
 

 

 

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na 
pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření.  

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí 
karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 % celkových emisí prachových částic PM10 pochází ze 
sektoru lokálního vytápění domácností. Právě tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího 

ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Takových 
kotlů, které bude potřeba vyměnit, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. V 
ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 %. 
Podařilo se získat prostředky z evropských fondů, které budou mít možnost úplně poprvé využít 
přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízko emisní na biomasu, 
uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Cílem je do roku 2020 vyměnit 
minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice. 

 

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech 
staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen 

kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Novela zákona 
o ochraně ovzduší zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. S povinným 
přechodem na ekologičtější kotle pomůže občanům Ministerstvo životního prostředí, díky 9 

miliardám, které získalo na výměnu kotlů v domácnostech od Evropské komise. 
„Evropská komise původně vůbec nechtěla podporovat výměnu uhelných kotlů opět za ty uhelné. 
Ale nový kotel na uhlí s těmi nejpřísnějšími ekologickými parametry může mít o více než 90 % nižší 
emise benzo(a)pyrenu i prachu oproti tomu starému neekolgoickému. Také EK nechtěla 
podporovat výměnu kotlů v bytech a domech, ze kterých teplo výrazným způsobem uniká. Nakonec 
se nám podařilo najít řešení pro Komisi přijatelné. Všechny nové kotle budou muset splňovat 
nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy 
vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická 
opatření, jako např. izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy. Celková dotace na kotel a 
související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun. Kotle, které budou 
v rámci programu dotovány, jsou součástí speciálního seznamu, který vede Státní fond životního 
prostředí ČR. 



 

 

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat 

také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u 
kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). 
Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan 
rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže 

energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování 
projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy – např. novou 
otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku 

do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany 
budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit.  

 

 zdroj včetně nákladů na jeho instalaci  

 rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových 

cest 

 finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. 

Kč) 

 služby energetického specialisty 

 projektová dokumentace 

 Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. 

 Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech. 

 Výpis z registru obyvatel, výpis z Listu vlastnictví 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo potvrzení energetického specialisty. 



 

 

 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, 

uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého 
výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech. 

 Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více. 

 Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od 
vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. 

 Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s 
nastavením přidělování podpory. 

 

kotliky@sfzp.cz 

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1 

http://www.mpo-enex.cz/experti/ 

http://extranet.kr-vysocina.cz/kotliky/ 

 kotel na pevná paliva, 

 kombinovaný kotel (uhlí/biomasa), 

 kotel na biomasu,   

 plynový kondenzační kotel, 

 tepelné čerpadlo 

 související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající 

 služby energetického specialisty 

 realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč 

Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě. 

  

 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, 

 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) 
    nebo plynového kondenzačního kotle, 

 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné  

    čerpadlo nebo kotel na biomasu) 
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 Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů 

v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto  
oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci). 

 Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, 

maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč. 

  

 zateplení střechy nebo půdních prostor 

 zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 

 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 

 oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 

 oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří) 

 dílčí výměna oken 

 výměna vstupních a balkonových dveří 

 instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 

 výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací 

 

 výměna stávajícího plynového kotle 

 výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou 

soustavu 

 výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním 

 výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel 

spalující uhlí a biomasu 

 výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 
2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných programů na  

podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) 

 výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových  
domech o více než třech bytových jednotkách 

 výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob 

 výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání 

 výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel 
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