Váš energetický specialista na kotlíkové dotace
s podporou dobrovolného svazku obcí Horažďovicka

Kotlíkové dotace 2017
Získejte dotaci pro svůj rodinný dům. Nepropásněte jedinečnou příležitost pořídit si
nový kotel za minimum peněz s až 85% pokrytím nákladů, poradíme vám, jak na to.
Zákaz používání starých kotlů od roku 2022
Ministerstvo životního prostředí získalo 9 mld. Kč z evropských fondů
a plánuje vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů do roku 2020. Obyvatelé
rodinných domů si tak mohou pořídit nový ekologický kotel nebo tepelné
čerpadlo

za výrazně

nižší

náklady.

Výměna

starého

kotle

není

jen motivace, ale také povinnost. Od roku 2022 nebude podle platného zákona
o ovzduší v České republice možné používat v domácnostech neekologické kotle 1. a 2.
emisní třídy. Je Váš kotel na tuhá paliva přes 10 let starý? Nevyhoví zpřísněným požadavkům zákona č.
201/2012. Cílem dotací je snížit provozovatelům náklady na pořízení efektivnějšího zdroje vytápění.
Kdo může žádat a na co se dotace vztahují?
O dotaci na nový kotel může požádat majitel nemovitosti nebo zastupující osoba s plnou mocí. Současně
musí být dodrženy základní podmínky dotací na kotle:


Dotace na kotle se vztahuje pouze na rodinné domy a bytové domy o maximálním počtu 3 bytových
jednotek



Nový otopný zdroj musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků



Na rodinný dům musí být vystaven průkaz energetické náročnosti budovy, případně musí být
navrženo mikro energetické opatření



Rodinný dům je vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nebo spolu v kombinaci
s dalším typem kotle (plynový, elektrický)



Nelze vyměňovat stávající kotel na biomasu za kotel na uhlí



Nelze vyměňovat stávající kotel s automatickým přikládáním paliva
Nelze vyměňovat zdroj tepla, na který již byla poskytnuta státní dotace (od roku 2009)



Kdy a kde žádat o kotlíkové dotace a kdy skončí?
O dotaci je nutné žádat na krajském úřadě toho kraje, kde se nachází Váš rodinný dům.
Podmínky udělování dotací se v jednotlivých krajích liší. Kotlíkové dotace končí ve chvíli
vyčerpání finančních prostředků v daném kraji. Neváhejte proto, a zařiďte si kotlíkovou
dotaci včas. Pokud Váš rodinný dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude
nutné provést příslušné stavební úpravy (mikroenergetické opatření), které Vám doporučíme.

Existuje riziko zamítnutí kotlíkové dotace?
Úředníci pro schvalování kotlíkových dotací budou PENB kontrolovat a pokud zjistí,
že PENB není kvalitní, žádost o dotaci zamítnou. S námi Vám toto riziko nehrozí díky pečeti
kvality PRŮKAZ STANDARD.

Kalkulace kotlíkové dotace
Na kotlíkovou dotaci můžete získat až 85% úhrady nákladů. Maximální výše dotace v je pak 127 500,- Kč (limit
prokázaných výdajů 150 000,- Kč), konkrétně:
kotel výhradně na uhlí 70 %
kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)
Pokud Váš dům nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z 9
mikroenergetických opatření.
Příklad
Přes 10 let starý kotel na tuhá paliva (uhlí) bude nahrazen automatickým kotlem spalujícím uhlí a pelety, en. třída domu D:
Pořizovací cena automatického kotle
64 000,- Kč
Instalace a spuštění kotle
15 000,- Kč
Rekonstrukce otopné soustavy
25 000,- Kč
Služby energetického specialisty
5 999,-Kč
Realizace mikroenergetického opatření
8 000,- Kč
Celkové náklady
117 900,- Kč
Dotace 75% z celkových nákladů
88 499,- Kč
Vaše náklady na modernizaci zdroje vytápění 29 499,- Kč
Kotlíková dotace se vztahuje nejen na pořizovací cenu samotného kotle nebo tepelného čerpadla, ale
pokrývá také další související náklady označované jako způsobilé výdaje. Co všechno tedy pokrývá
kotlíková dotace?


Pořizovací cena nového kotle nebo tepelného čerpadla



Dodávky a služby související s předmětem podpory



Náklady na mikroenergetická opatření (max. 20. tis. Kč)



Doporučení energetického specialisty na mikroenergetická opatření



Stavební práce související s realizací nové nebo úpravou stávající otopné soustavy



Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV



Náklady na pořízení PENB

O nás
Naše společnost PKV Build, s. r. o. je specialistou v oblasti energetického poradenství a vyřizování průkazů
PENB. Od roku 2010 jsme úspěšné vyřídili přes 15 000 energetických průkazů v kvalitě PRŮKAZ
STANDARD PENB. Díky celorepublikové působnosti dodáváme v krátkých dodacích lhůtách. Kromě
energetických průkazů zpracováváme také energetické audity, energetické posudky, termovizní měření
pro domácnosti a firmy, zabýváme se rovněž např. dotacemi, implementaci ISO 50001, smart city apod

Kontakt:
DSO Horažďovicko, Centrum společných služeb, Mayerova 1067, Horažďovice
paní Přibková, tel: 606 910 913, em ail: horazdovickocss@seznam.cz

