
VÝMĚNA ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ

dotace z OP Životní prostředí 2014 – 2020 

prostřednictvím 

Královéhradeckého kraje

(„Kotlíkové dotace“)



Programové období ESIF 2014 – 2020 
(Evropský fond soudržnosti)

Operační program Životní prostředí
Řídicí orgán: MŽP, prostřednictvím SFŽP

Královéhradecký kraj - příjemce projektů 
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností“



1. krajský projekt
• 200 mil. Kč (2016 – 2017) + 20 mil. (OZE)
• výměna min. 1469 neekologických kotlů

Skutečně podpořeno:

Vyhlášena výzva Alokace (Kč) Předložené PŽ Podpořené PŽ Přidělené prostředky (Kč)

16OPK01 11.1.2016 100 000 000 982 940 95 509 027

16OPK02 12.9.2016 94 000 000 1683 813 91 975 005

zásobník 39 4 465 709

17OPK01 2.5.2017 20 000 000 233 164 19 920 200

1956 211 869 941



2. krajský projekt 

• 200 100 000 Kč (2017 – 2018) 
• výměna min. 2 083 neekologických kotlů



Na co lze získat dotaci?

Výměna zastaralého zdroje vytápění na pevná paliva s 
ručním přikládáním (1. a 2. emisní třída) za:

• kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu

• - na ruční přikládání (nutná akumulační nádoba)

• - s automatickým přikládáním   

• tepelné čerpadlo

• automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný) 

• plynový kondenzační kotel



Na co lze získat dotaci?

Nový zdroj vytápění:

musí splňovat tzv. ekodesign (nař. EK 813/2013, resp.
2015/1189)

musí být uveden na Seznamu registrovaných výrobků
MŽP, nebo do něj být dodatečně zapsán na základě údajů
výrobce (certifikace).

Viz: www.opzp.cz nebo  https://svt.sfzp.cz

(Kotlíkové dotace – 2. kolo, 67. výzva OPŽP od 2017)

https://svt.sfzp.cz/


Kdo může požádat o dotaci?

 fyzická osoba, která vlastní RD na území KHK

hlavním zdrojem vytápění RD je stávající kotel
na pevná paliva s ručním přikládáním

Rodinný dům = stavba pro bydlení (> 50 % podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena), příp.
bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část
zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt

Ověřit soulad skutečnosti s údaji v Katastru nemovitostí!



Jaká je výše dotace?
max. výše tzv. způsobilých výdajů, z kterých se počítá % výše dotace, závisí na typu zdroje
vytápění:

- 75 % způsobilých výdajů v případě pořízení automatického kotle na uhlí a
biomasu, nejvýše však 75 000 Kč (tzn. max. způsob. výdaje 100 000 Kč)

- 75 % způsobilých výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního
kotle, nejvýše však 95 000 Kč (tzn. max. způsob. výdaje 126 666 Kč)

- 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení kotle na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč (tzn. max. způsob. výdaje 125 000
Kč)

- 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení tepelného čerpadla nebo
automatického kotle pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 Kč
(tzn. max. způsob. výdaje 150 000 Kč)



navýšení o částku 7 500 Kč pokud je výměna kotle realizována v
prioritní obci uvedené níže (viz Střednědobá strategie ochrany
ovzduší):
Broumov, Hejtmánkovice, Heřmanice, Křinice
Dobruška, České Meziříčí, Opočno, Semechnice
Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště
Hořice, Bašnice, Cerekvice nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Chomutice, Miletín,
Ostroměř, Rohozice
Hradec Králové, Blešno, Černilov, Černožice, Dobřenice, Holohlavy, Hvozdnice,
Chlumec n. C., Kratonohy, Kunčice, Lhota p. L., Libčany, Lochenice, Lovčice,
Nechanice, Nové Město, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice n. L., Sadová, Smiřice,
Stěžery, Střezetice, Syrovátka, Třebechovice p. O., Urbanice, Všestary, Vysoká n. L.
Jaroměř, Hořenice, Rasošky, Rychnovek, Vlkov

Jaká je výše dotace?



navýšení o částku 7 500 Kč pokud je výměna kotle realizována v
prioritní obci uvedené níže (viz Střednědobá strategie ochrany
ovzduší):
Jičín, Cholenice, Kbelnice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň, Osek, Podhradí, Sobotka,
Staré Hrady, Valdice, Vysoké Veselí, Železnice
Kostelec n. O., Albrechtice n. O., Borohrádek, Častotlovice, Čermná n. O., Čestice,
Doudleby n. O., Kostelec n. O., Týniště n. O., Žďár n. O.
Náchod, Červený Kostelec, Česká Skalice, Dolní Radechová, Hronov, Kramolna,
Police n. M., Říkov, Studnice, Velké Poříčí, Vysokov, Žďár n. M.
Nová Paka, Stará Paka
Nové Město n. M., Bohuslavice, Provodov-Šonov
Nový Bydžov, Hlušice, Humburky, Nepolisy, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý
Bydžov, Vinary

Jaká je výše dotace?



navýšení o částku 7 500 Kč pokud je výměna kotle realizována v
prioritní obci uvedené níže (viz Střednědobá strategie ochrany
ovzduší):
Rychnov n. K., Kvasiny, Solnice, Synkov-Slemeno, Vamberk, Záměl
Trutnov, Batňovice, Havlovice, Chotěvice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice
Vrchlabí, Hostinné

Jaká je výše dotace?



Co je možné z dotace ještě uhradit?

stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením
nového zdroje vytápění:

• stavební práce, dodávky a služby související s realizací kotle
na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací TČ

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací
plynového kond. kotle vč. nákladů na úpravu spalinových cest

• zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užívání a splnění technických parametrů



Co je možné z dotace ještě uhradit?

• stavební práce, dodávky a služby související s realizací
nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné
soustavy, vč. dodávky akum. nádoby nebo
kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci
nového zdroje tepla pro vytápění

• náklady spojené s odvozem starého zdroje vytápění

• projektová dokumentace (není podmínkou poskytnutí
podpory, vhodná u komplexnějších projektů)



Jak, kdy a kde mohu o dotaci požádat?

Zveřejnění podmínek dotačního programu: 26. 9. 2017

 Zahájení příjmu žádostí: 30. 10. 2017 8:00 hod.

 Elektronický systém DOTIS – dotační portál
Královéhradeckého kraje

• registrace žádosti elektronicky
• podepsaná žádost včetně příloh

následně poštou

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz (Kotlíkové dotace)



Jak, kdy a kde mohu o dotaci požádat?
 Registrace účtu uživatele v DOTIS
Není třeba provádět, pokud má žadatel v aplikaci DOTIS ke dni zveřejnění této výzvy již platný účet zřízen!!!
Doporučujeme ověřit přihlášením se na účet. Účet musí být veden na jméno žadatele = oprávněné osoby (majitele
nebo spolumajitele nemovitosti)!

 Žádost o zápis do Pořadníku žadatelů
Dne 30. 10. 2017 od 8:00 bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn formulář k zadání
přihlašovacího jména a hesla uživatele (tj. údajů, pod kterými je uživatel v systému DOTIS již registrován na
základě předešlého kroku č. 1). Kapacita Pořadníku žadatelů je s ohledem na alokaci nastavena na 1 050 míst.
Umístění v Pořadníku žadatelů je hlavním kritériem pro určení pořadí následně podané žádosti - v případě
vyčerpání stanovené alokace rozhoduje pořadí zápisu žadatele do Pořadníku žadatelů určené přesným časem.

 Vyplnění elektronické žádosti v systému DOTIS
Dne 31. 10. 2017 od 8:00 bude žadatelům, kteří získali v rámci nastavené kapacity Pořadníku žadatelů místo,
umožněno po přihlášení do systému DOTIS podat elektronickou žádost (formulář bude automaticky
vygenerován). Ukončení elektronického příjmu žádostí je 10. 11. 2017 ve 12:00 hod.

 Doručení listinné verze žádosti do 10 pracovních dnů od elektronického podání



Jak, kdy a kde mohu o dotaci požádat?



Přílohy žádosti:

 Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW
včetně, sloužícího jako zdroj tepla ¨pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
podle § 17 odst. 1 písm. H) zákona č. 201/2012 Sb. , pokud k výměně zdroje vytápění
dojde po 31. 12. 2016

 v případě, že byl zdroj vytápění vyměněn před 31. 12. 2016 lze nahradit jiným
dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze apod.)

 v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze nahradit čestným prohlášením
o emisní třídě kotle (formulář je k dispozici na web. stránkách KHK)

 Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na komín a otopnou soustavu
(viditelné připojení a „čitelná“ identifikace kotelny),

 Souhlas spoluvlastníků rodinného domu, či souhlas vlastníka pozemku, pokud je
odlišný od vlastníka domu.



Kdy dostanu peníze?

Královéhradecký kraj bude poskytovat dotaci i zpětně,
pokud náklady vznikly po 15. 7. 2015 a jsou splněny
všechny podmínky vyhlášené výzvy.

Dotace bude hrazena:

 zpětně na základě faktur uhrazených příslušnému 
dodavateli (ex post)

 zálohově - na základě zálohových faktur
(modifikovaná ex ante)



Jak prokážu způsobilost výdaje?

 Při zpětné úhradě příjemci (ex post):

• faktura za dodávku či službu

• doklad prokazující uhrazení faktury dodavateli např. výpis
z BÚ, popř. příjmový doklad

 Při úhradě zálohové faktury (modifikovaná ex ante):

• zálohová faktura za dodávku či službu

• následně doklad prokazující uhrazení zálohové faktury
dodavateli (do 10 dnů od obdržení platby z kraje!)



Jaké mě čekají kontroly ze strany kraje?

 Administrativní kontrola

• kontrola projektové žádosti – kontrola splnění formálních
náležitostí a splnění podmínek přijatelnosti,

• kontrola předložených účetních dokladů

 Kontrola na místě (bude provedena u minimálně 5% projektů) -
veřejnosprávní kontroly, metodické návštěvy.

 Předběžné, průběžné, následné (+ udržitelnost)

Porušení závazných pravidel uvedených ve Smlouvě o dotaci = 
Porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů = možná sankce až do výše celé dotace!!!



 Královéhradecký kraj
http://kotliky.kralovehradecky.cz/

 Operační program Životní prostředí
http://www.opzp.cz (Prioritní osy 2 – Kvalita ovzduší, 16. výzva)

 Státní fond životního prostředí
http://www.sfzp.cz 

 Seznam odborně způsobilých osob k provádění kontrol kotlů

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 Seznam registrovaných výrobků

https://svt.sfzp.cz/

Kde najdu další informace?



Kontakty:

 Bc. Iveta Lásková, tel.: 495 817 283, mobil:725 948 531, 
e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz

 Ing. Luboš Pechánek, tel.: 495 817 176, mobil: 702 075 891, 
e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

 Ing. Lenka Rychterová, tel.: 495 817 237, mobil: 725 948 529, 
e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz

 Jana Trojanová, tel.: 495 817 282, mobil: 702 196 324, 
e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz

 Mgr. Iva Vtípilová, tel.: 495 817 129, mobil: 601 350 994, 
e-mail: ivvtipilova@kr-kralovehradecky.cz

 Alena Zachariášová, tel.: 495 817 381, mobil: 724 326 435, 
e-mail: azachariasova@kr-kralovehradecky.cz

mailto:jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:ivvtipilova@kr-kralovehradecky.cz





