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Tento dokument obsahuje stručný popis činností, které je nutno provést pro získání dotace na pořízení nové kotelny s automatickým kotlem 
na uhlí a biomasu. Stanovený postup vyplývá ze všeobecných podmínek zveřejněných ve výzvě SFŽP pro jednotlivé kraje. Podmínky mohou být 
kraji dále poupraveny nebo nebo doplněny o další body.

1)  DEFINICE DOTAČNÍHO PROGRAMU PO 2. 1. OPŽP – NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACE

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní 
zdroje. O peníze z Operačního programu Životní prostředí zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace 
první výzvy činí 3 miliardy korun a kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015. V období 2015 - 2020 plánuje 
SFŽP vyhlásit celkem 3 výzvy vždy po 3 miliardách Kč a vstup je umožněn všem krajům, které o tyto prostředky projeví zájem. 
Cílem MŽP je výměna 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR za nové 
nízkoemisní zdroje, včetně automatických kotlů na uhlí a dřevní pelety.

2)  KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?

Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním 
počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být 
i společní majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich a druhý z manželů 
musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a nákupem nové kotle.

3)  CO VŠE BUDU POTŘEBOVAT K VYŘÍZENÍ DOTACE, CO BUDU MUSET DOLOŽIT ZA DOKUMENTY 
A BUDU POTŘEBOVAT NĚJAKOU PROJEKČNÍ FIRMU? 

Každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle jednotlivých 
výzev jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti 
o dotaci budou patřit:
>    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 palivu či 
palivech.

>    Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
>    Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se 

rodinný dům nachází.
>    Průkaz PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,o energetické náročnosti 

budovy. Prostřednictvím PENB musí být  prokázáno splněni požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy 
„C“ – úsporná pro ukazatel celkově dodané energie nebo celkově primární neobnovitelné energie anebo průměrného 
součinitele prostupu tepla. Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázáni podmínek dle bodu II/2. Tento průkaz lze 
nahradit Rozhodnutím o poskytnuti dotace nebo žádostí z programu Nova zelena úsporám prokazující realizaci (v případě 
žádosti i budoucí) opatřeni vedoucích ke sníženi energetické náročnosti budovy.

4)  PRŮKAZ PENB NEMÁM ZPRACOVANÝ A DŮM JSEM NEZATEPLOVAL ANI NEMÁM PODANOU 
ŽÁDOST NA ZATEPLENÍ DOMU, POPŘÍPADĚ PRŮKAZ PENB MÁM ZPRACOVANÝ, ALE NESPLŇUJI 
KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU „C“, MOHU V TOMTO PŘÍPADĚ PODAT ŽÁDOST O DOTACI? 

Ano, ale bude potřeba provést některé z doporučených „mikroenergetických opatření“, které je definované ve výzvě č. 16. 
Posouzení vhodnosti mikroenrgetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh tohoto opatření energetický 
specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně podpisu a razítka. Max. výše podpory na provedení opatření 
je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů

Poskytovat doporučení k provádění mikroenergetických opatření mohou energetiční specialisté se zaměřením na „Energetická 
certifikace budov“. Jejich seznam je uveden na stránkách MPO na odkaze: 

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



MŽP definují tyto proveditelné mikroenergetické opatření: 

>    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 rodinného domu 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 izolační dvojskla

5)  JAKÁ JE VÝŠE DOTACE A CO VŠE PATŘÍ DO UZNATELNÝCH NÁKLADŮ? OD KDY LZE REALIZOVAT 
UZNATELNÉ NÁKLADY?

Podpořené zdroje a výše dotace:
>    Kotel výhradně na uhlí 70 %
>    Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
>    Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
>    Bonus 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (je definován seznam těchto lokalit)

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč 
>    tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. 85 % - platí pro kotle na biomasu
>    tj. maximální výše dotace 120 tis. Kč při max. 80 % - platí pro kotle na uhlí a biomasu

Uznatelné náklady mohou být realizovány již od 15. 7. 2015 (navrženo MŽP.) Všechny kraje mají možnost uznat tento termín 
nebo navrhnout jiný, například mohou navrhnout, že uznatelné náklady se budou počítat až od datumu vyhlášení výzvy pro 
občany těchto krajů.

6)  CO PATŘÍ MEZI UZNATELNÉ NÁKLADY?

>   Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
>   Nová otopná soustava
>   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 – zpracování průkazu PENB
>    Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí ČR

7)  KTERÉ AUTOMATICKÉ KOTLE JSOU PODPOŘENY A JAK SI OVĚŘÍM, ŽE KOTEL OPRAVDU SPLŇUJE DANÉ 
PARAMETRY?

Všechny podporované zařízení budou uvedena v seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí ČR. Každá podpořená 
technologie musí projít procesem registrace, na základě které ji bude přidělen tzv. SVT kod. Seznam podpořených technologií 
bude dostupný krajským úřadům. 

Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu, který je přísnější než 5. třída. 

První český automatický kotel na uhlí a dřevní pelety v 5 třídě a ekodesignu je kotel BENEKOV C 27. NA tento výrobek lze získat 
dotaci ve výši 75 % z celkových uznatelných nákladů, v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší lze na něj získat podporu 
až 80 %.

SVT kod kotle BENEKOV C27 je 20001.



BENEKOV C 27

>    Jmenovitý výkon 25 kW
>    Účinnost až 95,5 %
>    Příkon 35 W při spalování uhlí
>    Řídící jednotka s modulací spalování a ekvitermní regulací
>    Řízení 2 topných okruhů v základní výbavě
>    Dodáván v edici PREMIUM nebo EXCLUSIVE

8)  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

>   Jsou z příjemců dotací opět vyloučeny nemovitosti, které slouží k ubytování osob?

ANO. Bytové domy o 4 a více bytových jednotkách jsou  vyloučeny.

>    Lze s pomocí dotací vyměnit starý automatický kotel na uhlí 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje 
parametry Ekodesignu a 5. třídy?

NE, toto nelze.

>    Lze s pomocí dotací vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy 
za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?

NE. V tomto případě lze instalovat jen kotel na biomasu jak s automatickým přikládáním, nebo s ručním přikládáním, který 
splňuje směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu. 

>    Jakmile podám žádost o dotaci, od kdy budou náklady na investici uznatelné?

Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti ,nemůže však za způsobilé uznat výdaje 
uskutečněné před datem vyhlášení 1.výzvy ve specifickém cíli 2.1.“ (tedy 15.7.2015). Datum, od kdy budou náklady uznatelné, 
si určí jednotlivé kraje. 

>    Bude zveřejněný seznam podporovaných zařízení, z kterého si budu moci vybrat automatický kotel?

Seznam podpořených kotlů vytváří SFŽP a tento seznam bude dostupný jednotlivým krajům. 

>    Kde najdu seznam zpracovatelů PENB, nebo seznam energetických specialistů?

Seznam zpracovatelů PENB a energetických zpracovatelů je zveřejněný na internetových stránkách 
ministerstva průmyslu a obchodu v sekci energetika a suroviny – seznam energetických specialistů – 
http://www.mpo-enex.cz/experti/


