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K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso. Fotodokumentace musí být po-
řízena  z  více  pohledů  a  z  fotografií musí  být 
zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.
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KDO SI MŮŽE 
O DOTACI POŽÁDAT?
Fyzické  osoby  –  vlastníci  nebo  spoluvlastníci 
těchto nemovitostí na území Moravskoslezské-
ho kraje: 
  rodinných domů, 
  trvale  obývaných staveb  pro  rodinnou 

rekreaci  (min.  24 měsíců  před  podáním 
žádosti), 

  bytových jednotek v bytových domech, 

kteří v nemovitosti bydlí a zároveň splňují ma-
ximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čis-
tý příjem na  jednoho člena domácnosti  v  roce 
2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč (u nezle-
tilých dětí a studentů denního studia do 26  let 
jsou příjmy považovány za nulové). 

Členem domácnosti je každá osoba, která v ne-
movitosti  skutečně  bydlí  bez  ohledu  na  trvalý 
pobyt. Počet členů domácnosti  je  rozhodný 
k datu podání žádosti o podporu.

Například: Bydlí-li v nemovitosti 2 pracující a 2 
nezletilé děti, nesmí příjem za rok 2020 překro-
čit 4 x 170 900 Kč, tj. 683 600 Kč.

Příjmy se nebudou dokládat pouze v přípa-
dě, že: 
  žadatel  a  všichni  členové  jeho  domác-

nosti  pobírají  ke  dni  podání  žádosti 
o podporu starobní důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně, 

  žadatel  je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let, v případě spoluvlastnictví 
nemovitosti,  jsou-li  i ostatní spoluvlastníci 
také nezletilí nebo studenti denního studia 
do 26 let, 

  žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na by-
dlení (není nutné, aby dávky nebo příspě-
vek pobíral po celou dobu). 

V  případě,  že  žadatel  spolu  s  ostatními  čle-
ny  domácnosti  výši  příjmů  nesplňuje, může  si 
o  kotlíkovou  dotaci  požádat  v  programu Nová 
zelená úsporám: 
https://www.sfzp.cz/dotace-
a-pujcky/kotlikove-dotace/-dotace/ 
telefon 800 260 500.

Podpořeny budou pouze nové zdroje uvedené 
v Seznam výrobků a technologií, který je prů-
běžně  aktualizován  a  je  zveřejněn  na  adrese 
https://svt.sfzp.cz/.

Uplatnit  lze náklady vynaložené od 1. 1. 2021 
na výměnu zdroje tepla, otopnou soustavu, 
akumulační  nádobu,  kombinovaný  bojler, 
zásobník TUV, zkoušky a testy do data uve-
dení  zdroje  tepla  do  trvalého  provozu  a  pro-
jektovou  dokumentaci  (není  podmínkou)  vč. 
nákladů  souvisejících  s  administrací  žádosti 
o podporu. 

Nejpozději  musí  být  výměna  kotle  provedena 
do 2 let od účinnosti smlouvy uzavřené mezi 
žadatelem a poskytovatelem dotace, nejpozději 
však do 30. 9. 2025. Do tohoto data musí být 
rovněž předloženo závěrečné vyúčtování. 

Udržitelnost: 5 let od ukončení realizace

NELZE provést výměnu:
 stávajícího starého  plynového  kotle 

(musí dojít k výměně starého kotle na tuhá 
paliva s ručním přikládáním) 

 stávajících kamen (kachlová, krbová, liti-
nová)

 stávajícího  kotle  s  automatickým  při-
kládáním  paliva  s  výjimkou  dodatečně 
přestavěného kotle s ručním přikládáním 
na kotel automatický, který nesplňuje mi-
nimálně 3. třídu 

  zdroje vytápění u žadatele, který v minu-
losti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen 
z jiných dotačních programů.

JAK O DOTACI 
POŽÁDAT?
1.Krok: vyplnění elektronické žádosti
prostřednictvím webové aplikace  „Kotlíková do-
tace“ na adrese https://kotliky.msk.cz. (Žádost si 
bude možné připravit a uložit  již ode dne vyhlá-
šení dotačního programu, tj. od 11. května 2022.)

2.Krok: odeslání elektronické žádosti – zís-
kání registračního čísla: od 10:00 hodin dne 
13. června 2022. 

3.Krok:  Vytištění  a  odeslání  žádosti  s  pří-
lohami  poštou:  a  to  do  10  pracovních  dnů 
od  elektronického  podání  nejpozději  však 
do 31.8.2022!

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:

Nový zdroj tepla a výše dotace podpora EU + příspěvek 7.500 Kč 
Moravskoslezského kraje

Kotel na biomasu automatický (pelety) 130.000 Kč 137.500 Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním, včetně 
akumulační nádrže (kusové dřevo)

130.000 Kč 137.500 Kč

Tepelné čerpadlo  180.000 Kč 187.500 Kč
Plynový kondenzační kotel 100.000 Kč 107.500 Kč

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě na-
výšit. Seznam těchto obcí a měst najdete po vyhlášení dotačního programu na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. 

Žádosti budou přijímány do 31. 8. 2022, jejich 
počet nebude omezen. 

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před 
začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte strán-
ku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol   
v horní části webové stránky). 

NA CO JE DOTACE 
URČENA?

Na  výměnu  kotlů  na  pevná  paliva 
s ručním přikládáním nesplňujícím 
3., 4. nebo 5. třídu za:

kotel na biomasu automatic-
ký (pelety), s ručním přikládá-
ním (kusové dřevo)

tepelné čerpadlo 

plynový  kondenzační  kotel  
(pouze v případě, že byla vý-
měna provedena nebo závaz-
ně objednána do 30. 4. 2022 
– jinak nebude žádost o dota-
ci schválena) 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI – 4. VÝZVA


