
KOTLÍKOVÁ 

DOTACE 

– SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ 

DOMÁCNOSTÍ 

ČINNOST PROVÁDĚNÁ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ROKY 2014-2020 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 

PRIORITNÍ OSY 2 

Realizujeme provedení návrhů „mikro“ energetických opatření 
vedoucích ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, 
vyhotovení odborných posudků NZÚ (Nové zelené úsporám) všech 
oblastí, vypracování PENB (průkazů energetické náročnosti budov) a 
případnou administraci žádostí. 

PŘEHLED DOTACÍ 

Maximální výše dotace    
při výši způsobilých nákladů min.   150.000 Kč 

 
Zdroj     % z max. výše Dotace 

Kotel spalující pouze uhlí  70%  min. 105.000 Kč 
 
Kotel kombinovaný spalující uhlí 
a biomasu,kotel plynový  75%  min. 112.500 Kč 
  
Tepelné čerpadlo, kotel na 
biomasu    80%  min. 120.000 Kč
  
 
V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla 

střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území, 

bude výše podpory navýšena o 5 %.  

Seznam obcí:  http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty 

Z maximální výše dotace 150.000 Kč je možno čerpat finanční 

prostředky na tzv.  způsobilé výdaje, kterými jsou: služby energetického 

specialisty – návrh „mikro“ energetického opatření nebo PENB, náklady 

na stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné 
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soustavy, atd. Dalším způsobilým výdajem do výše 20.000 Kč je realizace „mikro“ opatření – např. 

výměna okna, dveří, instalace těsnění, zateplení stropu, atd.  

 
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno získat pouze v rodinných domech, kde bude současně 
provedeno nebo doloženo alespoň jedno z následujících: 
 
1. Bude proveden návrh – tzv. „mikro“ energetického opatření vedoucí ke snížené energetické 
náročnosti rodinného domu dle návrhu energetického specialisty nebo 
 
2. bude doložen PENB (průkaz energetické náročnosti budov)v klasifikační třídě energetické náročnosti 
„C“ nebo 
 
3. bude doložen doklad o podání žádostiv programu NZÚ (Nová zelená úsporám) na realizaci opatření 
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. 
 
 

PŘEHLED NÁKLADŮ NA ZPRACOVÁNÍ 

Vyhotovení     Cena    Cena včetně podání žádosti 

Návrh “mikro” energetické opatření 2.500 Kč  5.000 Kč 

PENB      6.050 Kč  8.550 Kč 

Posudek v rámci Nová zelená úsporám individuální   

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%. Platba za zpracování návrhu vhodnosti “mikro” energetických 
opatření, které je povinnou součásti žádosti, je tzv. způsobilým nákladem dotačního program. Tato částka 
(kterou žadatel zaplatí před podáním žádosti), mu tedy bude proplacena zpět v rámci dotace. 
 

Podání žádosti zahrnuje kromě návrhu „mikro“ energetických opatření průběžnou formální kompletaci 

žádosti, odbornou konzultaci a registraci žádosti v řádném termínu na příslušném krajském úřadě. 

Žadatel zajistí potřebnou součinnost při přípravě žádosti a její administraci včetně doložení 

fotodokumentace. 


