ČASTÉ DOTAZY KE KOTLÍKOVÝM
DOTACÍM
REGISTRACE ŽADATELE A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI


Kde naleznu postup k podání žádosti?
Veškeré informace jsou k dispozici pro žadatele na webové stránce Plzeňského kraje http://plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace, kde je nově i manuál pro žadatele
k založení uživatelského účtu a k podání žádosti o dotaci.



Je možné si žádost připravit dopředu?
Nelze. Žádost není možné předpřipravit, vyplňuje se až v den podání žádosti o dotaci.



Zaregistroval jsem se do aplikace e-Dotace, ale nevygenerovalo se mi pořadové číslo, co
s tím?
Registrační (pořadové) číslo se Vám vygeneruje až v případě úspěšného podání žádosti, nejdříve
však po 1. 10. 2019. Registrace žadatele je možná už nyní, nicméně nejedná se o pořadník.
Žadatel si nyní může vyplnit kontaktní údaje, adresu, č. bankovního účtu apod. a zřídit si tak
uživatelský účet, pod kterým se 1. 10. přihlásí a podá si oficiální žádost o dotaci.



Po přihlášení se mi nezobrazí dotační titul „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech III“
Dotační titul Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III se na webové stránce
http://dotace.plzensky-kraj.cz objeví až 1. 10. od 8:00, kdy bude tento titul oficiálně otevřený
pro příjem nových žádostí.



Při elektronickém podání žádosti nahrávám požadované dokumenty nebo zasílám
poštou?
Do elektronického formuláře žadatel nevkládá přílohy, doručuje je osobně nebo poštou do 10
pracovních dní.



Jak funguje Zásobník?
Do Zásobníku spadnou žádosti, které se podají po vyčerpání alokace 230 mil. Kč, nicméně jedná
se o tzv. náhradníky, kteří budou moci být přijati v případě, že některý žadatel odstoupí.



Co mám dělat, když nemám přístup k internetu a s počítačem neumím pracovat?
Žadatel nemusí vlastnoručně podávat žádost o dotaci. Je možné toto ponechat na někom, kdo
má přístup k internetu, kdo ovládá práci s počítačem. Případně je možné dojít osobně na KÚPK
a administrátoři poskytnou veškeré potřebné informace a pomohou s registrací a podáním
žádosti, nicméně je nutné upozornit na nápor, který bude na pracovníky kladen v den podání

žádosti a možné tvoření front. Je určitě příjemnější si žádost elektronicky podat v pohodlí
domova.



Jak se dozvím, že jsem dotaci získal?
Po úspěšném elektronickém podání žádosti Vám přijde do e-mailu uvedeného při registraci
žadatele informační e-mail, kde uvidíte informaci, že žádost byla podaná a má registrační
(pořadové) číslo. Následně do 10 pracovních dní je Vaší povinností doručit na KÚPK povinné
přílohy.



Kdy dojde k vyplacení dotace?
Po uzavření smlouvy mezi žadatelem a krajem má žadatel 12 měsíců na doložení vyúčtování
k výměně kotle. Následně po obdržení vyúčtování administrátorem budou doklady
zkontrolovány nejpozději do 60 pracovních dní, v případě nedostatků bude žadatel vyzván
k doplnění. Následně dojde k vyplacení dotace.



Mohu podat žádost za příbuzného?
Můžete, nicméně žádost musí být psaná na jméno žadatele, tj. majitele nemovitosti a i veškeré
doklady musí být vystaveny na jeho jméno, taktéž i podpis na žádosti a následné smlouvě o
dotaci. Kontaktní telefon a e-mail mohou být na zprostředkující osobu.



Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?
Povinné přílohy jsou – písemný formulář žádosti, cenová nabídka, smlouva o dílo či faktura
k novému zdroji s SVT kódem výrobku, revize stávajícího kotle na tuhá paliva, fotodokumentace
původního zapojeného kotle, potvrzení z banky o vedení účtu či kopie úplné smlouvy o založení
běžného účtu žadatele.



Je možné si nyní podat žádost do jiného dotačního titulu s tím, že následně dojde
k převedení do správného s názvem „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech
III“?
Zcela určitě toto možné není, je nutné vyčkat na 1. 10., kdy dojde k otevření správného
dotačního titulu, který se týká výměny kotlů. V případě, že se toto stane, je žadatel vyřazen.



Mohu žádat o dotaci, i když nemám v místě realizace trvalé bydliště?
Ano, ale musíte být majitelem nemovitosti.



Dům má 4 bytové jednotky, mohu žádat?
Dotaci je možné uplatnit pouze na rodinné domy případně i bytové domy, které mají nejvýše 3
samostatné byty.



Nejsem občan ČR, ale vlastním rodinný dům v PK. Mohu požádat o dotaci?
V takovém případě můžete žádat o podporu.



Nemám revizi na starý kotel, ale mám štítek kotle. Stačí to k prokázání emisní třídy kotle?
Od 31. 12. 2016 je ze zákona povinné nechat si vystavit revizi ke kotli. Pokud došlo k výměně
kotle před 31. 12. 2016 lze nahradit revizi jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (foto štítku,
návod k obsluze apod.).



Mohu žádat i v případě, že nemám fotky napojeného původního zdroje, pouze
odpojeného?

Bohužel, v takovém případě není možné žádat o dotaci, fotografii zapojeného původního kotle
nelze ničím nahradit.



Bankovní účet je na manželku, mám dispoziční právo. Mohu tento účet použít?
Nikoliv, účet musí být zřízen na jméno žadatele, dispoziční právo není dostačující.



Stačí výpis z účtu jako potvrzení, že je účet zavedený?
Bohužel nestačí, je nutné doložit kopii smlouvy o založení účtu nebo písemné potvrzení z banky
o vedení běžného účtu na žadatele.



Mám krbová kamna napojená na otopnou soustavu, mám nárok na dotaci?
Z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ nemáte nárok. Je možné
vyměnit pouze kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním I. a II. emisní třídy zapojené do otopné
soustavy a na komínové těleso.



Mám starý plynový kotel, mohu žádat?
Nikoliv. Vyměňují se pouze kotle na tuhá paliva.



Mám lokální kamna, mohu žádat?
Nikoliv. Dotačně se může podpořit pouze výměna z kotlů na tuhá paliva I. nebo II. emisní třídy
zapojených do otopné soustavy a na komínové těleso.



Máme chatu, topíme v kamnech, můžeme žádat o dotaci?
Dotační titul se nevztahuje na rekreační objekty ani na výměnu z lokálních kamen na nový zdroj.



Nemám zateplený dům ani nová okna, mohu žádat?
Ano můžete. Zateplení domu ani nová okna nejsou podmínkou dotace.



Písemné přílohy mohu donést osobně?
Ano, je to možné. Podat je můžete na podatelnu KÚPK.



Fotodokumentace se dokládá v elektronické podobě či vytištěná?
Fotodokumentace se stejně jako ostatní povinné přílohy dodává v tištěné podobě.



Mohu zaslat žádost i vyúčtování v jedné obálce?
Toto není možné. Doklady k realizaci není možné zasílat předtím, než bude žádost o dotaci
přijata, schválena Radou PK a než se uzavře smlouva o poskytnutí dotace oběma stranami.



Revizní zpráva na původní kotel je vystavena na jiné jméno, než je jméno žadatele (koupě
domu, manžel/manželka), je toto problém?
Není, žadatel doloží čestné prohlášení k této skutečnosti.



Jak mám postupovat, když už mám kotel vyměněný?
Standardně jako v případě, že máte před realizací, jen při podání žádosti doložíte místo cenové
nabídky fakturu a další doklady k realizaci si prozatím ponecháte a doložíte administrátorovi až
po uzavření smlouvy o dotaci.



Mohu použít stávající akumulační nádrže ke kotli na biomasu nebo musím pořídit nové?
Žadatel může použít stávající nádrže, pakliže mají potřebný objem (55l/kW výkonu nového
kotle), případně je možné stávající nádrž doplnit novou nádrží, aby se potřebný objem získal.

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE


Kdy mohu dokládat vyúčtování?
Vyúčtování lze zaslat na Krajský úřad nejdříve po podpisu smlouvy s krajem. Nejpozději však 12
měsíců od uzavření smlouvy.



Mohu v průběhu realizace změnit zdroj?
Můžete, nicméně tuto změnu je potřeba písemně sdělit administrátorovi a požádat písemně o
změnu zdroje. Zároveň zašlete také cenovou nabídku na nový zdroj.



Musím nejdřív kotel zaplatit a pak získám dotaci nebo mi zašlete peníze předem?
Poskytujete půjčky?
Nejdříve je nutné výměnu kotle dodavateli uhradit z vlastních zdrojů a následně po doložení
kompletního vyúčtování Vám zasíláme dotaci. Půjčky neposkytujeme.



Můžete mi doporučit topenářskou firmu z okolí?
Bohužel toto možné není.



Mohu do uznatelných nákladů započítat také vložkování komínu, výměnu radiátorů,
plynovou přípojku?
Určitě toto možné je, veškeré tyto náklady jsou uznatelné. U plynové přípojky lze uznat pouze
náklady spojené s vybudováním přípojky na vlastním pozemku žadatele.



Starý kotel musím odvést do sběrny nebo si jej můžu ponechat, popřípadě prodat?
Původní kotel je nutné ekologicky zlikvidovat ve sběrně druhotných surovin nebo v kovošrotu.
Nelze si jej ponechat či prodat, jednalo by se o porušení podmínek dotace s následným
vyřazením žádosti či v případě následného zjištění této skutečnosti po vyplacení dotace,
k navrácení dotace.



Co je SVT kód?
Jedná se o unikátní kód daného výrobku, který značí, že nový tepelný zdroj je zapsaný v Seznamu
výrobků a technologií a může na něj žadatel čerpat dotaci. Tento seznam je dostupný na webové
adrese https://svt.sfzp.cz, kde si žadatel může vyhledávat dle typu zdroje, případně si ověřit dle
názvu výrobku, zda je v seznamu zapsaný. Je nutné věnovat pozornost tomu, zda uvedený zdroj
je podporován v 3. vlně kotlíkových dotací (červeně označeno v první polovině stránky.)



Mohu zaplatit faktury za kotel z jiného účtu (manžela/manželky) než je uvedený
v žádosti?
Můžete, jen doklad o zaplacení musí vlastnoručně podepsat žadatel.



Výkupka za likvidovaný kotel není vystavena na jméno žadatele, vadí to?
Nevadí. Pokud žadatel předal kotel třetí osobě, která jej za něj odvezla k ekologické likvidaci, je
nutné, aby žadatel sepsal čestné prohlášení, kde uvede tuto skutečnost.



Musím starý kotel nafotit jako znehodnocený?
Postačí, pokud nám doložíte fotografie odpojeného kotle od otopné soustavy a komínového
tělesa (v kotelně, na zahradě, na vozíku apod.).

