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Kotlíková dotace 

pro nízkopříjmové (4. výzva) 

v rámci programu

„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva

ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“
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Září 2024: zákaz provozu starých kotlů 

● Od září 2024 dle zákona o ochraně životního prostředí již nebude možné provozovat kotle 1. a 2.

emisní třídy (projde-li novela zákona o ochraně ovzduší).

● Od září 2024 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují nejméně 3. emisní

třídu. Zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.

● Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci.

Pokud údaj na štítku není uveden, anebo kotel štítek vůbec nemá, je více než pravděpodobné, že kotel

povolené emise splňovat nebude.

● Při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky po 1. září 2024 hrozí jeho

provozovateli pokuta až 50 tisíc korun.
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Září 2022: zákaz provozu starých kotlů 
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● Využijte dotaci až 180 000,- Kč na pořízení nového zdroje vytápění a zlepšete životní prostředí ve

Středočeském kraji.

● V předchozích výzvách využilo tzv. kotlíkovou dotaci přes 17 tisíc obyvatel, kteří vyměnili staré kotle v

rodinných domech na území Středočeského kraje.

● Pokud se provozovatel nevyhovujícího kotle vykáže podanou žádostí, měl by být chráněn před sankcí

Neplaťte pokutu. Využijte dotaci a vyměňte včas starý kotel
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Požádat o dotaci na nový zdroj vytápění může:

● Majitelé těchto objektů: rodinný dům, trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci nebo bytová jednotka

v bytovém domě

● Hlavním zdrojem vytápění v domě musí být kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který splňuje 1.

nebo 2. emisní třídu.

● Žadatel musí v objektu trvale bydlet (může doložit i čestným prohlášením).

Pro koho je dotace určena?  
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Oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy, konkrétními kritérii jsou tyto: 

Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. 

Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující: 

● Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. 

stupně,

● Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby 

pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia 

do 26 let,

● Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení 

(není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují 

ve výši 0 Kč.

Pro koho je dotace určena?  
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● tepelné čerpadlo

● kotel pouze na biomasu (automatické nebo ruční přikládání)

● plynový kondenzační kotel (pokud byl objednán do 30. 4. 2022)

Na jaký zdroj vytápění je dotace určena?  

8

Žadatel může získat finanční příspěvek na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním

přikládáním za:

Ve 4. výzvě nebude dotace určena na kotel na uhlí a to ani kombinovaný!



Kolik peněz dostanu?  
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Žadatel může získat tento finanční příspěvek:

● tepelné čerpadlo – 95 % způsobilých výdajů, max. 180 000 Kč

● kotel pouze na biomasu – 95 % způsobilých výdajů, max. 130 000 Kč

● plynový kondenzační kotel (do 30. 4. 2022) - 95%, max. 100 000 Kč

● bude možnost zálohové výplaty na základě zálohové faktury na nový zdroj



● Žádost o dotaci můžete podávat od 6. června 2022.

● Výzva bude otevřená do konce 31. 8. 2022 (požadavek MŽP).

● Na www.kr-stredocesky.cz budou začátkem května vyvěšeny veškeré dokumenty související s

vyhlášením dotace.

● Alternativou pro všechny žadatele je dotační program Nová zelená úsporám, kterou administruje

Státní fond životního prostředí.

Kdy mohu o dotaci požádat? 
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http://www.kr-stredocesky.cz/


Děkuji za pozornost

Podrobné informace:

www.kr-stredocesky.cz

Info linka: 257 280 991

E-mail: kotliky@kr-s.cz
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