úměrně sníží. 

4. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5. Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 

III. 

Účelové určení dotace 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši uvedené v čl. II. této 
smlouvy na výměnu zdroje tepla pro rodinný dům, ze stávajícího kotle na pevná paliva za nový 
zdroj tepla podporovaný v rámci předmětné výzvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Účelová dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů specifikovaných v čl. V. této 

smlouvy. 

Adresa místa realizace  

Číslo listu vlastnictví   

Číslo parcely zastavěné nemovitosti  

Katastrální území  
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2. Příjemce se zavazuje ukončit akci předložením úplné a správné závěrečné zprávy včetně 
finančního vyúčtování do 10 měsíců od uzavření smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2019. 
V případě nedodržení data dokončení akce a předložení závěrečné zprávy dle odst. 2 tohoto čl. 
nárok na poskytnutí dotace dle této smlouvy zaniká. 

 
IV. 

Platební podmínky 

1. Dotace bude příjemci vyplacena zpětně na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.  

2.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem na účet specifikovaný v odst. 1 
tohoto článku jednorázovou úhradou do 45 pracovních dnů od doručení závěrečné zprávy dle čl. 
VI. této smlouvy 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.  

 

V. 

Způsobilý výdaj 

1. Za způsobilé výdaje v rámci realizace akce jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky 
a služby bezprostředně související s akcí, zejména pak: 

a) dodávka nového zdroje tepla dle přílohy č. 1 této smlouvy. Výčet nových zdrojů tepla, na něž 
je možno získat dotaci, je zveřejněn v seznamu výrobků a technologií (https://svt.sfzp.cz/), 
který je veden Státním fondem životního prostředí ČR. Tento seznam je průběžně 
aktualizován; 

b) stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje tepla dle přílohy č. 1 
této smlouvy; 

c) 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, 

d) 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), 

e) náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti. 

 
2. Způsobilé výdaje na realizaci akce vznikají nejdříve ke dni 15. 7. 2015.  

3. Nezpůsobilé výdaje akce jsou zejména:  
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, 
e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, 

balné, doprava, bankovní poplatky, apod.), 
f) náklady na právní spory, 
g) výdaje související se zpracováním žádosti o dotaci. 
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VI. 

Povinnosti příjemce 

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu je dotace poskytována, a to 
v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro 
plnění účelu projektu a to do 31. 12. 2025.  

2. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem předmětu projektu fakturační podmínky tak, aby 
byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje.  

3. Uvedený závazek udržitelnosti projektu nezaniká ani případným převodem dotčené nemovitosti 
a majetku na jinou (třetí) osobu. Za závazek udržitelnosti projektu ručí vždy příjemce uvedený 
v této smlouvě s výjimkou převodu dotčené nemovitosti a majetku dědictvím. V případě úmrtí 
příjemce ručí za závazek udržitelnosti projektu společně a nerozdílně dědicové dotčené 
nemovitosti. V případě převodu dotčené nemovitosti (prodej, darování) může příjemce 
s předchozím souhlasem poskytovatele převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
nabyvatele. 

4. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování dokumentace 
k projektu, a to po celou dobu udržitelnosti uvedenou v odst. 1 tohoto článku. Jedná se zejména 
o povinnost provozovat nový zdroj tepla jako hlavní zdroj vytápění, a to v souladu s podmínkami 
pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále s podmínkami stanovenými 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, ve znění pozdějších předpisů, a která jsou určena 
výrobcem kotle. V případě kotle na pevná paliva je dána povinnost provádět každoročně kontrolu 
technického stavu a provozu kotle a dále povinnost zajistit v intervalech stanovených vyhláškou 
Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty vydanou k provedení 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, provedení pravidelné 
kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv. 

5. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj se stejnými nebo 
lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší. Tuto výměnu je 
povinen poskytovateli dotace oznámit předem na stanoveném formuláři.  

6. Příjemce je povinen doručit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle čl. III. odst. 2, která bude 
obsahovat: 

− 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.   
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− 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 (dle typu dílčího projektu a 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 - kopie. 

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

7. Příjemce se zavazuje k součinnosti s kontrolami ze strany poskytovatele, třetích osob pověřených 
poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního 
úřadu ČR příp. dalším. Těmto subjektům je příjemce povinen poskytnout veškerou dokumentaci 
k projektu a umožnit provedení kontroly na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Příjemce je povinen oznámit předem poskytovateli úmysl převést předmětnou nemovitost 
a majetek pořízený z dotace na třetí osobu. 

9. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti uvedenou v odst. 1 tohoto článku zajistit u třetích osob, 
jimž převedl nebo přenechává k užívání rodinný dům, ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, 
součinnost při provádění kontrol, poskytnutí dokumentace a umožnění kontrol v rozsahu odst. 7 
tohoto článku. V případě převodu dotčené nemovitosti (prodej, darování) může příjemce 
s předchozím souhlasem poskytovatele převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
nabyvatele. 

10. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování dokumentace 
k projektu u třetích osob, jimž převedl nebo přenechává k užívání rodinný dům, ve kterém byl 
pořízen nový zdroj tepla, a to po celou dobu udržitelnosti uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 
V případě převodu dotčené nemovitosti (prodej, darování) může příjemce s předchozím 
souhlasem poskytovatele převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na nabyvatele. 
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11. Příjemce je povinen provést opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní 
kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 7 tohoto článku, a to v termínu, 
rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 

12. Příslušné formuláře jsou ke stažení na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.  

 

VII. 

Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.  

2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících 
z této smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti 
spočívající v  porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či k porušení jiných podmínek pro 
poskytnutí dotace.  

3. Pokud příjemce poruší některou z povinností vyplývajících z této smlouvy, je mu poskytovatel 
oprávněn vyměřit odvod až do výše poskytnuté dotace. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit 
proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými v této 
smlouvě. 

2. Příjemce bere na vědomí, že v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen zveřejnit smlouvu na 
úřední desce. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele zveřejní poskytovatel podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů pouze základní osobní údaje o příjemci (jméno, příjmení, rok 
narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných 
prostředků).  

3. Příjemce souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále 
souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje dalším orgánům veřejné správy 
(zejména Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu životního prostředí, Ministerstvu pro 
místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným účelem.  

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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6. Tato smlouva byla zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Příjemce i poskytovatel obdrží jeden exemplář. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Tato smlouva nezaniká dnem finančního ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní 
všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.  

9. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámil, 
a zavazuje se, že se jimi bude řídit. 

Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického 
kraje svým usnesením č. R/XXX/YY. 

 

V ……………………………… dne …….                   V Pardubicích dne ………………………… 

 

 

……..……………..                     …………………………. 

Za příjemce        Za poskytovatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí dotace 


