
Kotlíkové dotace  

!! Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby !! 

Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním 

přikládáním za: 

 • Kotel na pevná paliva 

 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 

 • Kotel na biomasu 

 • Plynový kondenzační kotel 

 • Tepelné čerpadlo 

 

V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci solárně-termické soustavy 

(splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota 

účinnosti a využitelného zisku) a také technická opatření vedoucí ke snížení energetické 

náročnosti rodinného domu tzv. „mikro“ energetická opatření (pokud dům nesplňuje 

energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová 

zelená úsporám). V případě, že dům splňuje energetickou náročnost „C“ a vyšší je nutné tuto 

skutečnost doložit energetickým štítkem budovy. 

 

Seznam "mikro" energetických opatření: 

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor 

 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 

 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 

 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 

 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří) 

 • Dílčí výměna oken 

 • Výměna vstupních a balkonových dveří 

 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 

 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla 

 

Pokud budou realizována "mikro-energetická opatření" doloží žadatel spolu s fakturou 

(je možné realizovat i svépomocí, potom je možné uplatnit náklady na nákup materiálu) 

fotodokumentaci jeho provedení. Společně se žádostí o dotaci se předkládá  

i fotodokumentace části domu, na které bude "mikro-energetické opatření" provedeno. 

 

Předmětem podpory NEBUDE: 

 • Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá 

paliva s ručním přikládáním) 

 • Výměna stávajících kamen 

 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

 • Výměna stávajícího kotle, které byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená 

úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji. 

 

Výše podpory (míra dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů vynaložených na 

výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až 150.000,- Kč, z čehož výdaje 

na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout maximální výše až 20.000,- Kč. Částky 

přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny ze zdrojů žadatele. 

 



Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby 

bezprostředně související s realizací: 

• kotle na pevná paliva 

 • plynového kondenzačního kotle 

 • tepelného čerpadla 

 • solární termické soustavy 

 • nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně instalace akumulační 

nádoby 

 • dále pak náklady na zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého  

k užívání 

 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je prokazována 

úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy 

energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové 

primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla 

 • náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného „mikro“ 

energetického opatření 

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“energetických opatření  

(i v případě realizace svépomocí – uznatelným nákladem budou náklady na pořízení 

materiálu). 

 

Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od 

typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem: 

 • 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí 

 • 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + 

biomasu nebo plynového kondenzačního kotle 

 • 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, 

štěpka, dřevěná polena,...) nebo tepelného čerpadla 

 

Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě, že bude výměna kotle realizována v 

obci/městě, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako 

prioritní území.  Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty  

Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %, 

čímž dojde ke snížení podílu spolufinancování z prostředků domácností. 

 

Další informace naleznete na:  

www.lokalni-topeniste.cz  

www.sfzp.cz 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty
http://www.lokalni-topeniste.cz/
http://www.sfzp.cz/

