
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2021+

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Oblasti A – ZATEPLENÍ C – KOTLÍKOVÁ DOTACE E – PROJEKTOVÁ PODPORA DOMÁCNOST S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Podporované 

typy:

Zateplení obvodových stěn, stropů a podlah u 

stávajících domů včetně zimních zahrad.

Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných 

stavebních otvorů.

Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže se samočinnou 

dodávkou paliva (min. Energetická třída A+, pro kotle s 

ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační 

nádrže);

Lokální zdroje na biomasu (sálové a teplovzdušné: třída 

A+, s teplovodním výměníkem: třída A++);

Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění;

Tepelná čerpadla vzduch - vzduch;

Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s 

přípravou teplé vody připojené k FV systému;

Plynové kondenzační kotle;

Napojení na soustavu zásobování teplem.

Zpracování odborného posudku pro podání žádosti, 

zajištění odborného technického dozoru, měření 

průvzdušnosti obálky budovy.

Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 

4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Příjem žádostí: 12.10.2021 - 30.6.2025 12.10.2021 - 30.6.2025 12.10.2021 - 30.6.2025 konec jara 2022

Žadatelé: Vlastníci stávajících rodinných domů

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného 

domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného 

rekreačního objektu) a nespadají mezi domácnosti s 

nižšími příjmy.

Žádat o podporu lze pouze současně s podáním žádosti 

z oblasti A a B a vybraná opatření z oblasti C a D.

Vlastník nebo spoluvlastník, který v nemovitosti trvale 

bydlí. (rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci, 

bytová jednotka). Pokud nemá v nemovitosti trvalý 

pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v 

nemovitosti bydliště. Pro domácnosti žadatele platí, že 

průměrný čistý příjem člena domácnosti nebyl vyšší než 

170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc).

Výše dotace:
Max. 650.000 Kč

(nejvýše 50% z celkových způsobilých výdajů)

Limity podpory :                                                                     

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se 

samočinnou dodávkou paliva: 80.000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a 

celosezónním zásobníkem pelet: 100.000 Kč

Plynový kondenzační kotel: 35.000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou 

tepla: 30.000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou 

tepla a teplovodním výměníkem: 45.000 Kč

TČ pro teplovodní systém vytápění bez přípravy teplé 

vody: 80.000 Kč

TČ pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé 

vody: 100.000 Kč

TČ pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé 

vody připojené k FV systému: 140.000 Kč

TČ vzduch – vzduch: 60.000 Kč

CZT: 40.000 Kč

Poskytovaná podpora je 50% ze způsobilých výdajů 

(instalace realizované od 1. 1. 2021)

A - Zateplení 25.000 Kč  

B - Novostavba 35.000 Kč 

C - Zdroje energie, oblast C2,C3, a C4 5.000 Kč 

D - Dešťovka 5.000 Kč

Plynový kondenzační kotel: 100.000 Kč

Tepelné čerpadlo : 130.000 Kč

Kotel na tuhá paliva (biomasa) - se samočinnou 

dodávkou paliva: 130.000 Kč

Kotel na tuhá paliva ( biomasa) - s ručním dodávkou 

paliva, včetně akumulační nádrže: 130.000 Kč

Maximální výše podpory je 95% ze způsobilých výdajů 

(instalace realizované od 1. 1. 2021)

Způsobilé výdaje:

Výdaje na opatření provedená na obálce budovy a 

výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací 

těchto opatření, jedná se zejména o výdaje za materiál, 

výrobky a v případě, že jsou opatření prováděna 

dodavatelem i montáž a provedení opatření. 

Výdaje spojené s realizací dalších opatření,  včetně 

úprav mimo obálku budovy, pokud prospívají ke snížení 

energetické náročnosti objektu a jsou prováděny 

souběžně s podporovanými opatřeními, dle předložené 

projektové dokumentace.

Nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, 

úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a 

úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a 

ohřívače na teplou vodu.

Výdaje na zpracování odborného posudku, tj. 

projektová dokumentacea energetického zhodnocení, 

výdaje spojené s provedením měření 

průvzdušnostiobálka budovy včetně vyhotovení 

protokolu o měření, výdaje na zajištění požadovaného 

odborného technického dozoru a předepsaných revizí 

související s technologickými systémy budovy.

Stavební práce, dodávky a služby související s realizací, 

včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce  otopné 

soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, 

zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a 

projektové dokumentace.

Podání žádosti: Před realizací, v průběhu nebo po dokončení prací. Před realizací, v průběhu nebo po dokončení prací.
Lze žádat současně s podáním žádosti o dotaci z oblasti 

podpory A ,B,C,D.
Před realizací, v průběhu nebo po dokončení prací.

Doklady k 

podání žádosti:

a) Formulář žádosti o podporu

b) Odborný posudek (projektová dokumentace + 

energetické hodnocení)

c) Dokument dokazující vlastnictví účtu žadatele

d) Písemné souhlasy spoluvlastníků

a) Formulář žádosti o podporu

b) Doklad o kontrole technického stavu a provozu 

původního zdroje tepla - žadatel prokáže, že původní 

zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

c) Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, 

kde je nový zdroj tepla realizován

d) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na 

otopnou soustavu a komínové těleso

e) Doklad dokazující vlastnictví účtu (potvrzení z banky)

a) Formulář žádosti o podporu

b) Odborný posudek (projektová dokumentace + 

energetické hodnocení)

c) Dokument dokazující vlastnictví bankovního účtu 

žadatele

d) Písemné souhlasy spoluvlastníků

a) Formulář žádosti o podporu

b) Doklad o kontrole technického stavu a provozu 

původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní 

zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

c) Doklad o splnění podmínky na výši průměrného 

čistého příjmu na člena domácnosti (důchodce dokládá 

pouze potvrzení o důchodu)

d) Fotodokumentace původního stávajícího kotle na 

pojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

e) Potvrzení banky o vlastnictví účtu žadatele, nebo 

kopie smlouvy o zřízení účtu

f) Písemné souhlasy vlastníků

g) Písemný souhlas druhého z manželů v případě 

vlastnictví

Doklady po 

realizaci:

a) Závěrečná zpráva odborného technického dozoru

b) Daňové a účetní doklady ( faktury, smlouvy)

c) Potvrzení o úhradě ( bezhotovostní platby – výpis z 

účtu, hotovostní platby – příjmový pokladní doklad)

a) Účetní doklady (faktury, bankovní výpisy)

b) Fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla

c) Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu (v 

případě obnovitelných zdrojů energie vystavený 

oprávněnou osobou)

d) Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 

34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové vesty (v 

případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

e) Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, 

popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace 

plynových kotlů

f) Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

a) Daňové a účetní doklady (faktury, smlouvy)

b) Potvrzení o úhradě (bezhotovostní platby – výpis z 

účtu, hotovostní platby – příjmový pokladní doklad)

a) Vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování b) 

Fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla

c) Fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla ,

d) Potvrzení o ekologické likvidaci kotlového tělesa

e) Zpráva o montáží zpracovanou oprávněnou osobou, 

popř. Výrobcem proškolenou osobou pro instalace 

plynových kotlů

f) Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu (v 

případě obnovitelných zdrojů energie vystavený 

oprávněnou osobou)

g) Protokol o revizi spalinové cesty

h) Osvědčení osoby oprávněné k instalaci 

obnovitelných zdrojů energie

i) Účetní doklady (faktury, bankovní výpisy)

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


