Vlastníte byt nebo dům a topíte starým
neekologickým kotlem na dřevo nebo uhlí?
Víte, že to bude od 1. září 2022 zakázáno? Nyní,
i když nemáte dostatek financí, máte poslední
šanci na jeho výměnu za ekologický zdroj.

Máte starý

KOTEL?
Řekněte si o kotlíkovou dotaci
a získejte zpět až 95 % výdajů!
1. 9. 2022

Program na výměnu neekologických kotlů, tzv. kotlíkové
dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude
podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5.
Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

95 %

Dotaci můžete využít na výměnu kotle na dřevo nebo
uhlí nižší než 3. třídy za kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Díky kotlíkovým
dotacím získáte zpět až 95 % způsobilých výdajů.
Do nich lze zahrnout například i stavební práce,
dodávky a služby související s realizací, rekonstrukci
otopné soustavy, akumulační nádoby a kombinované
bojlery, zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání
a projektovou dokumentaci. Za způsobilé jsou
považovány instalace realizované od 1. 1. 2021.

75 000 Kč

14 242 Kč

Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem
mohou využít ti, jejichž výše průměrného ročního
čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020
nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu
a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány
a u nezletilých dětí a u studentů do 26 let se příjem
počítá jako nulový. Osoby se starobním nebo
invalidním důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok
automaticky.

50 000 Kč

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být
obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou
působností, které provádí kontroly, však budou moci
zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit.
V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte
o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se
vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

Tolik můžete získat navíc jako bonus, pokud
zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotací na zateplení
domu z programu Nová zelená úsporám.

PLYNOVÝ
KONDENZAČNÍ
KOTEL

KOTEL
NA BIOMASU

100 000 Kč

TEPELNÉ
ČERPADLO

130 000 Kč

130 000 Kč

Kontaktujte svůj obecní
nebo krajský úřad

Co je třeba k podání
žádosti?

• Příjem žádostí bude probíhat od začátku roku

• Formulář žádosti o podporu
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu

•
•

2022 přes krajské úřady, které vám poskytnou
i odborné poradenství.
Budete mít k dispozici seznam výrobků
a technologií, ze kterého můžete vybírat nový zdroj
tepla na vytápění. Seznam není povinný.
Dotaci na nový kotel můžete zcela nově získat
i pokud trvale žijete v rekreačním objektu.

•
•
•

původního zdroje tepla – prokážete tak, že starý
kotel splňuje podmínky kotlíkové dotace
Doklad, že jste vlastníkem nemovitosti, kde je
nebo bude instalován nový zdroj vytápění
Doklad o splnění podmínky na výši průměrného
čistého příjmu na člena domácnosti
Foto starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso

Chcete vědět víc?
www.kotlikydotace.cz
Potřebujete poradit? Obraťte se
na svůj obecní nebo krajský úřad nebo
na infolinku Státního fondu životního
prostředí ČR.

LIBERECKÝ KRAJ
dotace.kraj-lbc.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
www.kr-ustecky.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
portalzp.praha.eu

KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.kr-stredocesky.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
dotace.plzensky-kraj.cz

INFOLINKA SFŽP ČR
E-mail:
dotazy@sfzp.cz
Zelená linka: 800 260 500
pondělí–pátek:
7.30–16.00

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

NextGenerationEU

NextGenerationEU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

KRAJ VYSOČINA
www.kr-vysocina.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ

OLOMOUCKÝ KRAJ
www.kr-olomoucky.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
www.jmk.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
www.kr-zlinsky.cz

Nespadáte do nízkopříjmové skupiny, ale
i přesto potřebujete starý kotel vyměnit? Právě
pro vás je tu program Nová zelená úsporám.
Na nový kotel vám přispěje až 50 % výdajů.

JE TO LEHČÍ,
než si myslíte!
Nový kotel i z Nové zelené úsporám.
Řekněte si o dotaci až 50 %
AŽ 50 % NÁKLADŮ

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete
využít na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího
3., 4. a 5. emisní třídu, na výměnu lokálních topidel
nebo na výměnu elektrického vytápění za systém
s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Ve všech těchto případech díky ní můžete ušetřit
až polovinu pořizovacích nákladů.

BONUSY

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Na rozdíl od kotlíkových dotací mohou o dotaci žádat
nejen majitelé rodinných domů či trvale obývaných
rekreačních objektů, ale také majitelé bytových domů
či bytů. Výše příjmu nehraje žádnou roli a žádat může
prakticky kdokoli.

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti můžete požádat i o další podporu
například na zateplení domu, využití dešťové vody či pořízení solárních
systémů. Díky komplexnímu projektu navíc získáte finanční bonusy v řádu
až několika desítek tisíc korun.

Rodinný dům
(Kč)

Typ zdroje tepla

Bytový dům
(Kč/b. j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním
zásobníkem pelet

100 000

–

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000

–

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené
k fotovoltaickému systému

140 000

–

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

–

Příjem žádostí
• Žádosti budou přijímány od 12. října 2021 přes

webové stránky www.novazelenausporam.cz.
Elektronicky bude probíhat i následná komunikace
se Státním fondem životního prostředí ČR.

• Formulář žádosti o podporu
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu

původního zdroje tepla – prokážete tak, že starý
kotel splňuje podmínky programu
Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti,
kde je nový zdroj tepla realizován
Foto starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso

www.novazelenausporam.cz
Potřebujete poradit? Obraťte se
na krajská pracoviště Státního fondu
životního prostředí ČR.
OSOBNÍ KONZULTACE
pondělí a středa:
9.00–17.00
pátek:
9.00–12.00

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 3129/36

LIBEREC
U Jezu 525/4

HRADEC KRÁLOVÉ
Horova 180/10

KARLOVY VARY
Majakovského 707/29

OLOMOUC
Jeremenkova 1211/40b

PRAHA
Olbrachtova 2006/9
PARDUBICE
Pernerova 168
PLZEŇ
Kopeckého sady 11

INFOLINKA SFŽP ČR
E-mail:
info@sfzp.cz
Zelená linka: 800 260 500
pondělí–pátek:
7.30–16.00

30 000

Co je třeba k podání
žádosti?

•
•

Chcete vědět víc?

–

OSTRAVA
Českobratrská 7

JIHLAVA
Havlíčkova 111

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mánesova 3a

BRNO
Kotlářská 51

ZLÍN
Budova 51, J. A. Bati 5645

NextGenerationEU

