
 

Kotlíková dotace, neboli „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v 
rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018“  
 
V roce 2012 vyšel nový zákon o ochraně ovzduší, ze kterého m.j. vyplývá, že do konce tohoto roku musí mít 
provozovatelé kotlů na pevná paliva provedenu revizi kotle s odporným seřízením (a následně každé 2 roky) a 
že od roku 2022 bude zcela zakázáno provozovat kotle 1. a 2 emisní třídy. S tím souvisí poskytování 
„kotlíkových dotací“ prostřednictvím krajských úřadů.  V tuto chvíli probíhá 1.kolo příjmu žádostí, která má být 
otevřeno do září tohoto roku. Na dotace je zde  (Střč.kraj) vyčleněno přes 0,5 miliardy Kč, ale je reálný 
předpoklad, že někdy v dubnu tyto peníze dojdou. V říjnu pak bude otevřeno další kolo příjmu žádostí, přesná 
výše alokovaných peněz zatím není známa, ale kdo uvažuje o výměně starého kotle, asi nemá na co čekat, už 
jen proto, že je výhodnější výměnu provést přes léto.  
Dotace se neposkytují na rekreační objekty, ale pouze pro rodinné domy – rozhodující je stav v Katastru 
nemovitostí.  Podmínkou je, že dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva, tedy současná instalace 
např.eletrokotle není na překážku.  Ovšem nevztahuje se na výměnu kamen, pouze tedy na kotle s ručním 
přikládáním, které jsou součástí „ústředního topení“ .  Výše dotace je následující :   

• 70% způsobilých výdajů v případě instalace kotle spalujícího pouze uhlí, max. 105.000,-, 

• 75% způsobilých výdajů v případě instalace kombinovaného kotle (uhlí+biomasa), max.112.500,- 

• 80% způsobilých výdajů v případě instalace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu, max.120.000,- 

Podmínkou přiznání dotace je současná realizace některého z mikroenergetických opatření, což může být např. i 
pouze dodatečná montáž prahu u vstupních dveří.  

Dotace je proplácena zpětně, tedy po instalaci (a zaplacení) nového zdroje tepla, ale je možné Středočeský 
krajský úřad požádat o zálohu ve výši 40 tis.Kč.  Veškeré informace včetně přehledu podporovaných kotlů jsou na 
webu Středočeského kraje, viz  http://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/271, nicméně laiksám těžko vymyslí 
technické řešení a navrhne akceptovatelné mikroenergetické opatření. Naštěstí většina firem prodávající tepelné 
zdroje nabízí bezplatné posouzení a zpracování žádosti o dotaci. Seznam těchto firem lze nalézt na internetu, 
nebo je možné obrátit se rovnou na firmu 4T,a.s., která již na Hostíni prováděla několik instalací.  Zájemce o 
dotaci pak musí dopředu zaplatit pouze za posudek energetického specialisty, který představuje cca 3 tis.Kč.  
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