
 
Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva 

v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 
2. VÝZVA ÚSTECKÉHO KRAJE 

VÝMĚNA ZA NOVÉ ZDROJE – TEPELNÁ ČERPADLA a KOTLE SPALUJÍCÍ 
VÝHRADNĚ BIOMASU  

 

                                      

 

 
VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK VÝZVY. 
Výzva byla vyhlášena 27. 2. 2017  
 
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT? 
Příjem žádostí bude zahájen 3. 4. 2017 od 08.00 hodin 
Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2017 ve 12.00 hodin 
 
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? 
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových 
jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn 
kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.  
 
CO BUDE PODPOROVÁNO?  
Nové tepelné zdroje (výhradně kotle spalující biomasu a 
tepelná čerpadla) splňující Směrnici o Ekodesignu, které 
jsou uvedeny v Seznamu registrovaných výrobků vedeném 
SFŽP. (https://svt.sfzp.cz/). 
 
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?  
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých bude hrazena 
procentuální dotace, jsou 150 tisíc Kč. 

 Podpořené zdroje a výše dotace:  

 Kotel výhradně na biomasu     ~ 80 % 

 Tepelná čerpadla           ~ 80 % 

Bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do 
prioritního území. Seznam je uveden na stránkách Ústeckého 

kraje http://www.kr-ustecky/kotlikovedotace  
 
CO JE JEŠTĚ TŘEBA SPLNIT? 
Prokázat energetickou náročnost rodinného domu. 
Rodinný dům splňuje požadavky na energetickou třídu C 
(nebo A;B) 
nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám 
nebo je provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické 
opatření.   
 
CO JE „MIKRO“ENERGETICKÉ OPATŘENÍ? 
Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu 
provedené na základě doporučení energetického specialisty. 
Maximální výše uznatelných nákladů na provedení „mikro“ 
energetických opatření je 20.000,- Kč (z maximálně 
možných150 tisíc Kč). 

KDO JE 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). 
 
KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT? 
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 15. 7. 2015 do 
31. 12. 2017.  

 
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE 
POSKYTNUTA? 

 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna 
 (jednotlivě stojící) či krbové vložky (i s výměníkem), 

stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním 
paliva ani na stávající plynové kotle; 

 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně 
od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny 
kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem 
životního prostředí; 

 na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání; 

 v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat 
s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo 
vyvlastnění); 

 v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti (do doby 
poskytnutí dotace; 

 v případě, že žadatel bude mít vůči poskytovateli 
neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti;; 

 v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě 
splatnosti vůči dalším orgánům veřejné správy České 
republiky, Evropské unie nebo některého z jejich členských 
států, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním 
pojišťovnám. 

 
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. 

 zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na 
min. stupeň „C“ (případně A;B) nebo podat žádost do Nové 
zelené úsporám  nebo kontaktovat energetického 
specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro 
energetických opatření. 

 vyplnit ŽÁDOST O DOTACI. 
 

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI? 
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy 
jsou uveřejněny na webových stránkách kraje, v papírové 
formě jsou k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. 
 
KDE JSOU K DISPOZICI VŠECHNY INFORMACE A 
KONTAKTNÍ ÚDAJE ? 
 
Na webových stránkách Ústeckého kraje  

http://www.kr-ustecky/kotlikovedotace  
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