Kotlíkové dotace 2021+
Dotazníkový formulář, tzv. „předžádost“
Formulář je možné vyplnit od 11. října 2021 (první vlna sběru bude do 31. prosince 2021)
na stránkách Zlínského kraje – www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Jedná se o základní informace o žadateli,
nemovitosti a požadovaném zdroji. Nedokládají se žádné přílohy. Vyplněním „předžádostí“ budou
žadatelé bonifikováni při předložení samotné žádosti.
Dotace je určena na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy,
a to až 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace (uznatelné náklady od 1. 1. 2021):
•
kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
•
tepelné čerpadlo max. 130.000,- Kč,
•
plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

Žádost
Žádost a její přílohy se bude podávat v první čtvrtině roku 2022:
•
fotodokumentace původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
•
revizní zpráva původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
•
souhlas spoluvlastníka nemovitosti
•
prokázání příjmů domácnosti - příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o dani
z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny - DPP/DPČ podléhají dani z příjmů; důchody - starobní, invalidní, sirotčí,
vdovské a vdovecké; dávky nemocenské; peněžitá pomoc v mateřství; dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné; dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc; podpora v nezaměstnanosti. Výjimkou jsou domácnosti, kde žijí výhradně
osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně anebo žadatel v období od 1. 1. 2020 do podání
žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Realizace
Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj tepla a v registrované sběrně nechat
potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa (formulář naleznete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky).
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných pro kotlíkové dotace –
Seznam výrobků a technologií (https://svt.sfzp.cz).
V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i
akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
•
•
•
•
•

Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci stávající otopné soustavy
Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
Projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti

www.kr-zlinsky.cz/kotliky

Předpokládané doklady k vyúčtování projektu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování
Fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla
Potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa
Faktury
Kopie úhrady (výpis z bankovního účtu/potvrzení platby)
Fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla
Protokol uvedení nového zdroje do provozu
Zpráva o montáži (plynový kotel)
Revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje
Osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie

kotliky@kr-zlinsky.cz

577 043 411

Kotlíkové dotace budou
v roce 2022 pokračovat
Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně starých
kotlů za ekologičtější způsoby vytápění, bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O přidělení dotace
tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění dotazníkového formuláře, tzv. „předžádosti“ se základními údaji žadatele a uvedením nového zdroje vytápění. Vyplněním
formuláře získá kraj informace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá Ministerstvo
životního prostředí.

Stát podpoří domácnosti s nižšímy příjmy

Jaké jsou podmínky k podání „předžádosti“?

V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět
starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují
alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace budou proto
pokračovat až do roku 2022. Nově se prostřednictvím
krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým
poskytne až 95% dotaci na výměnu starého kotle.
Jsou to:

V rámci kotlíkových dotací 2021+ bude podporována
výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy
v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních
objektech. Výměna může být realizována
od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo
spoluvlastníkem nemovitosti.

•

domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal
v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu

Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

•

domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících
starobní nebo invalidní důchod 3. stupně

•

tepelné čerpadlo s dotací až 130 000 Kč

•

kondenzační plynový kotel s dotací až 100 000 Kč

•

kotel na biomasu s dotací až 130 000 Kč

Ostatní domácnosti si budou moci vyměnit kotel
s dotací až 50 % v rámci programu Nová zelená
úsporám.

V kraji se do kotlů investovalo už téměř
500 milionů korun
Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně
14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi
nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné
využít přes program Nová zelená úsporám.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat
a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do
1. září 2022, nebude v případě kontroly z úřadů
finančně sankcionován. Zlínský kraj doposud realizoval
tři programy výměny zdrojů tepla v domácnostech,
v rámci kterých bylo realizováno a proplaceno 4 417
dílčích projektů v celkové výši 496 606 611 Kč.

!

Dotazníkový formulář, tzv. „předžádost“
můžete podávat od 11. října 2021
Formulář a veškeré podrobné informace
najdete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky
kotliky@kr-zlinsky.cz
Informační linka: 577 043 411

