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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
OTÁZKY NA KOTLÍKOVÉ DOTACE

Příjem žádostí o kotlíkové dotace odstartovaly už všechny krajské úřady. 
Vyměňte starý kotel za nový nebo tepelné čerpadlo a pomozte tak 

zlepšit znečištění ovzduší. 

operační programy

Jak kotlíkové dotace fungují?
Kotlíkové dotace jsou hrazeny z  Operačního 
programu Životní prostředí a  je na ně vyčle-
něno 9 miliard korun. Žádají o ně kraje, které 
je následně přerozdělují mezi domácnosti. Pří-
jem žádostí odstartovaly prakticky už všechny 
krajské úřady. Cílem je podpora výměny až 
100 tisíc kotlů. Podmínky pro získání dotace se 
v každém kraji mírně liší, podrobnosti najdou 
zájemci na webech krajských úřadů. Všechny 
kontakty a podmínky jsou uvedeny na webo-
vých stránkách uvedených níže. 

Jaký je zájem o kotlíkové dotace?
Zájem o  kotlíkové dotace splnil očekávání. 
V některých krajích bylo kvůli vyčerpanému ob-
jemu stanovených finančních prostředků první 
kolo příjmu žádostí o dotaci již ukončeno.

Na co je možno žádat?
Fyzické osoby mohou zažádat o  dotace na 
nové kotle či tepelná čerpadla s  možností 
kombinovat je s  instalací solárně-termických 
soustav pro přitápění nebo přípravu teplé 
vody. Je možno získat až 127 500 korun (tj. 
až 85 % celkových nákladů), hrazeny jsou 
i  náklady na energetického specialistu nebo 
dovedení plynu z paty pozemku do kotelny či 
drobné mikroenergetické úpravy. Moravsko-
slezský kraj přidá úspěšným příjemcům pod-
pory ze svého rozpočtu 5 % uznatelných ná-
kladů. V postižených oblastech se zapojilo až 
sedm desítek obcí a měst, které také navyšují 

svým obyvatelům kotlíkovou dotaci vlast-
ními prostředky.

Co špatné kotle z domácností způsobují?
ČR se dlouhodobě potýká se znečištěným 
ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí 
karcinogenního benzo[a]pyrenu a  téměř 
40 % celkových emisí prachových částic 
PM10 přitom pochází právě ze sektoru lo-
kálního vytápění domácností.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu 
starých kamen, kotlů na plyn nebo elek-
trického zdroje? 
Ne. Dotace jsou určeny pouze na výměnu 
kotlů na pevná paliva s  ručním přikládá-
ním. Podporu je možno poskytnout i v pří-
padě, že je rodinný dům vytápěn dvěma 
zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a  dále 
např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem 
aj. V  takovém případě je nutné prokázat, 

že kotel na pevná paliva plní funkci hlav-
ního zdroje vytápění a že je prokazatelně 
v  provozu. Na výměnu starých kamen je 
možné při splnění podmínek využít dota-
ce z  programu Nová zelená úsporám. Ti, 
kdo používají zdroj na elektřinu jako stáva-
jící zdroj, si při splnění podmínek mohou 
z programu Nová zelená úsporám zažádat 
o dotaci na tepelné čerpadlo. 

Jsou podmínkou k získání dotace mikro-
energetická opatření nebo zateplení?
Ne. Tzv. mikroenergetická opatření je nut-
né provést, pouze pokud rodinný dům 
nesplňuje požadavky na minimálně kla-
sifikační třídu C dle průkazu energetické 
náročnosti. Není však nutné realizovat 
rozsáhlá opatření, která by po jejich rea-
lizaci zařadila dům do klasifikační třídy C. 
Pro získání dotace postačí realizovat ales-
poň jedno z opatření ze seznamu. Seznam 

mikroenergetických opatření najdete 
např. v dokumentu Závazné pokyny pro 
specifický cíl 2.1 na straně 6 na níže uve-
deném odkazu. Ideální opatření pro Váš 
dům doporučí energetický specialista. 
Dotace na mikroenergetické opatření je 
z max. částky 20 000 Kč. V případě větších 
rekonstrukcí je pak možné kotlíkovou 
dotaci vhodně zkombinovat s  dotací na 
zateplení z programu Nová zelená úspo-
rám, kde je možné získat dotaci až 50 % 
ze způsobilých výdajů.

Kolik bylo podáno žádostí v dalších prio-
ritních osách operačního programu?
Aktuálně máme v uzavřených výzvách při-
jato a registrováno celkem 1 405 žádostí 
s  objemem způsobilých výdajů téměř 
30 miliard korun, především v oblasti vý-
stavby a rekonstrukcí čistíren odpadních 
vod a kanalizací a nakládání s odpady.  

PŘEHLED Termíny startů a známých ukončení příjmu žádostí, výše alokovaných prostředků a minimální počet vyměněných kotlů (do roku 2018)

KRAJ VYSOČINA
18. 1. 2016 – 31. 12. 2017

ALOKACE: 238 800 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 600

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
18. 1. – 30. 4. 2016
ALOKACE: 135 600 000 Kč
POČET VÝMĚN: 900

ZLÍNSKÝ KRAJ
25. 1. – 10. 3. 2016
ALOKACE: 160 500 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 080

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. 2. – 29. 4. 2016
ALOKACE: 469 200 000 Kč
POČET VÝMĚN: 3 120

OLOMOUCKÝ KRAJ
22. 2. – 13. 5. 2016
ALOKACE: 172 200 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 140

PARDUBICKÝ KRAJ
27. 1. – 15. 4. 2016
ALOKACE: 178 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 180

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
11. 1. 2016 - 30. 6. 2016

ALOKACE: 200 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 340

LIBERECKÝ KRAJ
25. 1. – 30. 6. 2017
ALOKACE: 140 400 000 Kč
POČET VÝMĚN: 940ÚSTECKÝ KRAJ

25. 1. – 31. 3. 2016
ALOKACE: 162 000 000 Kč

POČET VÝMĚN: 1 080

KARLOVARSKÝ KRAJ
Předpoklad 2. 3. – 30. 6. 2016
ALOKACE: 67 200 000 Kč
POČET VÝMĚN: 440

PLZEŇSKÝ KRAJ
20. 1. – 31. 3. 2016

ALOKACE: 231 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 540 JIHOČESKÝ KRAJ

18. 1. – 31. 3. 2016
ALOKACE: 303 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 2 020

PRAHA
Předpoklad únor/březen 2016
ALOKACE: 23 700 000 Kč
POČET VÝMĚN: 160

STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. kolo 15. 1. – 15. 9. 2016, 

2. kolo předpoklad 
3. 10. 2016 – 29. 12. 2017

ALOKACE: 517 800 000 Kč
POČET VÝMĚN: 3 460

Termíny vyhlášení výzev 
jsou orientační.

Termíny vyhlášení výzev jsou orientační. 
Sledujte, prosím, aktuální informace 

na webových stránkách.

Termíny startů a ukončení příjmu žádostí, výše alokovaných prostředků a minimální počet vymě-
něných kotlů (do roku 2018)

Více na:   www.sfzp.cz/kotlikovedotace Závazné pokyny pro SC 2.1:   http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty


