Finanční vyúčtování – základní body
Nejedná o kompletní výčet závazků a povinností. V první řadě je nezbytné seznámit se se základní
dokumentací, především pak s textem dotačního programu, s textem krajské výzvy a veřejnoprávní
smlouvy.
Formulář finančního vypořádání
- Povinný formulář, který Vám byl zaslán e-mailem spolu s návrhem smlouvy (v případě potřeby
je možné si do formuláře přidat řádky). Formulář také volně ke stažení zde:
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dota
ce)+OPZP+-+1+vyzva.aspx.
Účetní doklady
- V případě platby zálohy doložte zálohovou i vyúčtovací fakturu
- Všechny doklady musí být vystaveny na jméno příjemce dotace/žadatele
- V případě, že se místo realizace a místo trvalého bydliště liší a doklad je vystavena na adresu
trvalého bydliště, je nutné v textu fakturace uvést i adresu místa realizace
- Originály dokladů musí být označeny číslem a názvem projektu:
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Jihomoravském kraji II. Z označeného originálu udělejte kopii a tuto doložte v rámci
vyúčtování (označené originály si ponechejte). V případě, že byly vystaveny dva originální
doklady, označte číslem a názvem projektu oba, není třeba kopírovat, doložte jeden z originálů.
- Faktury musí být rozepsány na následující oddíly:
- Specifikaci a náklady na nový zdroj
- Specifikaci a náklady na 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
- Tyto oddíly musí obsahovat rozpis konkrétních položek s cenou a počtem kusů (je možné
doložit na dodacím listu či jiném relevantním dokladu)
- V případě, že je ve faktuře odkazováno na jiný doklad (smlouva, nabídka, poptávka), doložte
i tento doklad (v kopii).
Doklady o zaplacení
- Bezhotovostní platba
- Doložte výpis z Vašeho účtu (nikoli z účtu příjemce platby) či jiný relevantní doklad, ze
kterého bude patrné datum zaúčtování platby.
- Doklady o zaplacení dodáváte v kopii. Kopie však musí být opatřena originálním
podpisem příjemce dotace/žadatele.
- V případě platby z jiného bankovního účtu, než byl uveden v žádosti, je nutné doložit
čestné prohlášení dokládající spojitost s žadatelem – tedy, že úhrada byla provedena
za žadatele z účtu jiné osoby. Čestné prohlášení se dokládá v originále podepsané
žadatelem i majitelem účtu.
- V případě, že má žadatel více účtů, je možné platbu provést z jiného vlastněného účtu.
Z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o účet žadatele.
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-

Hotovostní platba
- Doklad o platbě musí obsahovat veškeré povinné náležitosti - číslo dokladu, datum
vystavení, účel vystavení, jméno příjemce dotace/žadatele apod.
- V případě, že příjmový pokladní doklad nahrazuje fakturu (faktura nebyla vystavena),
je nutné doklad označit názvem a číslem projektu:
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Jihomoravském kraji II.
- Doklady o zaplacení dodáváte v kopii. Kopie však musí být opatřena originálním
podpisem příjemce dotace/žadatele.
Uznatelné výdaje musí být součástí schváleného rozpočtu (žádost o finanční podporu, str. 2,
Předmět žádosti o podporu). V případě, že v průběhu realizace výměny zjistíte nutnost
rozpočet rozšířit (doplnit položku otopné soustavy či akumulační nádobu) je nutné zažádat si
o podstatnou změnu projektu.
V případě nákupu kotle s ručním přikládáním, je nutné současné použití akumulační nádoby
o objemu 55 l/1 kW výkonu kotle.

Fotodokumentace nového zdroje
- Z fotodokumentace musí být patrné napojení na otopnou soustavu, komínové těleso a celkový
pohled na kotelnu
- V případě úpravy otopné soustavy/nákupu akumulační nádoby, doložte i fotografie těchto
úprav
Protokol o uvedení nového zdroje do trvalého provozu
- Protokol nemá jednotný formulář. V dokladu musí být specifikováno především místo
realizace, typové značení nového zdroje (nejlépe SVT kód) a datum, kdy byl tento nový zdroj
uveden do trvalého provozu (nejedná se o datum instalace).
- Uvedení do provozu oprávněnou osobou
- V případě vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotel
na biomasu a tepelné čerpadlo) musí instalaci provádět osoba oprávněná a zároveň
musí být fyzická instalace (uvedení do provozu) provedena osobou, která je držitelem
osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5
let. Osvědčení dané osoby je povinnou přílohou finančního vyúčtování.
- U ostatních zdrojů je oprávněnou osobou fyzická osoba podnikající nebo právnická
osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a je k instalaci
proškolena výrobcem, popř. jiným oprávněným subjektem.
Doklad o ekologické likvidaci původního zdroje vytápění
- povinný formulář volně ke stažení na stránkách zde:
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dota
ce)+OPZP+-+1+vyzva.aspx
Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
- Povinná součást finančního vyúčtování (netýká se tepelných čerpadel)
- Revizní techniky je možné si vyhledat na následujícím odkaze: http://aplikace.hzscr.cz/reviznitechnik-spalinovych-cest/
- Je nutné rozlišovat povinnost revize spalinové cesty (tu provádí pouze držitel profesní
kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty) oproti provádění kontroly, kterou
provádí jakýkoli držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných
intervalech dle zákona o požární ochraně.

