
 
 

Pokyny k závěrečnému vyúčtování kotlíkové dotace 
 
Pro závěrečné vyúčtování musejí být doloženy veškeré níže uvedené doklady: 
 
1. Vyplněné závěrečné vyúčtování na předepsaném formuláři opatřené originálním podpisem žadatele/oprávněné osoby 

na základě plné moci. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo v originále, nelze je tedy zaslat např. naskenované  
e-mailem. Závěrečné vyúčtování vyplňujte prosím vzhledem k nastaveným vzorcům do formuláře elektronicky. V případě 
nemožnosti elektronického vyplnění závěrečného vyúčtování kontaktujte administrátora Vaší žádosti. Formulář závěrečného 
vyúčtování je ke stažení na https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Dokumenty a formuláře. 

 
2. Kopie faktur, resp. jiných daňových dokladů souvisejících s realizací akce. Všechny kopie musejí být vytvořeny  

z originálních dokladů označených názvem dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové 
dotace) v Jihočeském kraji III.“ a číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903 (pro označení originálních dokladů je možno 
využít poskytnuté nalepovací štítky, nebo může číslo a název dotačního programu uvést na daňový doklad přímo dodavatel)  
a musejí být označeny pořadovým číslem uvedenými v prvním sloupci soupisu dokladů na formuláři závěrečného vyúčtování.  
Informace o plnění uvedeném na faktuře/daňovém dokladu musí obsahovat následující (pokud je to relevantní): 
- specifikaci a náklady na nový zdroj, 
- specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě (při realizaci otopné soustavy je třeba doložit písemné doporučení od 

výrobce nebo dodavatele, které může být uvedeno přímo na faktuře nebo na samostatném dokladu), 
- 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. 

 
Fakturace sám sobě ani fakturace mezi manžely v rámci společného jmění manželů není možná! 

 
3. Kopie dokladů o zaplacení (výpis z bankovního účtu/příjmový pokladní doklad/účtenka) označené pořadovými čísly 

dokladů, ke kterým se platba vztahuje, a to dle soupisu uvedeného na formuláři závěrečného vyúčtování. Kopie dokladů musejí 
být opatřeny originálním podpisem žadatele/osoby oprávněné na základě plné moci. Platba musí být vždy jednoznačně 
identifikovatelná (např. v případě bankovního výpisu na základě variabilního symbolu, kterým je číslo faktury, k níž se platba 
vztahuje, nebo na základě textu zcela jednoznačně a nezaměnitelně identifikujícího platbu). 

 
4. Fotodokumentace nainstalovaného nového zdroje tepla napojeného na otopnou soustavu, vč. výrobního štítku (pokud 

je to technicky možné; pokud to technicky možné není, lze nahradit doložením kopie záručního listu). Fotodokumentace musí 
zahrnovat čelní a boční pohled na celkový nový zdroj tepla napojený na otopnou soustavu a komínové těleso (je-li to relevantní), 
vč. fotodokumentace akumulační nádoby (je-li relevantní), u tepelného čerpadla vč. vnitřní i venkovní jednotky a výrobních 
štítků obou jednotek. 

 
5. Kopie protokolu o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu potvrzeného osobou s příslušným oprávněním. 

V případě, že byla dotace poskytnuta na nový kotel na pevná paliva s možností ručního přikládání, musí protokol obsahovat 
také informaci, že byla současně nainstalována akumulační nádoba s předepsanými parametry. Bez instalace akumulační 
nádoby nejsou výdaje na nový kotel na pevná paliva s možností ručního přikládání uznatelné a dotace nemůže být vyplacena. 
V případě, že byla akumulační nádoba doporučena výrobcem, dodavatelem či projektem ke kotli na pevná paliva 
s automatickým přikládáním, je nutné tuto skutečnost doložit společně s kopií protokolu o uvedení nového zdroje tepla do 
trvalého provozu.  Vzor protokolu je ke stažení na https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Dokumenty a formuláře. 

 
6. Kopii protokolu 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) vystaveného osobou s příslušným oprávněním. 
 
7. Originál dokladu o likvidaci starého kotle na pevná paliva obsahující všechny potřebné údaje. Vzor dokladu viz příloha, 

formulář je ke stažení https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Dokumenty a formuláře. Likvidace kotle musí být 
provedena zařízením oprávněným k provádění likvidace, přičemž oprávněná zařízení je možné najít na webových 
stránkách https://isoh.mzp.cz/, a to takto: přes pole Registr zařízení a spisů přejít do aplikace Registr zařízení a spisů, kde po 
výběru Vyhledávání zařízení a zadání bližší specifikace (např. vyplnění pole kraj, obec, ORP) musíte vyplnit pole  Přijímaný 
odpad. Přes ikonu Otevřít seznam zvolte požadovaná katalogová čísla (16 02 14, 16 01 17, 17 04 05 nebo 20 01 40) a následně 
se Vám přes pole Vyhledat vygenerují jednotlivé provozovny. Pokud má provozovatel zařízení uvedena dle platného Katalogu 
odpadů  katalogová čísla 16 02 14 vyřazená zařízení nebo 16 01 17 železné kovy nebo 17 04 05 železo a ocel nebo 20 01 
40 kovy, všechny pod kategorií "O", tzv. ostatní odpad, je oprávněn vydat majiteli vyřazeného kotle doklad o jeho likvidaci.  


