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Dobrý den,  

dne 31. 8. 2017 vyhlásil Středočeský kraj dotační Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 
domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019". Dotace je účelová a lze ji poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 
dotace, a to i na dokončené realizace akce před vyhlášením Programu, které byly realizovány po 15. červenci 2015. 

Příjem žádostí bude  zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod. V případě vyčerpání 
peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven. Žádosti bude možné podávat pouze 
elektronicky. Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh je následně nutno doručit 
nejpozději do 20 pracovních dní. 

• Dotaci je možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na tuhá paliva 
s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Dotace se nevztahuje na případy, kdy 
původní kotel s ručním přikládáním splňuje  3., 4. a 5. emisní třídu. Emisní třídu Vašeho kotle zjistíte 
z Dokladu o kontrole technického stavu a provozu (revizní zprávy). 

• Dotace se nevztahuje mimo jiné na výměnu kamen, krbových kamen a krbů a to ani v případě jejich 
napojení na otopnou soustavu. 

• Dle Programu nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí. 
• Dále nebudou podporovány kotle s ručním přikládáním s možností spalovat zároveň uhlí i biomasu. 

Předmětem dotace je podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za: 

A2   Automatický kombinovaný kotel (uhlí, biomasa)             -  ve výši 75% ze způsobilých nákl.     max.   75.000,- Kč 
A3    Ruční kotel na biomasu (akum. nádoba min. 55l/kW)   -  ve výši 80% ze způsobilých nákl.     max. 100.000,- Kč 
A3    Automatický kotel na biomasu                                           -  ve výši 80% ze způsobilých nákl.     max. 120.000,- Kč 
B      Tepelné čerpadlo                                                                   -  ve výši 80% ze způsobilých nákl.     max. 120.000,- Kč 
C      Plynový kondenzační kotel                                                   -  ve výši 75% ze způsobilých nákl.     max.   95.000,- Kč 

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč (viz příloha).  

Detailní informace k dotacím naleznete na internetových stránkách Středočeského kraje v sekci „Kotlíkové dotace" 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace/. 

 
 
Jako firma, která se zabývá prodejem kotlů, jsme schopni vám pomoci s dotací a výběrem nového zařízení. 
 
 

ZAJISTÍME: 

- Sestavení žádosti o poskytnutí dotace a její podání 
- Výběr vhodného zařízení na vytápění do Vašeho objektu 
- Zajištění detailního návrhu technologie 
- Dodání zařízení  

 

První žádosti o kotlíkové dotace budou přijímány již od 4.10. 2017 do vyčerpání přidělené částky! 
V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven 

 
Prosím dohodněte si osobní schůzku co nejdříve na telefonním čísle: 601 329 809 (Po-Pá 8-16) 

 
 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace/
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K projednání technických záležitostí a výběru konkrétního zařízení je potřeba znát: 

• Rozměry kotelny  
• Typ a výkon stávajícího kotle  
• Umístění odvodu do komína 

 
 

Pro rychlé vyřízení žádosti o dotaci přineste na první schůzku povinné přílohy k žádosti: 

• Fotodokumentace stávajícího kotle (kotle před realizací), ze které bude zřejmé napojení kotle na 
otopnou soustavu a komínové těleso. (Můžeme na žádost zajistit.) 

• Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném výkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako 
zdroj tepla, tzn. původního kotle (kotle před realizací) napojeného na otopnou soustavu. Pokud fyzická 
osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným 
dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě 
kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle 
neznámá. (Můžeme zprostředkovat.) 

• Kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení účtu u peněžního ústavu, 
případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu. Účet musí být založen na osobu 
konečného uživatele.  

 

 

V případě spoluvlastnictví rodinného domu nebo bytové jednotky také: 

• písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v 
rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu, nebo 

• písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k 
nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové 
jednotky, nebo 

• písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na 
nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na 
předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, nebo 

• písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný 
od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. 

 
Formulář souhlasu naleznete na internetových stránkách Středočeského kraje nebo Vám jej můžeme poslat. 

 

S pozdravem 
 

Ing. Jaroslav Majer  
jednatel společnost V+T mat s.r.o. 

 

 

 


