
 
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o 
dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový 
 
 
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. 
a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné 
je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. 
 
 
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu 
kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat 
pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení 
příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 
6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022. 
 
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 
0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny 
podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, 
nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo 
být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a 
opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních 
projektů Krajského úřadu. 
 
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v 
které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní 
třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).  
 
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na 
člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další 
členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny 
žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám. 
 
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně 
do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. 
Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022) 
 
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky: 
 
•             Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat 
elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy. 
•             Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů. 
•             Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou 
to povinné přílohy k žádosti. 
 
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou 
adresu: kotliky@kr-s.cz. 
 
 


