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Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč

a pořiďte si nový, úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte

zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat.

Kotlíkové dotace 
naposledy ve vašem kraji



Na co je dotace určena a jaká je její výše
Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na 
pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy 
dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zdrojů

Typ nového zdroje
% podpory 
(všechny 
oblasti)

Podpora bez kombinace s NZÚ 
(max. dotace v Kč)

Ostatní oblasti Prioritní oblasti

Tepelná čerpadla / Kotle na 
biomasu – samočinná dodávka 
paliva

80 % 120 000 127 500

Kotle na biomasu – ruční 
dodávka paliva

80 % 100 000 107 500

Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500

Co můžete z dotace uhradit
– nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
– novou otopnou soustavu
– rekonstrukci stávající otopné soustavy
– nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
– projektovou dokumentaci

Bonusy
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Proč o dotaci požádat
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a bude se i vám lépe dýchat.
Převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. Provoz 
těchto kotlů bude v roce 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.

Peníze z Operačního programu Životní prostředí pomohly již desítkám tisíc 
domácností. Připojte se k nim i vy!

si o dotaci na rajském úřadě



Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace 

ZVE�EJN�NÍ PODMÍNEK PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHO�ESKÉM KRAJI  
16. 8. 2019 na webu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

ZAHÁJENÍ P�ÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHO�ESKÉM KRAJI  
23. 9. 2019. 

Na vým�nu kotl� v rámci 3. výzvy je k dispozici 302 mil. K�.

Dotace se bude vztahovat pouze na vým�nu zastaralých kotl� na pevná paliva s ru�ním p�ikládáním  
1. a 2. emisní t�ídy dle �SN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje  na vým�nu kotl� 3., 4. a 5. emisní 
t�ídy). 

Dotace se nebude vztahovat na vým�nu kamen, krbových kamen, krb� atp., a to ani v p�ípad�, že slouží 
k primárnímu vytáp�ní rodinného domu. 

Vým�nu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém 
Jiho�eském kraji. Vým�na starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako 
objekty k rekreaci, není možná. 

Výše dotace a podporovatelné typy zdroj� tepla: 

Max. 80 % zp�sobilých výdaj� v p�ípad�, že je instalováno tepelné �erpadlo nebo automatický 
kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. K�; 
Max. 80 % zp�sobilých výdaj� v p�ípad�, že je instalován kotel na biomasu s ru�ním p�ikládáním, 
nejvýše však 100 tis. K�; 
Max. 75 % zp�sobilých výdaj� v p�ípad�, že je instalován plynový kondenza�ní kotel, nejvýše 
však 95 tis. K�; 

Ve t�etím kole již nebudou podporovány nové kotle spalující �ist� uhlí ani kombinované kotle na uhlí a 
biomasu. 

Seznam podporovatelných zdroj� tepla je zve�ejn�n na webových stránkách 
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobk� pro kotlíkové dotace. 

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, �eské Bud�jovice, Dobrá Voda u �eských 
Bud�jovic, H�ry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Vráto, Jind�ich�v Hradec, Božetice, Milevsko, 
Sepekov, Boudy, �imelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Sob�slav, 
Zv�rotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Št�ke�, Bechyn�, Dražice, Lib�jice, Malšice, Planá nad 
Lužnicí, Radimovice u Žel�e, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vod�any) mají 
nárok na bonus ve výši 7 500,- K�.�

Uznatelnost výdaj�: 
Zp�tn� od 15. 7. 2015 za p�edpokladu spln�ní podmínek dota�ního programu. 

Podávání žádostí: 
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými p�ílohami. 

Povinné p�ílohy:  
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní 
t�ídy stávajícího zdroje), p�íp. jiný doklad o emisní t�íd� starého kotle. 
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje). 
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové t�leso. 
Písemný souhlas spoluvlastník� v�tšinového podílu na dom� (je-li relevantní). 
Písemný souhlas spoluvlastník� v�tšinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li 
relevantní). 
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní). 

Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opat�ení. 

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v za�ízení, které je k tomu oprávn�no, a tuto skute�nost 
prokazateln� doložit.



Harmonogram seminá�� k 3. výzv� kotlíkových dotací v Jiho�eském kraji: 
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Cílem seminá�e je seznámit ú�astníky s podmínkami získání finan�ní podpory na 
vým�nu zdroj� tepla (kotl�) na pevná paliva s ru�ním p�ikládáním v rodinných 

domech v rámci 3. výzvy 
 „kotlíkových dotací“ v Jiho�eském kraji. 

06.06.2019, 17:00 Protivín, Mírová 337,M�stské kulturní st�edisko (kinosál) 

10.06.2019, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková u�ebna, 1. p. 

10.06.2019, 16:00 Jind�ich�v Hradec, Masarykovo nám�stí 107, KD St�elnice 

12.06.2019, 16:00 T�ebo�, Palackého nám. 46/II., M�Ú zasedací místnost �. 119 

22.08.2019, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna 

26.08.2019, 16:00 Vimperk, Johnova 226, M�stské kulturní st�edisko 

27.08.2019, 16:00 Prachatice, Velké nám�stí 3, M�Ú (radni�ní sál) 

04.09.2019, 16:00 Trhové Sviny, Sídlišt� 710, KD Trhové Sviny (nový sál) 

04.09.2019, 16:00 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP �R, zasedací míst., 3. p.  

05.09.2019, 16:00 �eský Krumlov, Kaplická 439, M�Ú zasedací místnost, 3. p. 

09.09.2019, 16:00 �eské Bud�jovice, nám. P�. Otakara II., velký sál zastupitelstva 

09.09.2019, 16:00 Sob�slav, Jirsíkova 34/2, KD Sob�slav (malý sál), 1. p. 

10.09.2019, 16:00 Písek, Budovcova 207, M�Ú zasedací místnost, p�ízemí 
11.09.2019, 16:00 Strakonice, Smetanova 533, zasedací míst. býv. okres. ú�.  
12.09.2019, 16:00 Da�ice, Palackého nám. 4/1, Kulturní d�m Beseda (kinosál) 

Bližší informace a kontakty na adrese:  
www.kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

	

	


