
 

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ 

Finanční podpora až 95 % na výměnu starého kotle na tuhá paliva nesplňující 3. a vyšší 

emisní třídu. 

Od září 2022 již nebude možné tyto kotle provozovat! 

Dotaci lze využít na pořízení nového kondenzačního plynového kotle, tepelného 

čerpadla nebo kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním. 

Nový zdroj Max. výše dotace (95 %) 

kotel na biomasu (ruční nebo automatické 
přikládání paliva)  

130 000 Kč 

tepelné čerpadlo 130 000 Kč 

plynový kondenzační kotel 100 000 Kč 
 

Dotaci může získat každá fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu, trvale 

obývané stavby pro individuální rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě 

a zároveň splní podmínky nízkopříjmové domácnosti. 

Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy: 

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 

2. 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, 

3. 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). 

Předpokládaný termín pro příjem žádostí je jaro 2022. 

O dotaci lze zažádat i zpětně, ale pouze za předpokladu, že výměna zdroje vytápění 

nebyla uskutečněna dříve než 1. 1. 2021. 

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace z oblasti kotlíkových dotací, prosím, 

vyplňte nezávazný dotazník potenciálních žadatelů, který je zveřejněn na webových 

stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“   

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

Veškeré dostupné informace lze také získat na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 h 

nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz. 
 

 

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


 

Co bude potřeba doložit k žádosti o dotaci:  

• formulář žádosti o podporu (elektronická i listinná podoba, bude zveřejněn v den vyhlášení 
výzvy k podání žádostí), 

• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že 
původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně, 

• fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso  
(z fotodokumentace musí být jednoznačně identifikováno používání nevyhovujícího kotle 
v prostoru vaší kotelny), 

• další relevantní dokumenty určené výzvou k podání žádostí (např. souhlas spoluvlastníků 
nemovitosti, potvrzení o výši příjmů, čestné prohlášení o trvalém bydlení aj.). 

 

Co bude potřeba doložit k vyúčtování dotace:  

• 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, 

• účetní doklady (faktury a bankovní výpisy). 

 
Je nezbytné, aby i žadatelé, kteří provedou výměnu zdroje vytápění před vyhlášením dané výzvy, 
nezapomněli zajistit ekologickou likvidaci původního kotle a měli k dispozici doklad o ekologické 
likvidaci od osoby oprávněné k provádění této činnosti.  

 

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

Pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, 

o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu. 

 

Uznatelnými výdaji mohou být 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 či 

náklady na projektovou dokumentaci. 

http://svt.sfzp.cz/

