
Dotační program na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na 

pevná paliva 

KOTLÍKOVÁ DOTACE



16. Výzva Ministerstva životního prostředí 
Operačního program Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, 
Specifický cíl 2.1

• Dotace jsou  poskytovány na území celé České republiky

• Celkový cíl: vyměnit 80 tisíc kotlů v ČR 

• Milník do konce roku 2018: 20 tisíc kotlů v ČR, 

• Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v

programovém dokumentu OPŽP 2014 – 2020, tj. na zdroje, které splňují

požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES

(EKODESIGN) a jejích prováděcích předpisů





Cíle podpory Ústeckého kraje 

• vyměnit 1 080 kotlů
• zlepšit ovzduší snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů 

vytápění zejména v malých obcích

• Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v 

rodinných domech, kde budou současně provedena alespoň 

minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 

rodinného domu a stávající rodinný dům je již vytápěn převážně 

kotlem na pevná paliva a je napojen na otopnou soustavu.  



Územní rozdělení 

• Dotace jsou  poskytovány na celém území Ústeckého kraje

• v obcích, které jsou Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v 

ČR určeny jako prioritní území – je podpora navýšena o 5 %. 

• Seznam prioritních měst naleznete na stránkách Ústeckého kraje 

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace

•



Předmět podpory:
Výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

• tepelné čerpadlo
• kotel na pevná paliva
• plynový kondenzační kotel
• otopná soustava a akumulační nádoba (kotel ruční přikládání)
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu

teplé vody (ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění -
kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

a současně tzv. Mikroenergetické opatření
(opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, pokud
nemá rodinný dům klasifikaci třídy energetické náročnosti budovy min. „C“
nebo současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické
náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám).



Mikroenergetické opatření 
(Technické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného 
domu provedené na základě doporučení energetického specialisty. )

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace

tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního  

(např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních    

dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla



Výše podpory:

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby (konečný
příjemce) jsou stanoveny ve výši 150 tis. Kč.
Náklady na Mikroenergetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč
(z maximálně možných 150 tis. Kč).

• 70 % způsobilých výdajů – realizace kotle spalující pouze uhlí
• 75 % způsobilých výdajů – realizace kombinovaného kotle

(uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
• 80 % způsobilých výdajů – realizace OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel

pouze na biomasu)

• Bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního 
území. 



Seznam podporovaných zařízení: 

• seznam podporovaných zařízení je závazný
• seznam je otevřený – zařazení výrobku je provedeno na základě splnění 

požadovaných podmínek (Ekodesign) 
• seznam je zveřejněn na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR 

https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ a na stránkách 
Ústeckého kraje 

Energetický specialista:
• Expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a 

obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Seznam, 
kde lze experta vyhledat a ověřit pravost a platnost osvědčení, je uveden 
na stránkách MPO. http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx.



Nelze čerpat dotaci:

• volně stojící kamna, krbová kamna, kotle spalující výhradně biomasu za
kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,

• nelze podpořit náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním
paliva,

• nelze podpořit náhradu stávajícího plynové kotle,
• kotle pořízené z jiných dotačních programů (např. Zelená úsporám),
• na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání,
• v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí,
• v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti.



Způsobilé výdaje:
• Nový zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• Stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné 

soustavy nebo úpravou stávající  otopné soustavy včetně nezbytné 
regulace, zkoušek a měření a úpravy spalinových cest 

• Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti 
vybraného opatření

• Mikroenergetické opatření
• Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), 

pouze v případě, že je prokazována úroveň energetické náročnosti 
budovy klasifikační třídy „C“

• uznatelné náklady jsou od 15. 7. 2015



Systém proplácení:

2 varianty:
1. Ex-post (proplácení žadatelům až po vynaložení všech výdajů, na 

základě předložených dokladů a maximálně do výše v uzavřené smlouvě)
2. Modifikovaná ex-ante (proplácení dodavatelům po úhradě vlastního 

podílu konečného uživatele, pouze v případě uzavření smlouvy o dílo na 
celou dodávku s jedním dodavatelem)

Způsobilost výdajů:
• Datum zahájení realizace dílčího projektu žadatele  15.7.2015
• Datum ukončení realizace dílčího projektu žadatele 31.10.2016



Dotace bude poskytnuta na základě podané žádosti

• předpoklad vyhlášení výzvy prosinec 2015

• Předpoklad příjmu žádostí v Ústeckém kraji 
• 1. čtvrtletí roku 2016         (25. 1. 2016 – 31.3.2016)

• žádosti budou přijímány v papírové formě osobně či poštou na podatelně 
Krajského úřadu, případně pomocí datové schránky



Co je třeba udělat před podáním žádosti o dotaci?
• Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
• Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou 

soustavu a komínové těleso.
• Prokázat energetickou náročnost budovy: 

Zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“
nebo kontaktovat energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro

energetických opatření 
nebo podat žádost do Nové zelené úsporám.
• Vybrat si formu proplácení
• Připravit doklady o vlastnictví rodinného domu
• Vyplnit  ŽÁDOST O DOTACI (formulář a jeho přílohy budou uveřejněny 

současně s vyhlášením výzvy kraje na webových stránkách, příp. budou 
v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje)



Možnost dofinancování - příspěvek obce

• Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se 
nevylučuje. 

• Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů na akci (do výše 150 tis. Kč)

• Je na zvážení zastupitelů obcí, zda ještě svým obyvatelům přispějí
• V kladném případě souhlas sdělit kontaktní osobě krajského úřadu 

Ústeckého kraje



Žádost o spolupráci
• Zveřejnění odkazu http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace na 

webových stránkách jednotlivých obcí
• Vyvěšení plakátů na obecní vývěsky nebo místa obvyklá (především v 

menších a odlehlých částech obcí) dle možností
• Vytipování případných žadatelů a předání letáčků a informací
• Nahlášení počtu plakátů, příp. letáčků pro žadatele
• Plakáty i letáky budou předány během ledna

Konzultační dny pro žadatele
• v průběhu ledna vždy pondělí (4.,11., a 18.) od 15 do 18 hodin
• v případě zájmu, po domluvě s většími obcemi, s ohledem na     

dojezdovou vzdálenost žadatelů



Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Miler, miler.j@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová, bartosova.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 279
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, haramiova.k@kr-ustecky.cz, 
tel.: 475 657 583
Ing. Eliška Martínková, martinkova.e@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 988
Ing. Darja Boudníková, boudnikova.d@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 986

Webové stránky:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace


