
Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95  % výdajů!

Máte starý

KOTEL?

DŮLEŽITÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE! 
Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude 
nutné brzy vyměnit. Majitelé domů a bytů si 
mohou zažádat o finanční příspěvek. 
Co získáte? Teplo v domě či bytě bez toho, abyste  
se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.  
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje 
tepla jen 5 % pořizovací ceny.

Krok číslo 1 
NENECHTE SI UTÉCT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK  
NA NOVÝ KOTEL – JEDNEJTE HNED
Podívejte se na výrobní štítek kotle, který najdete přímo 

na kotli na tuhá paliva – pokud tam je napsaná emisní 

třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak je dotace určena 

právě vám. Nemáte na nový kotel dostatek peněz? 

Zažádejte si o kotlíkovou dotaci a stát vám poskytne  

až 95 % potřebných výdajů, které nemusíte mít  

předem našetřené.

Kdo může žádat? Majitelé rodinných domů a bytů i ti,  

kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

Krok číslo 2
NÁROK NA DOTACI MÁ DOMÁCNOST  
DO PŘÍJMU 14 242 Kč/OSOBU
Pokud jste měli průměrný příjem na člena domácnosti 

do 170 900 Kč za rok (v průměru to je 14 242 Kč 

na osobu a měsíc), pak na dotaci máte nárok. Příjmy dětí 

a studentů do 26 let se do průměru nezapočítávají ani 

v případě, že studují a současně chodí na brigádu. 

Domácnosti pobírající příspěvek na bydlení či doplatek 
na bydlení, starobní důchodci a invalidní důchodci  
ve 3. stupni mají nárok na dotaci AUTOMATICKY. 

Pokud jsou vaše příjmy vyšší než 14 242 Kč/měsíc, 

můžete žádat o dotaci na nový zdroj tepla v programu 

Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvek až 50 %.

Více na www.novazelenausporam.cz

Krok číslo 3
VYBERTE SI POHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval. 

Dotace jsou určeny na nákup kotlů na biomasu  

(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel 

nebo plynových kondenzačních kotlů*. Zvolte pohodlí, 

ať máte v zimě konečně teplo celý den a nemusíte se 

tahat například s těžkým uhlím. Dotace se vztahuje nejen 

na kotel, ale i na související stavební práce, rekonstrukci 

otopné soustavy, akumulační nádoby, kombinované 

bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci či zkoušky 

a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si rozmyslete 

také roční náklady. Cena uhlí a plynu roste. Obnovitelné 

zdroje dávají jistotu úspory rodinných výdajů.

Už jste kotel vyměnili? Nezoufejte! Dotace se vztahuje 
i ZPĚTNĚ na výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.

Krok číslo 4
PODEJTE ŽÁDOST O DOTACI A MÁTE DVA ROKY 
ČAS NA VÝMĚNU KOTLE
Topenářů je málo, proto na samotnou výměnu kotle 

dostanete dostatek času. Podmínky kotlíkových dotací 

nebyly nikdy výhodnější. Nenechte si tuto příležitost utéct 

a požádejte si o finanční příspěvek. 

A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.

Jak to funguje?

*  U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované 

výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. 4. 2022.



POTŘEBUJETE POMOC S VYŘÍZENÍM DOTACE? 
Kontaktujte svůj obecní nebo krajský úřad. 

PRO ZÍSKÁNÍ AŽ 95% DOTACE BUDETE 
POTŘEBOVAT JEN ČTYŘI DOKLADY
1. Formulář žádosti o podporu

2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu 

současného kotle

3. Doklad o příjmech

4. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou 

soustavu a komín

A závěrem 75 000 Kč jako  
bonus NAVÍC

Pokud zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotacemi  

na zateplení domu z programu Nová zelená úsporám, 

na www.novazelenausporam.cz dostanete bonus  

75 000 Kč! 

Chcete vědět víc? 

Potřebujete poradit? Obraťte se  

na svůj obecní nebo krajský úřad.

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ 
dotace.plzensky-kraj.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

ÚSTECKÝ KRAJ 
www.kr-ustecky.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ 
www.kr-zlinsky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ 
www.kr-olomoucky.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
www.jmk.cz

KRAJ VYSOČINA 
www.kr-vysocina.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
portalzp.praha.eu

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

LIBERECKÝ KRAJ 
dotace.kraj-lbc.cz 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
www.kr-stredocesky.cz

PLYNOVÝ 

KONDENZAČNÍ  

KOTEL*

100 000 Kč

KOTEL 

NA BIOMASU

130 000 Kč

TEPELNÉ  

ČERPADLO

180 000 Kč

www.kotlikydotace.cz

*  U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. dubna 2022.



NEPŘEHLÉDNĚTE!
Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude nutné brzy  
vyměnit. Majitelé domů a bytů či trvale obývaných 
rekreačních chat a chalup si mohou zažádat o finanční 
příspěvek. Co získáte? Teplo  v domě či bytě bez toho, 
abyste se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.  
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje jen 50 % ceny.

Na nový kotel z Nové zelené úsporám dostanete dotaci až 50  %.

JE TO LEHČÍ,
než si myslíte!

Může se jednat až o částku 140 000 Kč, výše příjmů nehraje žádnou roli.

Na které kotle se dotace vztahuje?
Finanční příspěvek můžete využít na výměnu kotle 

na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu, 

na výměnu lokálních topidel (například akumulační 

kamna, mobilní olejové radiátory atp.) nebo na výměnu 

elektrického vytápění. 

Jak poznáte, zda je dotace určena i na váš kotel na tuhá 
paliva? Na výrobním štítku kotle na tuhá paliva zjistíte, 

do které emisní třídy spadá. A pokud na něm je uvedena 

emisní třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak máte nárok 

na dotaci z Nové zelené úsporám.  

Kdo může žádat? 
O příspěvek mohou požádat majitelé rodinných domů, 

bytových domů a bytů i ti, kteří trvale žijí v rekreačních 

objektech. POZOR! Pokud jste důchodce nebo pobíráte 

invalidní důchod 3. stupně či příspěvek na bydlení, 

můžete automaticky získat kotlíkovou dotaci ve výši až 

95 %. Zeptejte se u svého starosty nebo se podívejte 

na www.kotlikydotace.cz.

Jaký je postup?
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval.  

Finanční podpora je určena na nákup kotlů na biomasu 

(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel nebo 

plynových kondenzačních kotlů*. Při svém výběru zohledněte 

pohodlí, zda máte na daný kotel dostatek místa i to, zda bude 

vámi vybraný zdroj tepla dostupný i v budoucnu.

Dotace se vztahuje na kotel, ale i na související stavební 

práce, rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby, 

kombinované bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci, 

či zkoušky a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si 

rozmyslete také roční náklady.  Právě využití obnovitelných 

zdrojů ochrání vaši rodinu před růstem výdajů za energii 

a současně zvýší pohodlí vašeho bydlení.

Už jste svůj zdroj tepla vyměnili? Pak máme dobrou 
zprávu, dotace se vztahuje na výměny i ZPĚTNĚ,  
a to na realizace po 1. lednu 2021. 

*  Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě, 

že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo 

zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh  

v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.



Co je potřeba k podání žádosti?

Pro získání až 50% dotace budete potřebovat jen 

tři doklady, které elektronicky předložíte při podání 

žádosti přes systém AIS SFŽP ČR.

1. Doklad o kontrole technického stavu a provozu 

současného kotle

2. Doklad prokazující vlastnický vztah k nemovitosti

3. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou 

soustavu a komín

Bonus navíc

V rámci jedné žádosti můžete požádat i o další 

podporu – například na zateplení domu, využití dešťové 

vody či pořízení solárních systémů. Můžete získat 

stovky tisíc korun.

Typ zdroje tepla
Rodinný dům 

(Kč)
Bytový dům 

(Kč/b. j.)

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním  
zásobníkem pelet

100 000 –

Plynový kondenzační kotel* 35 000 12 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 –

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené  
k fotovoltaickému systému

140 000 –

Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000 –

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000

Chcete vědět víc? 

E-mail:  info@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

 pondělí–pátek: 

 7.30–16.00

Potřebujete poradit? Obraťte se 

na krajská pracoviště Státního fondu 

životního prostředí ČR.

OSOBNÍ KONZULTACE  

pondělí a středa:   

9.00–17.00

pátek:   

9.00–12.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mánesova 3a

PLZEŇ 
Kopeckého sady 11 

KARLOVY VARY 
Majakovského 707/29

ÚSTÍ NAD LABEM 
Mírové náměstí 3129/36

HRADEC KRÁLOVÉ
Horova 180/10

OSTRAVA
Českobratrská 7 

BRNO
Kotlářská 51

OLOMOUC 
Jeremenkova 1211/40b

ZLÍN 
Budova 51, J. A. Bati 5645 

JIHLAVA 
Havlíčkova 111

PARDUBICE
Pernerova 168

LIBEREC 
U Jezu 525/4 

PRAHA
Olbrachtova 2006/9

INFOLINKA SFŽP ČR

www.novazelenausporam.cz

NextGenerationEU

*  Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě, že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo zrealizováno 

nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.


