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Kotlíkové dotace 2021+

• Od 1. září 2022 zákaz provozování kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu

• Podpora výměny nevyhovujících zdrojů tepla bude možná:

➢ z operačního programu Životního prostředí – krajské úřady (domácnosti 
s nižšími příjmy), příjem žádostí na jaře 2022,

➢ z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – poskytovatel Státní fond 
životního prostředí (ostatní domácnosti), příjem žádostí od 12. 10. 2021.



Předmět finanční podpory

Dotace je poskytována na pořízení:

• plynového kotle kondenzačního (max. 100 000 Kč),

• kotle na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním (max. 130 000 Kč),

• tepelného čerpadla (max. 130 000 Kč). 

Nový zdroj musí být uveden na Seznamu registrovaných výrobků MŽP (http://svt.sfzp.cz/).

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

O dotaci lze zažádat i zpětně, tj. po provedené výměně kotle! 

http://svt.sfzp.cz/


Jaké jsou způsobilé výdaje?

• náklady na zpracování žádosti o dotaci 

• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné 
soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy

• úprava spalinových cest

• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním kotle/čerpadla 
do provozu

• náklady na projektovou dokumentaci vč. zpracování žádosti o dotaci



Kdo může požádat o dotaci?

• Fyzická osoba, která je vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu, trvale obývané 
stavby pro individuální rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě.

• V dané nemovitosti musí žadatel trvale bydlet. 

• Bude řešeno čestným prohlášením, ve kterém se uvede, že zde trvale pobývá.

• U trvale obývané rekreační stavby nutné doložit trvalý pobyt více než 24 měsíců před 
podáním žádosti některého z členů domácnosti.

• Bude splněna podmínka nízkopříjmové domácnosti - průměrný čistý příjem na 
jednoho člena domácnosti v roce 2020 není vyšší než 170 900 Kč (tj. 14 241 měsíčně).



Nízkopříjmové domácnosti

• Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti a musí v nemovitosti trvale bydlet. 

• Sledované příjmy jsou za rok 2020.

• Příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se považují za nulové.

Výjimku z povinnosti prokazovat výši příjmů:

• žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 
3. stupně,

• žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného 
domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,

• žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné 
nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou 
dobu).



Jaké příjmy se sledují a čím se prokazují?

• příjmy podléhající dani z příjmu FO ( daňovým přiznáním/potvrzení o 
příjmech od zaměstnavatele za rok 2020),

• starobní, invalidní, vdovské/ecké, sirotčí důchody (potvrzením o důchodu),

• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzením ČSSZ),

• dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, 
příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné (potvrzením Úřadu práce ČR),

• dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 
mimořádná okamžitá pomoc (potvrzením Úřadu práce ČR),

• podpora v nezaměstnanosti (potvrzením Úřadu práce ČR).



Jaký je postup pro podání žádosti?

• Zveřejnění podmínek dotačního programu: březen/duben 2022 (předpoklad)

• Zahájení přidělování pořadového čísla: nepředpokládáme (žádosti bude
možné podávat průběžně)

• Příjem žádostí: duben/květen 2022 – 31. srpna 2022

➢Elektronický systém DOTIS – dotační portál Královéhradeckého kraje (https://dotace.kr-
kralovehradecky.cz)

➢ registrace účtu uživatele v DOTIS (účet musí být veden na jméno žadatele = oprávněné osoby
(majitele nebo spolumajitele nemovitosti!)

• Hodnocení žádosti z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti

• Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

• Závěrečné vyúčtování dotace

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


Přílohy žádosti

• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové 
těleso, popř. celkový pohled na místnost kotelny.

• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW 
včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

• Doklady prokazující výši příjmů FO (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, 
potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných Českou 
správou sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce).

• Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví RD, bytové jednotky, 
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci.



Přílohy žádosti

• Písemný souhlas spoluvlastníků k realizace nového zdroje tepla v 
rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytové 
jednotce bytového domu – v případě více spoluvlastníků.

• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce 
bytového domu.

• Čestné prohlášení osob trvale bydlících/nebydlících v dané nemovitosti.



Jakým způsobem je dotace vyplácena?

a) zpětně na základě částečných nebo konečných faktur uhrazených 
příslušnému dodavateli (ex-post financování)

➢ Příjemce dotace nejprve výměnu zdroje vytápění zafinancuje z vlastních 
prostředků a poté předloží poskytovateli doklady k vyúčtování 
(dílčímu/závěrečnému). Následně je dotace vyplacena. 

b) zálohově na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury (ex-ante)

➢ Příjemce dotace předloží poskytovateli vystavenou zálohovou fakturu od 
dodavatele. Poskytovatel proplatí poměrnou část této faktury na účet 
příjemce, který následně dofinancuje zbývající částku zálohové faktury
z vlastních prostředků a peníze odešle na účet dodavatele. Po dokončení 
díla předloží poskytovateli doklady k závěrečnému vyúčtování. 



Co je potřeba předložit po provedení výměny?

• účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

• fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

• doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných 
zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

• protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, 
kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla 
spalovací zdroj)

• zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem 
proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

• potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle



Kontroly ze strany poskytovatele dotace

• Administrativní kontrola

• kontrola projektové žádosti – kontrola splnění formálních náležitostí a splnění podmínek
přijatelnosti

• kontrola předložených účetních dokladů

• Kontrola na místě (bude provedena u minimálně 5% projektů) - veřejnosprávní kontroly, metodické
návštěvy.

➢ předběžné (před uzavřením smlouvy)

➢ průběžné (po podpisu smlouvy, projekt v realizaci)

➢ následné (po ukončení smlouvy, projekt v udržitelnosti)

Porušení závazných pravidel uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace = 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů = možná sankce až do výše celé dotace + hlášení Policii ČR 
jako podezření na spáchání dotačního podvodu



Kontakty

• nezávazný dotazník potenciálních žadatelů je zveřejněn na webových 
stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“  

https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm

• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 hod) 

• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
mailto:kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

