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Klasifikace informací: Veřejná 

  

Smlouva o poskytnutí dotace  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 
uzavřená 

 

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami: 
 

Moravskoslezský kraj 

sídlem:  28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:   

IČ:  70890692 
DIČ: CZ70890692 

Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   1387422316/2700 
dále jen „poskytovatel“ 

 
a 

 
Jméno  

bydlištěm:    

datum narození:  
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  
Pořadové číslo žádosti:  

dále jen „příjemce“ 
 
dále jen „smlouva“ 

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 

 
1. Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné finanční 

podpory (dále jen „dotace“) z rozpočtu poskytovatele na realizaci dílčího projektu, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace pořadové číslo …. podané prostřednictvím elektronické 

aplikace poskytovatele dne …….. a doložené v listinné podobě dne …… (dále jen „dílčí projekt“).  
 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dílčí projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní 

odpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a podmínkami dotačního 
programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva, o jehož vyhlášení rozhodla rada 

kraje svým usnesením č. 44/2998 ze dne 9. 5. 2022 (dále jen „Program“).  
 

3. Dotace je příjemci poskytována v souladu s pravidly Programu.  

 
 

II. 
Výše dotace 

 
1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 000.000,00 Kč (slovy ………………………………korun 

českých) složená z následujících položek uvedených v tabulce: 
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Klasifikace informací: Veřejná 

  

Předpokládaná výše v Kč 
Maximální podíl dotace 

na způsobilých  

výdajích v % 

Celkové způsobilé výdaje*  - 
Celková dotace   - 

Z toho příspěvek z prostředků EU dle 
typu nového zdroje tepla 

(část dotace A) 

 95 

Z toho příspěvek z prostředků kraje 
(část dotace B) 

 - 

* Celkové způsobilé výdaje se rovnají celkové ceně dílčího projektu uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

(varianta bez příspěvku obce) 
 

 
Předpokládaná výše v Kč 

Maximální podíl dotace 
na způsobilých výdajích 

v %  

Celkové způsobilé výdaje*  - 

Celková dotace   - 

Z toho příspěvek z prostředků EU dle 
typu nového zdroje tepla  

(část dotace A) 

 95 

Z toho příspěvek z prostředků kraje 
(část dotace B) 

 - 

Z toho příspěvek z prostředků obce 

(část dotace C) 
 - 

* Celkové způsobilé výdaje se rovnají celkové ceně dílčího projektu uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

(varianta s příspěvkem obce) 
 

2. Výše dotace uvedená v odst. 1 tohoto článku je maximální. Konečná výše dotace bude stanovena 

s ohledem na skutečnou výši celkových způsobilých výdajů dílčího projektu uvedených a doložených 

v rámci závěrečného vyúčtování, a to takto: 
 

a) konečná výše části dotace A se stanoví v nejvyšší možné výši tak, aby nebyla překročena 
předpokládaná výše této části dotace ani maximální procentní podíl této části dotace na skutečných 

způsobilých výdajích dílčího projektu uvedené v druhém a třetím sloupci tabulky v odst. 1 tohoto 

článku smlouvy, 
 

b) část dotace B se nekrátí, ledaže by v součtu s částí dotace A převyšovala skutečné způsobilé výdaje 
dílčího projektu / část dotace B a část dotace C se nekrátí, ledaže by v součtu s částí dotace A 

převyšovaly skutečné způsobilé výdaje dílčího projektu. V takovém případě se zkrátí poměrně.   
(varianta za lomítkem se použije u dotace s příspěvkem obce) 

 

Konečná výše dotace nepřekročí skutečnou výši celkových způsobilých výdajů dílčího projektu 
uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování.  

 
3. Způsobilé výdaje uvedené v tabulce v odst. 1 nepokryté dotací, další případně vykázané skutečné 

způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje dílčího projektu budou uhrazeny z vlastních zdrojů příjemce. 

 
4. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

 
5. Část dotace označená v tabulce v odst. 1 tohoto článku jako „příspěvek z prostředků EU dle typu 

nového zdroje tepla“ je peněžními prostředky krytými ze státního rozpočtu ve smyslu § 10a odst. 5 

písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o územních rozpočtech“). Část dotace označená v tabulce v odst. 1 tohoto 
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Klasifikace informací: Veřejná 

článku jako „příspěvek z prostředků obce“ je peněžními prostředky krytými z rozpočtu obce, na jejímž 
území je dílčí projekt realizován. 

(text psaný kurzívou se použije u dotace s příspěvkem obce)  
 
 

III. 

Účelové určení dotace 
 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši uvedené v čl. II této 
smlouvy na výměnu zdroje tepla pro nemovitost na adrese …, umístěnou na pozemku parc. č. ..., 

zapsanou na listu vlastnictví č.  … vedeném pro katastrální území …, v obci …, ze stávajícího kotle 
na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci Programu realizovaného 

poskytovatelem dotace. Účelová dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů 

specifikovaných v čl. V této smlouvy. 
 

2. Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti 
této smlouvy, maximálně do 30. 9. 2025. Uplynutím této lhůty se považuje realizace účelu ve smyslu 

odst. 1 tohoto článku za ukončenou. 

 
 

IV. 
Platební podmínky 

 
1. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplacení finančních prostředků, které příjemce 

vynaložil na realizaci dílčího projektu, nebo bude příjemci poskytnuta záloha na základě zálohové 

faktury vystavené dodavatelem, a to ve výši zálohové faktury, maximálně však ve výši 60 % dotace 
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, a po předložení vyúčtování dle čl. VI odst. 5 bude vyplacena 

zbývající část dotace. 
 

2. Dotace nebo záloha a doplatek dotace bude příjemci vyplacena na jeho účet (případně samostatný 

podúčet) uvedený v záhlaví této smlouvy.  
 

3. Pokud příjemce nebude požadovat poskytnutí zálohy, pak se poskytovatel zavazuje poskytnout dotaci 
příjemci převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázovou úhradou do 30 pracovních 

dní ode dne schválení závěrečného vyúčtování, které bude v souladu s čl. VI této smlouvy.  

 
4. Záloha ve výši předložené zálohové faktury, maximálně však ve výši 60 % dotace uvedené v čl. II 

odst. 1 této smlouvy bude příjemci poskytnuta na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem 
a předložené Žádosti o poskytnutí zálohy, jejíž součástí bude také Čestné prohlášení o tom, že účet 

příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy není omezen exekutorským zástavním právem, 
soudcovským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů 

pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění. Záloha bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 pracovních 
dnů od předložení Žádosti o poskytnutí zálohy a zbylá část dotace bude příjemci vyplacena po 

předložení a schválení závěrečného vyúčtování dílčího projektu dle čl. VI odst. 5 této smlouvy. 
Úhrada zálohové faktury dodavateli bude příjemcem doložena jako příloha závěrečného vyúčtování 

dílčího projektu.  

 
5. Bude-li závěrečné vyúčtování doručeno poskytovateli po lhůtě uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy, 

nebude příjemci dotace vyplacena. Za předpokladu, že byla příjemci poskytnuta záloha dle odst. 4 
tohoto článku, bude vrácena na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě neprodleně po uplynutí 

lhůty uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy. 
 

6. Příjemci budou uhrazeny jen výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a doložit příslušným účetním 

dokladem. 
V. 

Způsobilý výdaj 
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Klasifikace informací: Veřejná 

1. Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány náklady na stavební práce, 

dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:  

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu 

spalinových cest, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, 

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně 

nákladů na úpravu spalinových cest a vybudování nebo úpravy plynovodních rozvodů 

na neveřejné části pozemku, 

d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou 

stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného 

bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění, 

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

do trvalého provozu), 

f) náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti 

o podporu (náklady na administraci žádosti jsou uznatelné do maximální výše 5.000,- Kč). 

2. Způsobilé výdaje na realizaci dílčího projektu vznikají nejdříve ke dni 1. 1. 2021. 
  

 
VI. 

Povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta, 

a to v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy. 
 

2. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího 
projektu, a to po celou dobu udržitelnosti 5 let od ukončení realizace projektu. Jedná se zejména o 

povinnost: 

a) provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, výrobcem a dodavatelem,  

b) spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním 
předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a která 

jsou výrobcem kotle určena jako vhodná k naplnění požadavků Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 

ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, 
pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva, a toto na vyžádání prokázat 

poskytovateli (dokladem o nákupu vhodného paliva nebo fotodokumentací apod.), 

c) v případě kotle na pevná paliva provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu 

s § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

a to ve lhůtě stanovené tímto zákonem, 

d) zajistit v intervalech stanovených vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 

cesty, provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv, 

e) uchovat dokumentaci k dílčímu projektu. 

 
3. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit nový zdroj tepla pořízený v rámci dílčího projektu, 

avšak pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek 

znečišťujících ovzduší. 
 

4. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem předmětu dílčího projektu fakturační podmínky tak, 
aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé 

a nezpůsobilé výdaje.  
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Klasifikace informací: Veřejná 

5. Příjemce je povinen doručit poskytovateli nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této smlouvy, 

maximálně do 30. 9. 2025, na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování dílčího projektu, jež 
je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona o územních rozpočtech a které 

bude obsahovat:  
  

a) Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů; 

b) Kopie účetních dokladů za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.). 
Účetní doklady musí být označeny číslem „CZ.05.01.02/03/22_001/0000013“ a názvem projektu 

kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“;  

c) Kopie potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního 

účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení 
o zadání platby/příkazu k úhradě) nebo potvrzení o transakci vydané bankou, pro platby 

v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad nebo účtenka (originály těchto 

dokladů si příjemce uchová pro případnou kontrolu);  

d) Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva;  

e) Kopii potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, 

výkupny kovů); 

f) Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla; 

g) Kopii Zprávy o instalaci nového zdroje energie, v případě obnovitelných zdrojů energie (dále jen 
„OZE“) vystavené oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 
o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 nebo výrobcem 

proškolenou osobou v případě instalace plynových kotlů. U dílčích projektů, u nichž došlo 
k uvedení nového zdroje tepla do provozu ukončených před datem vyhlášení dotačního 

programu, není Zpráva o instalaci nového zdroje energie vyžadována, resp. je nahrazena 

nestandardizovaným dokladem o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu vystaveným 

oprávněnou osobou; 

h) Kopii Dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu, v případě obnovitelných 
zdrojů energie vystaveného oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 

o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla); 

i) Kopii protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi 

spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj). 

6. Příjemce souhlasí a spolupracuje po dobu realizace dílčího projektu a jeho udržitelnosti s kontrolami 

ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí 

ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména 

veškerou dokumentaci k dílčímu projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného 
nového zdroje tepla, resp. celého dílčího projektu na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  
 

7. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo přenechává 

k užívání nemovitost uvedenou v čl. III odst. 1 této smlouvy, do níž byl pořízen nový zdroj tepla, 
možnost kontroly dle odst. 6 tohoto článku.    

 
8. Příjemce dotace je povinen neprodleně poté, kdy nastala daná změna, informovat poskytovatele 

o všech změnách ve vlastnických právech příjemce k nemovitosti uvedené v č. III odst. 1 této 

smlouvy či v jejích identifikačních údajích. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit 
vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn 

identifikačních údajů smluvních stran není nutno uzavírat ke smlouvě dodatek.  
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9. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole, 

která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 6 tohoto článku na základě prováděných kontrol, a 
to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.   

 
10. Příjemce je povinen umožnit orientační měření emisí znečišťujících látek, včetně provedení nutného 

souvisejícího zásahu do spalinové cesty. Měření bude prováděno osobou pověřenou řídícím orgánem 

nebo poskytovatelem dotace.  
 

 
VII. 

Kontrola dodržení smluvních podmínek, méně závažná porušení podmínek 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.  

 
2. Porušení následujících povinností jsou považována za méně závažná porušení podmínek ve smyslu 

§ 10a odst. 6 zákona o územních rozpočtech a odvod za tato porušení je stanoven ve výši: 

a) porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 2 písm. c) – odvod ve výši 2 % z poskytnuté dotace. 

b) porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 2 písm. d) – odvod ve výši 2 % z poskytnuté dotace. 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 7 – odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace za každé 

toto porušení. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu 

se způsobilými výdaji definovanými v této smlouvě.  
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně 

číslovaných dodatků. Dodatek není třeba uzavírat v případě, kdy změna spočívá pouze v přesunu 

finančních prostředků mezi jednotlivými typy opatření (výdaji), které žadatel uvedl 
v Předmětu žádosti o podporu v rámci žádosti o poskytnutí dotace uvedené v čl. I odst. 1 této 

smlouvy.  
 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
poskytovatel a jeden příjemce.  

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně. 

 
6. Právní vztah založený touto smlouvou nezaniká dnem finančního ukončení dílčího projektu, nýbrž 

dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.  

 
7. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.  

 
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění 

práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
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předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových 

stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 
 

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů: 

 

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje svým usnesením č…. ze dne …. 
 

 

Příjemce: 

 

 Za poskytovatele: 

V __________________ dne __________  V___________________ dne __________ 

 

 

  

Jméno a příjmení  Jméno a příjmení, funkce 

   

                        Podpis  Podpis 

 

http://www.msk.cz/

