Pokyn k Příloze I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:
Náležitosti faktury
_____________________________________________________________________________
Faktura(y) (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na
realizaci opatření v rámci programu Zelená úsporám, se povinně přikládá k formuláři žádosti, a
to po ukončení realizace opatření a má následující náležitosti:
I.

Faktura

Nezbytné náležitosti faktury vystavené dodavatelem jsou následující:
−
−

Označení Faktura;
Jméno (název) a adresa sídla dodavatele;
− Jméno (název) a adresa sídla odběratele (žadatele o podporu)*;
* Faktura musí být vystavena na jméno žadatele o podporu nebo jiného spolumajitele
nemovitosti, na níž je realizováno podporované opatření.
−

−

Datum vydání a datum splatnosti (v případě plátce DPH musí obsahovat datum
zdanitelného plnění);
− Pořadové číslo;
−
Podpis zástupce dodavatele, který fakturu vystavil a razítko dodavatele (faktura
vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem);
Text:
Na základě smlouvy o dílo č…. ze dne…. a na základě předávacího protokolu č… ze
dne… Vám fakturujeme za dodávku/montáž (předmět díla)„ …… „
částku ve výši …. Kč bez DPH a …. s DPH.
Z toho montážní práce činí
….. Kč s DPH
Materiál na montáž dodaného zařízení činí
….. Kč s DPH
Cena zařízení činí
..… Kč s DPH
−
Povinná příloha faktury: dodací list s položkovým rozpočtem v členění na náklady
spojené s realizací podporovaného opatření (oprávněné náklady) a ostatní náklady.*
Výrobky a technologie z oprávněných nákladů musí být uvedeny v Seznamu výrobků a
technologií, který je k dispozici na www.zelenausporam.cz. Do položkového rozpočtu je
třeba tyto výrobky a technologie uvést i s příslušným kódem uvedeným v Seznamu.
* Vzor položkového rozpočtu viz příloha č.1
II.

Potvrzení o zaplacení

Zároveň s fakturou musí být předloženo také potvrzení o její úhradě ve formě:
-

potvrzení dodavatele na faktuře,
-

výpisu z účtu, nebo

-

příjmového pokladního dokladu.

Příloha č.1:
Položkový rozpočet realizace podporovaného opatření (součást dodacího listu) - vzor
Název položky

Jednotky

Množství

Jednotková
cena bez DPH

Dodávka

Montáž

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem
včetně DPH

Náklady spojené s realizací podporovaného opatření (oprávněné náklady)
Položka 1
.
.
.
Položka X
Oprávněné náklady celkem
Ostatní náklady
Položka X+1
.
.
.
Položka Y
Ostatní náklady celkem
Cena celkem bez DPH
Sazba DPH
Cena celkem vč. DPH
Poměr oprávněné / celkové náklady [%]

Oprávněné náklady pro oblast A a B jsou zejména náklady na montáž a provedení zateplení,
přípravné a dokončovací práce, náklady na materiál na realizaci opatření a dokončovacích
prací a technologické náklady.
U jednotlivých opatření patří mezi oprávněné náklady např. následující položky:
•

Zateplení fasády: tepelná izolace, penetrace, lepidlo, kotvící prvky, finální povrchová

úprava, soklové lišty, broušení izolace, stěrka, rohová a plošná výztuž, lešení, vodorovný a svislý
rošt, spojovací materiál, plynosilikátové cihly a ostatní materiál zapsaný v SVT (seznam výrobků
a technologií).
•

Zateplení střechy: tepelná izolace, kotvící prvky, fixační prvky, rošt pro dodatečnou

izolaci, parozábrana, lešení, povrchová úprava (sdk, podbití apod.), hydroizolace, geotextílie,
kačírek, finální úprava pochozí střechy, povrchová úprava nejvyššího stropu, ostatní materiál
zapsaný v SVT (seznam výrobků a technologií).
•

Zateplení podlahy, stropu sklepa nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem:

tepelná izolace, montáž nové podlahy, penetrace, lepidlo, kotvící prvky, povrchová úprava
včetně stěrky, plynosilikátové cihly a ostatní materiál zapsaný v SVT (seznam výrobků a
technologií).
•

Výměna otvorových výplní: nové okno nebo dveře, materiál dle dané akce.

•

Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla: rekuperační jednotka, kompletní

rozvody, výústky, filtry a ostatní komponenty VZT, napojení na stávající zdroj tepla.
Mezi oprávněné náklady pro oblast A a B nepatří položky např.: vnitřní a vnější parapety,
klempířské prvky, sanace původních konstrukcí, stroje a vybavení, doprava.
Oprávněné náklady pro oblast C jsou zejména:
•

Zdroje na biomasu: nový zdroj na biomasu, regulace, čidla, prokabelování, zásobník

tuhého paliva včetně podavače, akumulační nádrž, tepelná izolace, připojení na stávající systém
rozvodu tepla a TV, úprava připojovacích bodů v kotlovém okruhu (potrubí včetně tepelné
izolace a potřebných armatur), zkoušky a revize pro uvedení do provozu, expanzní nádoba,
stavební přípomoc (sokl pod kotel), zaregulování otopné soustavy.
•

Tepelná čerpadla (země-voda, vzduch-voda, voda-voda): tepelné čerpadlo, řídící systém,

čidla, prokabelování, připojení na stávající systém rozvodu tepla a TUV, úprava připojovacích
bodů v okruhu zdroje tepla (potrubí včetně tepelné izolace a potřebných armatur), akumulační
nádrž včetně tepelné izolace, zemní vrty, zemní kolektor, chladící potrubí primární strany
tepelného čerpadla včetně potřebného množství chladiva, zkoušky a revize pro uvedení do
provozu, zemní vrty, studny (zdroj primární vody), systém cirkulace vody pro primární stranu
tepelného čerpadla včetně nutného příslušenství (potrubí, čerpadlo, filtr, armatury,…),
instalační práce a práce s tím spojené (např. zemní vrt).
•

Solárně-termické systémy: solární kolektor (plochý nebo vakuový trubicový), konstrukce

na upevnění solárních panelů, výměník, potrubní propojení solárního okruhu, potrubí včetně
tepelné izolace, expanzní nádoba, solární hnací jednotka, armatury (pojistný, odvzdušňovací,
vypouštěcí ventil, uzavírací ventily,…), teplonosná látka-nemrznoucí směs, zásobníkový ohřívač
TV včetně nutného příslušenství (elektrická topná spirála, termostat pro el. topnou spirálu),
řídící systém, čidla, prokabelování, připojení na stávající systém rozvodu TV, zkoušky a revize
pro uvedení do provozu, akumulační nádrž se zásobníkem TV včetně nutného příslušenství
(elektrická topná spirála, termostat pro el. topnou spirálu), úprava připojovacích bodů na
potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace a topné vody (přívod + zpátečka), instalační práce
a práce s tím spojené (např. zemní vrt).
Mezi oprávněné náklady pro oblast C nepatří položky např.: rekonstrukce otopné soustavy,
stavební stroje (pronájem, provoz, apod.), spotřeba energií a vody, úpravy střechy (nosného
systému, povrchové úpravy), stavební úpravy, projekční a posudkové práce, úklid, doprava.

