
„Kotlíkové dotace“ – základní informace a postup 

Stále je možné požádat o kotlíkovou dotaci!  

Žádosti je možné podávat až do 31.10.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše podpory 

Typ zařízení Procento podpory 

z celkových 

uznatelných výdajů 

Maximální výše podpory 

Tepelné čerpadlo 80 % 120.000 Kč 

Automatický kotel výhradně na 

biomasu 

80 % 120.000 Kč 

Ruční kotel výhradně na biomasu 80 % 100.000 Kč 

Plynový kondenzační kotel 75 % 95.000 Kč 

Automatický kotel na uhlí a biomasu  75 % 75.000 Kč 

 

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7.500,00 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, 

která je označena jako prioritní území.  

 

Veškeré dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách Jihomoravského kraje. (Dotační 

program, dotační výzva, seznam prioritních obcí, postup vyplnění žádosti, vzory příloh k žádosti 

aj.) 

ODKAZ: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2 

 

 

 

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, 

které splňují minimálně 3. emisní třídu ‒ zpravidla se jedná o kotle s 

datem výroby po roce 2000 (dle zákona o ochraně ovzduší z roku 

2012). 

 Emisní třída kotle může být uvedena na výrobním štítku daného kotle nebo v 

jeho dokumentaci. V případě, že údaj o emisní třídě nebude uveden ani na 

výrobním štítku nebo kotel štítek nemá, pravděpodobně se jedná o kotel, který 

povolené emise splňovat nebude.  

 Při porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až 50.000 Kč. 

 

 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2


ZÁKLADNÍ POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

Co udělat před podáním žádosti? Postup je jednoduchý: 

- Přečíst si podmínky pro podání žádosti. Podmínky jsou uvedeny v dotačním programu. 

Dokument  

- Připravit si údaje, které se do žádosti vyplňují. Pro přípravu údajů slouží VZOR žádosti a 

NÁVOD K VYPLNĚNÍ žádosti.  

- FINÁLNÍ ŽÁDOST SE PODÁVÁ ELEKTRONICKY! Po vyplnění elektronické žádosti je 

nutné stisknout tlačítko Odeslat (na poslední straně žádosti). Elektronicky odeslanou žádost si 

uložte a vytiskněte. Tuto vytištěnou žádost je nezbytné doložit do 5-ti pracovních dní na 

Krajský úřad JMK spolu s přílohami. Kód žádosti uvedený v elektronické verzi žádosti i 

v tištěné verzi žádosti musí být shodný.  

- ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST pro vyplnění je uvedena na webových stránkách. 

- Pro otevření a vyplnění formuláře žádosti je nutné mít na počítači nainstalovaný 

Software602 Form Filler – je volně ke stažení na internetu – odkaz zde, případně zde. Pro 

formuláře žádostí využíváme pro klienty tento bezplatný software třetí strany, který umožňuje 

strukturované, interaktivní a inteligentní řešení elektronických formulářů. Tato funkcionalita 

je podporována operačním systémem Windows, není dosud podporována systémy iOS a 

Linux. Systémové požadavky a podrobnější informace naleznete na adrese: 

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#systemove-

požadavky.  

 

Co je nutné k tištěné žádosti přiložit? 

- Fotografie původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Nutné je 

doložení čelního pohledu, horního pohledu a bočních pohledů. Z fotodokumentace musí být 

jasně viditelné napojení komínového tělesa do kotle a do stěny. Pokud má kotel označení od 

výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. V případě nedostatečné 

fotodokumentace může být vaše žádost vyřazena z dalšího hodnocení, věnujte proto této 

příloze pozornost. 

- Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle. Doklad musí 

vystavit oprávněná osoba proškolená výrobcem kotle. U specifických případů naleznete 

podmínky v dotačním programu.  

- Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti – prostá kopie výpisu z 

katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti.  

- Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního 

ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu.  

 

 

 

Podle Vaší konkrétní situace dále přílohy: 

 

- V případě spoluvlastnictví domu a pozemku ‒ písemný souhlas spoluvlastníků (nutné 

doložit originál). Podrobný popis v dotačním programu.  

Vzor prohlášení k vyplnění je uveden na webových stránkách. 

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#systemove-požadavky
https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#systemove-požadavky


- V případě, že bankovní účet vlastní rodinný příslušník v příbuznosti řadě přímé, nikoliv 

žadatel – čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé (doložit originál). Prohlášení 

k vyplnění.  Účet můžou vlastnit děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé.  

Prohlášení k vyplnění je uvedeno na webových stránkách. 

- Vše podrobně popsané naleznete v dotačním programu. 
 

Další případy a situace jsou popsány v dotačním programu.  

 

 

Nebojte se dotázat našich projektových manažerek 

 

V případě dotazů neváhejte zavolat našim projektovým manažerkám. Také se můžete osobně 

zastavit na úřad JMK, na osobní konzultaci. Kancelář naleznete ve 3. patře úřadu, č. 321. 

 

Kontakty na projektové manažerky 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy: 

Dotační portál Jihomoravského kraje, dokumentace ke stažení – http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-

Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx  

Software602 Form Filler, ke stažení – https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/  

Dotační portál Jihomoravského kraje – http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  

Státní fond životního prostředí, seznam výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz/   

Seznam oprávněných osob pro instalaci nových zdrojů tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie – 

http://www.mpo.cz/dokument167893.html    

Ministerstvo životního prostředí, informace o povinné revizi – http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu   

Ministerstvo životního prostředí, informace o revizi a kontrolách kotlů v domácnostech –

 https://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni  

 

 

Jméno E-mail Telefon Kancelář 

Ing. Tereza Rosypalová 
rosypalova.tereza@kr-

jihomoravsky.cz  

541 651 371 321 

Bc. Jana Skácelová 
skacelova.jana@kr-

jihomoravsky.cz  

541 651 407 321 

Ing. Anna Gelová gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz  541 651 231 321 

Bc. Kateřina Fafílková 
fafilkova.katerina@kr-

jihomoravsky.cz  

541 651 425 321 
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