
Kotlíkové dotace 2021+ 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci území Mikroregionu Buchlov můžete požádat o zpracování žádosti 

dotace kancelář MAS Buchlov, která tuto službu poskytuje všem žadatelům 

zdarma. 
 

Obracet se můžete na: 
Bc. Lenka Gregorová 

tel: 775 340 349, email: gregorova@buchlov.cz 

Julie Kovaříková 

 tel: 777 018 859, email: kovarikova@buchlov.cz 

 

Elektronický příjem žádostí v prvním čtvrtletí 2022 

!!!Předpokládaný příjem žádostí bude nejdříve od 31.5.2022 nejpozději však 
14.6.2022 do 31.8.2022!!!! 

Jaké povinné přílohy musím doložit? 
 doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění, 

 fotodokumentace původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou 
soustavu, 

 prokázání příjmů domácnosti,  

 písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti nebo souhlas druhého z manželů v rámci SJM 

 doklad prokazující trvalé bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci 

 
Na co si mám dát pozor při realizaci výměny? 

 Před výměnou kotle je důležité vyfotit před odpojením starý zdroj tepla s napojením na komín, 
pak i po odpojení a v registrované sběrně nechat potvrdit 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.  

 Osoba provádějící výměnu kotle za kotel na biomasu musí být držitelem Osvědčení  
o odborné způsobilosti. 

 
Jaké budu předkládat doklady k vyúčtování projektu? 

 fotodokumentace připojeného a pak i odpojeného původního zdroje tepla, 

 potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa, 

 faktury, kopie úhrady (výpis z bankovního účtu/potvrzení platby),  

mailto:gregorova@buchlov.cz
mailto:kovarikova@buchlov.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/kotliky
https://svt.sfzp.cz/
http://dotaznik.kr-zlinsky.cz/index.php/538796


 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. 

 

Kolik mohu získat? 

 

 

Komu je dotace určena a co musím splňovat? 
 Dotace je určena pro zájemce, kteří realizovali výměnu od 1.1.2021 nebo se chystají výměnu 

učinit. U plynového kotle musí být podepsaná smlouva/objednávka k výměně do 30.4.2022!  

 Musím být fyzická osoba, která vlastní nemovitost (rodinný dům, bytový dům nebo bytovou 
jednotku) nebo být spoluvlastník bytové jednotky v bytovém domě, který v nemovitosti trvale 
bydlí nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci (zde je nutné doložit trvalý pobyt 
některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců před podáním žádosti o podporu) na území 
ČR. V rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z nich a musí doložit písemný 
souhlas druhého z manželů. 

 Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní 
třídy 

 Tento zdroj musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu 

 Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění 

 Roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti maximálně 170 900 Kč čistého výdělku, 
konkrétní příklady níže (Tento stanovený maximální čistý příjem se násobí počtem členů 
domácnosti, včetně dětí nebo 

 domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 
3. stupně - ti příjmy dokládat nemusí) 

 Pokud nesplňujete podmínku maximálního čistého výdělku, stále můžete získat dotaci z 
programu Nová zelená úsporám. 

 
Výjimky z povinnosti prokázat výši příjmů: 

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

 Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného 
domu (domácnost musí být složena z nezletilých nebo studentů), trvale obývané stavby pro 
rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě. 

 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). 

 U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá 
nulový příjem. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním 
důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky 

 
Co je uznatelným nákladem v Kotlíkové dotaci: 

 Zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci 

 Nová otopná soustava 

 Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest 

 Projektová dokumentace 

 Uznatelné jsou náklady od data 1. ledna 2021 

Nový zdroj vytápění Výše způsobilých výdajů Maximální výše dotace 

Plynový kondenzační kotel 95% 100 000 Kč 

Kotel na biomasu (ruční přikládání) 95% 130 000 Kč 

Kotel na biomasu (automatický) 95% 130 000 Kč 

Tepelné čerpadlo 95% 180 000 Kč 


