Kotlíkové dotace 2016
V roce 2016 startují státní dotace na kotle pro rodinné domy. Nepropásněte jedinečnou
příležitost pořídit si nový kotel s až 85% pokrytím nákladů nákupu a instalace,
poradíme Vám jak na to.

Zákaz používání starých kotlů od roku 2022
Ministerstvo životního prostředí získalo 9 mld. Kč z evropských fondů a plánuje vyměnit
minimálně 80 tisíc kotlů do roku 2020. Obyvatelé rodinných domů si tak budou moci pořídit
nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo za výrazně nižší náklady. Výměna starého kotle
nebude jen motivace, ale i povinnost. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší
v České republice možné používat v domácnostech neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.
Je Váš kotel na tuhá paliva přes 10 let starý? Nevyhoví zpřísněným požadavkům zákona č.
201/2012. Cílem dotací je snížit provozovatelům náklady na pořízení efektivnějšího zdroje
vytápění.

Kdo může žádat a na co se dotace vztahují?
O dotaci na nový kotel může požádat majitel nemovitosti nebo zastupující osoba s plnou
mocí. Současně musí být dodrženy základní podmínky dotací na kotle:








Dotace na kotle se vztahuje pouze na rodinné domy a bytové domy o maximálním
počtu 3 bytových jednotek
Nový otopný zdroj musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků
Na rodinný dům musí být vystaven průkaz energetické náročnosti budovy, případně
musí být navrženo mikro energetické opatření
Rodinný dům je vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nebo spolu
v kombinaci s dalším typem kotle (plynový, elektrický)
Nelze vyměňovat stávající kotel na biomasu za kotel na uhlí
Nelze vyměňovat stávající kotel s automatickým přikládáním paliva
Nelze vyměňovat zdroj tepla, na který již byla poskytnuta státní dotace (od roku 2009)

Kdy a kde žádat o kotlíkové dotace a kdy skončí?
O dotaci je nutné žádat na krajském úřadě toho kraje, kde se nachází Váš rodinný dům.
Podmínky udělování dotací a také evropské peníze se budou pro jednotlivé kraje lišit.
Kotlíkové dotace končí ve chvíli vyčerpání finančních prostředků v daném kraji. Neváhejte
proto, a zařiďte si kotlíkovou dotaci včas. Pokud Váš rodinný dům nesplňuje požadavky
na energetickou třídu C, bude nutné nejprve provést příslušné stavební úpravy
(mikroenergetické opatření), které Vám doporučíme.
Na kotlíkovou dotaci můžete získat až 85% úhrady nákladů. Maximální výše dotace v
je pak 127.500 Kč (limit prokázaných výdajů 150.000 Kč), konkrétně:
Kotel výhradně na uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným
ovzduším)
Pokud Váš dům nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň
jedno z 9 mikroenergetických opatření.

