Základní požadavky na zpracování finančního vyúčtování
Formulář Finanční vyúčtování dílčího projektu
-

Formulář ke stažení zde: Formulář finančního vyúčtování
V případě potřeby je možné do formuláře přidat řádky.
Finanční vyúčtování dílčího projektu dodejte v originále, tj. s originálním podpisem žadatele.

Kopie dokladů
-

-

-

Veškeré originály dokladů musí být způsobem zaručujícím trvanlivost (nejlépe v samotném
textu dokladu) označeny číslem projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908 (číslo projektu
je pro všechny žadatele stejné). Z označeného originálu udělejte kopii a tuto kopii doložte.
Originály dokladů si ponechejte pro vlastní archivaci a případnou následnou kontrolu.
Všechny doklady musí být vystaveny na jméno žadatele.
V případě, že se místo realizace a místo trvalého bydliště liší a doklad je vystaven na adresu
trvalého bydliště, je nutné v textu dokladu uvést i adresu místa realizace.
V případě úhrady zálohové platby, je třeba doložit jak zálohovou, tak vyúčtovací fakturu.
V případě, že je v některém z dokladů odkazováno na jiný dokad např. na smlouvu o dílo,
objednávku apod., doložte kopii tohoto dokladu.
Ke každému dokladu bude doložen položkový rozpočet. U každé položky bude uveden její
název, počet, měrná jednotka, cena za jednotku, cena celkem, cena s/bez DPH. Rozpis položek
může být součástí faktury nebo na samostatném listě (dodací list, příloha k faktuře apod.).
Položky v položkovém rozpočtu (viz předchozí bod) musí být rozděleny do následujících
skupin výdajů
- Specifikaci a náklady na nový zdroj (cena nového zdroje, montáž nového zdroje,
nezbytný související materiál apod.)
- Specifikaci a náklady na opatření na otopné soustavě (radiátory, podlahové vytápění
apod.)
- Specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest (vyvložkování komína, revize
spalinové cesty apod.)
- Specifikaci a náklady na úpravu kotelny (např. nutné stavební úpravy)
- Specifikaci a náklady na akumulační nádobu (cena akumulační nádoby, montáž
akumulační nádoby, nezbytný související materiál apod.)
- Specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky
Celkové náklady plnění (suma celkem)

Potvrzení o úhradě
-

Bezhotovostní platba
•
Úhradu je třeba doložit výpisem z účtu (z účtu žadatele nikoli dodavatele) nebo jiným
relevantním dokladem, ze kterého bude patrné datum zaúčtování platby. Příkaz
k úhradě, potvrzení o zadání platby apod. nejsou dostatečné doklady.
•
Originál dokladu, kterým budete dokládat úhradu platby, okopírujete a na tuto kopii
se podepíšete (vždy podepisuje žadatel, i když bylo hrazeno z účtu jiné osoby). Takto
originálně podepsanou kopii dokladu o zaplacení doložíte.
•
V případě byla-li platba provedena z jiného bankovního účtu, než byl uveden ve
smlouvě (v žádosti o finanční podporu) a jedná-li se o bankovní účet žadatele, je nutné
doložit kopii smlouvy či jiné relevantní potvrzení o vedení účtu (náležitosti stejné jako

při podání žádosti). V případě je-li majitelem účtu jiná osoba než žadatel, bude
doloženo Čestné prohlášení k platbě z jiného účtu. Vzor prohlášení naleznete zde:
Čestné prohlášení. Čestné prohlášení bude doloženo v originále.
-

Hotovostní platba
•
Platba bude doložena příjmový pokladním dokladem (PPD). PPD musí obsahovat
veškeré povinné náležitosti: číslo dokladu, datum vystavení dokladu, účel vystavení
(obsah účetního případu), účastníky účetního případu, peněžní částku nebo informaci
o ceně, podpis odpovědných osob apod.
•
V případě, že příjmový pokladní doklad nahrazuje fakturu (faktura nebyla vystavena),
je nutné doklad označit číslem projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908.
•
Originál PPD okopírujete, na tuto kopii se podepíšete (podepisuje žadatel) a takto
originálně podepsanou kopii dokladu o zaplacení doložíte.

Fotodokumentace nového zdroje
-

-

Fotodokumentace nového zdroje vč. napojení na otopnou soustavu, komínové těleso
a celkového pohledu na kotelnu (u tepelných čerpadel vnitřní i venkovní jednotka).
Součástí fotodokumentace je fotografie štítku kotle.
V případě úprav otopné soustavy budou doloženy fotografie provedených úprav (pozor
především při realizaci podlahového vytápění).
V případě nákupu akumulační nádoby budou doloženy fotografii akumulačních nádob vč.
napojení do systému a vč. fotografie štítku s uvedením objemu (pozor v případech, kdy máte
v plánu akumulační nádoby zabudovat do stěny apod.).
Fotodokumentaci je možné doložit v tištěné podobě, na CD, USB disku apod.

Prostá kopie protokolu o uvedení nového zdroje do trvalého provozu
-

-

-

Doporučený vzor protokolu naleznete zde: Protokol o uvedení nového zdroje do provozu
V protokolu 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).
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. Osvědčení potřebné k instalaci tepelného čerpadla:
Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých
geotermálních systémů, osvědčení potřebné k instalaci kotle na biomasu: Osvědčení o získání
profesní kvalifikace – topenář montér kotlů na biomasu
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.

Prostá kopie Dokladu o likvidaci stávajícího kotle na tuhá paliva
-

Závazný doklad ke stažení zde: Doklad o likvidaci kotle
Pokud došlo k likvidaci před vyhlášením krajské výzvy a zveřejněním závazného formuláře
(tj. před 23.09.2019), je možné likvidaci doložit na některém z předchozích platných formulářů.

Prostá kopie Protokolu o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty
-

-

Netýká se instalace tepelných čerpadel.
Revizi spalinové cesty provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové
cesty. Nezaměňovat s protokolem o kontrole spalinové cesty, kterou provádí držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revizní techniky je možné si vyhledat/ověřit zde http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technikspalinovych-cest/.

Oznámení nepodstatné změny
-

-

V případě došlo-li ke změně instalovaného zdroje (ke změně SVT kódu), oznamte tuto změnu
prostřednictvím formuláře Oznámení nepodstatné změny. Formulář ke stažení zde: Oznámení
nepodstatné změny. Formulář řádně vyplňte, uveďte původní a nový SVT kód a stručné
zdůvodnění změny. Doložte originál.
Změna mezi kategoriemi (např. z tepelného čerpadla na kondenzační plynový kotel) není
možná.

V případě instalace kotle s ručním přikládáním je nutné současné užití akumulační nádoby
o minimálním objemu 55 l/kW výkonu kotle (do tohoto objemu je možné započítat i objem ohřívače
TUV, pokud je kotlem ohříván). Pozor na informace o objemu v názvech akumulačních nádrží (např.
akumulační nádrž PS900 má v názvu 900, ale skutečný objem je 860 l.)
Ověřte si, které doklady je třeba odevzdat v originále a které naopak v kopiích. Pokud odevzdáváte
originál, vytvořte si pro vlastní archivaci kopii. Pokud odevzdáváte kopii, uschovejte si originál. V rámci
období udržitelnosti se konají kontroly na místě, a to nejen ze strany Krajského úřadu, ale i ze strany
jiných institucí. Předmětem těchto kontrol není pouze kontrola fyzické realizace, ale i kontrola veškeré
dokumentace.

UPOZORNĚNÍ
Termín na dokončení realizace (6 měsíců od podpisu smlouvy ze strany představitele kraje) je závazný.
V případě odevzdání finančního vyúčtování do 20 pracovních dnů od řádného termínu, bude uplatněna
sankce ve výši 1 %. V případě pozdějšího odevzdání nárok na dotaci zaniká. Pokud vzniknou jakékoli
problémy s dodržením termínu realizace, je možné požádat o prodloužení. Tato žádost podléhá
schválení Radou Jihomoravského kraje a zakládá důvod pro uzavření dodatku ke smlouvě. Jedná se
tedy o časově náročný proces. Žádost musí být podána před uplynutím řádného termínu, stejně tak
musí být žádost projednána Radou Jihomoravského kraje před uplynutím řádného termínu, a i dodatek
musí být podepsán před uplynutím řádného termínu. Vzhledem k nutnosti odevzdání podkladů pro
jednání Rady Jihomoravského kraje s dostatečným předstihem je nezbytně nutné, abyste případnou
žádost o změnu termínu na dokončení realizace podali nejpozději 1,5 měsíce před uplynutím
řádného termínu. V žádosti bude uvedeno konkrétní datum, do kterého požadujete realizaci
prodloužit. Standardně však bude umožněno prodloužení o cca dalších 6 měsíců. Žádost je nutné podat
na formuláři Žádost o schválení podstatných změn, a to v originále. Formulář ke stažení zde: Žádost o
schválení podstatných změn. Vzhledem ke komplikovanosti celého procesu a k počtu žadatelů, zvažte
nutnost prodlužení realizace a o prodloužení žádejte pouze v nezbytných případech.

