
VÝMĚNA KOTLŮ 
Máte starší kotel na tuhá paliva a chcete ho vyměnit za nový? 

Využijte Kotlíkovou dotaci! 

V případě, že plánujete výměnu svého kotle na tuhá paliva, určitě využijte KOTLÍKOVOU DOTACI, kterou 
poskytuje Středočeský kraj, můžete tak ušetřit opravdu výraznou částku. V rámci této dotace můžete získat 
až 80 % nákladů na pořízení nového kotle. Kotlíková dotace může být velmi vítanou pomocí pro ty, kteří 
používají kotel na tuhá paliva s nižší jak 3. emisní třídou. Jejich kotle se totiž nebudou moci od roku 2022 
používat a budou se muset vyměnit za kotle minimálně 3. emisní třídy a vyšší. To, že kotel vyhovuje 
zpřísněným normám platným od r. 2022, se bude prokazovat osvědčením o revizi kotle. Revize kotlů na 
tuhá paliva bude pro jejich majitele povinná dokonce již od příštího roku. Díky kotlíkové dotaci se můžete 
na tuto změnu již dopředu připravit, dotace Vám ušetří velkou část Vašich financí a navíc získáte modernější 
a účinnější zdroj vytápění.   

Oproti předešlým vlnám je na Kotlíkovou dotaci vyčleněna výrazně vyšší částka a dotaci tak má 
šanci získat většina žadatelů. Systém poskytování dotace je nastaven co nejjednodušeji s minimem 
předkládaných podkladů a podmínky pro získání nejsou náročné. Vyplnění žádosti je velmi jednoduché. 

 
Dotace se bude poskytovat po celý letošní rok, zájemci nemusí mít obavy, že by se na ně nedostalo. 

Dotaci můžete použít na: 
 

• výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízkoemisní kotel na tuhá paliva - (uhlí, brikety, 
pelety, dřevo), tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel a další zdroje. Do nákladů mohou být započítá-
ny nová nebo zrekonstruovaná otopná soustava, úprava spalinových cest i služby energetického specialisty. 
• součástí financování jsou i tzv. mikroenergetická opatření – jde o nenáročná opatření ke snížení 
energetické náročnosti budovy (např. dílčí výměna oken, vstupních dveří, instalace prahů, zateplení střechy 
nebo půdních prostor, dílčí zateplení fasády, oprava fasády, výměna zasklení starších oken za izolační 
dvojskla atd.). Tato mikroenergetická opatření budou potřeba v případě, kdy žadatel o dotaci není držitelem 
Průkazu energetické náročnosti budovy klasifikační třídy „C“.  
 

 

Vaše dotazy ke Kotlíkové dotaci Vám rádi zodpovědí pracovníci Krajského úřadu Středočeského 
kraje: J. Bohatová (tel. 257 280 892, e-mail bohatova@kr-s.cz), Bc. A. Hamzová (tel. 257 280 363,  

e-mail: hamzova@kr-s.cz) nebo Mgr. M. Zadina (tel. 257 280 113, e-mail zadina@kr-s.cz)                    
        Více info na: http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle 

 

A také na Obecním úřadě v Nedomicích v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě. 

 
S vyřízením žádosti pomohou svým zákazníkům zdarma i specializovaní prodejci kotlů – například: 

FleetCom s.r.o., Branická 1325/91 147 00 Praha 4, R.Dušátko; mob: 603 577 499; dusatko@kotelzdarma.cz 
 
ESEL Technologies: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy, Infolinka: 777 283 009; info@esel.cz    
  
 (leták připravily: Nora Walterová a Andrea Štěpařová s podporou obecního zastupitelstva obce Hlavenec) 
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