
1 

 

P R O G R A M 

 
na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Statutárního města Karlovy Vary v rámci Kotlíkové dotace III. 

 

 

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu naplnění účelu programu finanční pomoci domácnostem 

a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (vyhlášeného Státním fondem 

životního prostředí výzvou č. 1/2019) a podle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 

v y h l a š u j e 

 

program předfinancování dotační akce vyhlášené Karlovarským krajem s názvem „Podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 

2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ (dále jen ,,program Kotlíkové dotace III.“) s následujícími 

podmínkami: 

 

1. Účel poskytnutí finančních prostředků 

 

1. Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na úhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s výměnou stávajících zdrojů tepla na pevná paliva 

s ručním přikládáním v rodinných domech ve správním území Statutárního města Karlovy 

Vary za nové nízkoemisní zdroje tepla při splnění technických podmnínek stanovených 

dotačním programem Karlovarského kraje pod názvem Kotlíková  dotace III. 

 

2. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný 

dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. 

 

3. Poskytnutní peněžních prostředků bude provedeno jako tzv. předběžné financování 

(předfinancování), a to formou bezúročné návratné finanční výpomoci oprávněným 

žadatelům, kteří ji Statutárnímu městu Karlovy Vary vrátí ve stanovené lhůtě formou splátek 

a na úhradu splátek bude použita také dotace poskytnutá oprávněným žadatelům z programu 

Kotlíková dotace III. 

 

2. Důvod podpory stanoveného účelu 

 

Důvodem podpory je zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím snížení emisí PM2,5, PM10 

a benzo(a)pyrenu z lokálních topenišť. 

 

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

účelu 

 

1. Statutární město Karlovy Vary předpokládá celkovou částku určenou na podporu 

stanoveného účelu ve výši 2.150.000 Kč. 

 

2. Bezúročná návratná finanční výpomoc bude žadateli poskytnuta z rozpočtu Statutárního 

města Karlovy Vary pouze v případě, že Statutární město Karlovy Vary obdrží z Státního 

fondu životního prostředí peněžní prostředy na uvedenou akci podle programu a výzvy SFŽP 

č. 1/2019. 
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4. Maximální výše návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě 

 

Oprávněný žadatel může v jednotlivém případě obdržet návratnou finanční výpomoc na úhradu 

účelně vynaložených nákladů  

a) nejvýše 150 000 Kč v případě projektu s realizací  

- plynového kondenzačního kotle, nebo 

- kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, 

b) nejvýše 200 000 Kč v případě projektu s realizací  

- tepelného čerpadla nebo  

- automatického kotle pouze na biomasu. 

 

5. Okruh způsobilých žadatelů 

 

1. Způsobilým žadatelem (dále jen „žadatel“) může být výhradně fyzická osoba, která je 

vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě či vlastní nebo 

spoluvlastní rodinný dům (dále jen „místo realizace“) ve správním území Statutárního 

města Karlovy Vary.  
 

2. Místo realizace musí splňovat parametry § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde 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.  

 

3. Za rodinný dům je pro účely tohoto projektu považován také bytový dům, v němž jsou 

nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje 

definici pro byt. 

 

4. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, 

penzion atd.) anebo k jiným účelům se pro účely tohoto projektu za rodinný dům 

nepovažují. 

 

5. Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky:  

a) žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Statutárnímu městu Karlovy Vary 

a orgánům veřejné správy, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další 

nevypořádané závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů EU či vůči 

orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; posečkání s úhradou závazků nebo 

dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky;  

b) nedochází k převodu nebo přechodu vlastnických práv k rodinnému domu nebo bytové 

jednotce;  

c) na rodinný dům či byt není uvaleno zástavní právo exekutorské nebo soudcovské nebo není 

nijak právně zatížen, zejména aby nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby s výjimkou 

případů, kdy zástava jistí běžný bankovní úvěr, hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření 
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poskytnutý peněžním ústavem s příslušnou bankovní licencí, přičemž v takovém případě 

postačí doložit potvrzení banky/spořitelny o řádném splácení úvěru, ne starší než 3 měsíce;  

d) rodinný dům, ve kterém se bude provádět výměna zdroje tepla, se nachází ve správním 

území Statutárního města Karlovy Vary;  

e) rodinný dům, ve kterém se bude provádět výměna zdroje tepla, je vytápěn kotlem na pevná 

paliva s ručním přikládáním;  

f) nahrazovaný zdroj tepla (kotel na pevná paliva) je s ručním přikládáním a nebyl od 1. 1. 

2009 podpořený z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společného programu 

na výměnu kotlů realizovaného Ministerstvem životního prostředí a kraji či z projektu 

„Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v 

rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I“. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen 

z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti 

dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory;  

g) nahrazovaný zdroj tepla na pevná paliva byl v rodinném domě s více zdroji tepla hlavním 

zdrojem vytápění, 

 

6. Lhůta pro podávání žádostí a jejich vyřizování 

 

1. Žádost podle tohoto programu 

a) lze podávat v době od 1. 7. 2019 do 31.7. 2019 pouze písemně,  v jednom podepsaném 

originále v českém jazyce (elektronická žádost je nepřípustná), do podatelny Magistrátu 

města Karlovy Vary, na adrese: 

Moskevská 21 

361 20 Karlovy Vary 

 

a to v obálce nadepsané textem „Kotlíková půjčka – NEOTVÍRAT““. 

 

b) musí být potvrzena odbornou osobou určenou Statutárním městem Karlovy Vary (dále jen 

,,kotlíkový specialista“), jinak se k ní nepřihlíží, 

c) musí být podána na formuláři, jehož vzor je přílohou tohoto programu, a přiloženy k ní 

všechny povinné přílohy, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

2. Všechny řádně a včas podané žádosti budou posouzeny a rozhodnuto o nich nejpozději do 

15.9.2019 

 

 

 

7. Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

1. Základním kritériem pro posouzení žádosti je  

a) splnění formálních náležitostí podle čl. 6 tohoto programu, 

b) způsobilost žadatele podle čl. 5 tohoto programu 

c) zda cíl uvedený v žádosti o návratnou finanční výpomoc splňuje technické a ekonomické 

podmínky stanovené programem Kotlíkové dotace III., zejména v 1. výzvě, čl. 3 

(Podporované zdroje tepla, technické parametry) a čl. 6 (Výše dotace a způsobilé výdaje). 

 

2. Doručení listinné části žádosti nemá na určení pořadí vliv. 
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8. Podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

1. Návratná finanční výpomoc bude žadateli poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Karlovy 

Vary pouze v případě, že Statutární město Karlovy Vary obdrží z Státního fondu životního 

prostředí peněžní prostředy na uvedenou akci podle programu a výzvy SFŽP č. 1/2019. 

 

2. V případě, že souhrn částek na všechny návratné finanční výpomoci bude převyšovat výši 

prostředků, kterou Statutární město Karlovy Vary obdrží od SFŽP, budou mít přednost 

žadatelé na seznamu potenciálních příjemců (příloha č. 3 výzvy č. 1/2019 dle směrnice MŽP 

č. 3/2019.), který byl součástí žádosti o dotaci na SFŽP dle Výzvy č. 1/2019 . U žadatelů 

mimo tento seznam rozhoduje o nároku na získání NFV pořadí ve kterém byly žádosti 

doručeny na podatelnu magistrátu města 

 

3. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadateli  

a) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, uzavřené mezi 

žadatelem a Statutárním městem Karlovy Vary,  

b) po doložení kopie rozhodnutí o poskytnutí kotlíkové dotace od Karlovarského kraje a 

smlouvy o dotaci na kotlíkovou dotaci III. uzavřenou mezi žadatelem a Karlovarským 

krajem. 

c) po provedení prací a dodávek spojených s realizací účelu,  

d) převedením na osobní bankovní účet žadatele,  po předložení řádného daňového dokladu 

(faktury) příslušného dodavatele, kterou kotlíkový specialista potvrdí jako způsobilou 

k proplacení.  

 

4. Zálohy či předběžná finanční plnění se neposkytují. 

 

5. Okruh způsobilých a nezpůsobilých výdajů, tj. částek, které lze nebo nelze proplatit 

prostřednictvím návratné finanční výpomoci, je stanoven takto: 

a) za způsobilé jsou považovány pouze ty výdaje, jejichž užití je plně v souladu s ustanovením 

o účelovém vázání finančních prostředků dle § 7 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) další technické a ekonomické podmínky stanovené programem Kotlíkové dotace III., 

zejména v 1. výzvě, čl. 3 (Podporované zdroje tepla, technické parametry) a čl. 6 (Výše 

dotace a způsobilé výdaje). 

 

6. V pochybnostech při určení způsobilého nebo nezpůsobilého výdaje nebo jiných záležitostí 

týkajících se technických, finančních a dalších podmínek poskytnutí návratné finanční 

výpomoci rozhoduje Statutární město Karlovy Vary. 

 

7. Statutární město Karlovy Vary může stanovit další podrobnosti a podmínky ve veřejnoprávní 

smlouvě na poskytnutí návratné finanční výpomoci. 

 

 

 

9. Společné podmínky 
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Ve věcech neupravených tímto programem platí přiměřeně podmínky stanovené programem 

vyhlášeným Karlovarským krajem jako Kotlíková dotace III., zejména jak jsou uvedeny  

a) v dotačním programu Kotlíkové dotace III. 
(http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/Vyzva_Prubezna_kotleIII_4_2019.pdf) 

b) v 1. výzvě k předkoládání žádostí o dotaci  
(http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/Pravidla_dotacniho_programu_Kotlikove%20dotace_III.pdf) 

 

  

10. Příloha 

 

Příloha č. 1 - vzor žádosti 

Příloha č. 2 - souhlas spoluvlastníka podílu v rodinném domě 

Příloha č. 3 - souhlas spoluvlastníků podílu k bytu v rodinném domě 

Příloha č. 4 - souhlas druhého z manželů k majetku ve společném jmění manželů (SJM) 

Příloha č. 5 - souhlas vlastníka pozemku 


