PROTOKOL O UVEDENÍ ZDROJE TEPLA DO TRVALÉHO PROVOZU1
v rámci projektu ev. číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908 s názvem „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Jihomoravském kraji III“ specifického cíle 2.1 Operačního programu
Životní prostředí

Konečný uživatel (majitel/žadatel o dotaci)
Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu
(ulice, č. p., PSČ, obec)
Zhotovitel (osoba, která uváděla zdroj do trvalého provozu)
Název subjektu
Sídlo
IČ
Jméno a příjmení osoby, která provedla
uvedení do trvalého provozu
Jméno a příjemní oprávněné osoby2
Nový zdroj
SVT kód
Adresa instalace
(ulice, č. p., PSČ, obec)
Akumulační nádoba3
Objem původní akumulační nádoby
Objem nové akumulační nádoby
Objem zásobníku TUV (původní/nový)
Celkový objem

1

Jedná se o doporučený nikoli povinný vzor Protokolu o uvedení zdroje tepla do trvalého provozu.
V případě obnovitelných zdrojů energie (kotel na biomasu a tepelné čerpadlo) musí být fyzická instalace
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 5 let. Osvědčení tvoří
povinnou přílohu finančního vyúčtování.
3
Vyplní se povinně v případě instalace kotle s ruční dodávkou paliva (min. objem akumulační nádoby činí
55 l/kW výkonu instalovaného kotle).
2

Zhotovitel potvrzuje, že:
-

-

-

byl výše uvedený nový zdroj uveden do trvalého provozu
byly provedeny veškeré předepsané zkoušky
nebyly při instalaci kotle a uvedení do provozu zjištěny žádné závady
byl konečný uživatel seznámen s obsluhou a údržbou nového zdroje tepla, s bezpečnostními
pokyny, záručními podmínkami a že mu byl předán řádně vyplněný záruční list a návod
k obsluze
zásobník TUV, který je započten do minimálního požadavku na objem akumulačních nádob,
je napojen na otopnou soustavu a je ohříván kotlem, který je předmětem uvedení do
provozu
v případě instalace zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotel na
biomasu – samočinný, ruční a tepelné čerpadlo) byla konečnému uživateli předána kopie
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 5 let (Topenář – montér
kotlů na biomasu nebo Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních
systémů).

Datum uvedení zdroje tepla do trvalého provozu

………………………………………..

………………………………………..
podpis a razítko
zhotovitele

………………………………………..
podpis a razítko
oprávněné osoby

………………………………………..
podpis konečného uživatele

