DOTACE NA VÝMĚNU TEPELNÉHO ZDROJE
na pevná paliva nesplňující požadavky současné legislativy
Dotace je možno čerpat na dvou úrovních. A to jako, Nová zelená úsporám (ve výši 50 % ze
způsobilých výdajů) a kotlíkovou dotaci (ve výši 95 % ze způsobilých výdajů).
Kotlíková dotace z Nová zelená úsporám, lze v rámci jedné žádosti požádat i o další podporu např.
zateplení, využití dešťové vody. O tuto dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti,
rodinného domu, bytové jednotky nebo trvalé obývaného rekreačního objektu.
Kotlíkovou dotaci z Nová zelená úsporám lze čerpat na:
-

výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4., 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku
kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn pro bytové domy

Tepelné zdroje, které jsou podporovány touto dotací:
Rodinný dům
(Kč)

Bytový dům
(Kč/b.j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou
dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

-

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody

100 000

-

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

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

140 000

-

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

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

-

-

30 000

Nový zdroj tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Mezi způsobilé výdaje patří: nákup a instalace nového tepelného zdroje a souvisejících prvků, úpravy
spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a
ohřívače na teplou vodu. V rámci Nová zelená úsporám může žadatel získat bonus za kombinaci
s jinými opatřeními.

Seznam výrobků a technologií, které lze použít, najdete na internetových stránkách
https://svt.sfzp.cz, kde si můžete vybrat nový zdroj k vytápění. Pokud si vyberete jiný zdroj tepla, pak
musíte doložit certifikát se splňujícími technickými parametry vámi vybraného zařízení. Dále pak je na
internetových stránkách https://novazelenausporam.cz/specialiste seznam dodavatelských firem či
odborníků pro pomoc s dotací.
Žádost může podat každý po splnění podmínek programu a to elektronicky na
www.novazelenausporam.cz od 12. října 2021. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště SFŽP,
bezplatnou infolinku 800 260 500 nebo email: info@sfzp.cz.
Kotlíková dotace, je financována z EU a je určena pro nízkopříjmovou domácnost, která splní
podmínky pro její čerpání. Tedy že, její průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020
nepřesáhl částku 170 900 Kč, tzn. 14 242 Kč na osobu za měsíc. Příjmy se nedokládají v případě že,
žadatel:
-

a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní či invalidní důchod 3. stupně
je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti
v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo
příspěvek na bydlení (není nutno po celou dobu)

O dotaci bude možno žádat pravděpodobně nejdříve od dubna roku 2022. Termín vyhlášení 4 výzvy
Kotlíkových dotací je však nutno sledovat. Podpora se vztahuje na výměnu realizovanou již od 1.
ledna 2021. Žádost bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít i odborné poradenství.
Tato výše dotace na nový zdroj tepla se vztahuje pouze na tepelné zdroje uvedené v tabulce
s danými limity:
Nový zdroj tepla
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu
Plynový kondenzační kotel

Podpora EU (Kč)
130 000
130 000
100 000

Včetně příspěvku MSK (Kč)
137 500
137 500
107 500

Do způsobilých výdajů lze zahrnout: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně
úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler,
zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.
Více informací můžete získat na emailu: kotliky@msk.cz nebo speciální telefonní lince 595 622 355.
Případně můžete kontaktovat pracovníka nebo si s ním sjednat schůzku, jejich seznam najdete zde
https://lokalni-topeniste.msk.cz/kontakty.
Důležité webové stránky: www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace
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