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ZDROJ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

• Plzeňský kraj podal v září 2015 žádost v rámci OPŽP 2014-2020 s 
názvem „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech“ 

• 15. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva k podávání žádostí z 
dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech I/1“

• 30. 6. 2016 byla vyhlášena 2. výzva k podávání žádostí z 
dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech I/2“

• Objem finančních prostředků pro druhou výzvu je 
73 mil. Kč

• Cílem je zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji



ČASOVÝ HARMONOGRAM

• 19.9.2016

 zahájení příjmu žádostí

• 16.12.2016 

 ukončení příjmu žádostí nebo v případě 

vyčerpání 73 mil. Kč dříve

• 16.12.2016 nebo dříve 

 otevření dotačního titulu „Zásobník – Pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech I/2“

• 31.1.2017 

 ukončení příjmu žádostí do „Zásobníku“

• realizace do 6 měsíců od podepsání smlouvy



PŘEDMĚT PODPORY

Podpora bude poskytována fyzickým osobám na výměnu stávajícího kotle 
na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území 
Plzeňského kraje a to za:

• kotel na pevná paliva – výhradně uhlí

• kotel na pevná paliva – kombinovaný uhlí/biomasa

• kotel na pevná paliva – výhradě biomasa

• plynový kondenzační kotel na zemní plyn

• tepelné čerpadlo

• doplňkově také instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo 
přípravu TV

Podporované zdroje jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií: 

https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Žadatel si v seznamu ověří palivo u vybraného kotle na pevná paliva. Ke kotlům s 
ručním přikládáním musí být nainstalována akumulační nádrž o objemu 55 l/kW.

https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/


PŘEDMĚTEM PODPORY NENÍ

• výměna stávajícího starého plynového kotle, 
elektrokotle,

• výměna kamen, krbových kamen,

• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním 
paliva,

• výměna kotle spalující výhradně biomasu za kotel 
spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,

• výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z 
programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám,  ze 
Společného programu na podporu výměny kotlů 
realizovaných ve spolupráci s MŽP a z dotačního titulu 
Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1



VÝŠE PODPORY

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve 
výši 150 tis. Kč, z toho náklady na Mikro energetická 
opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.

Maximální výše dotace může být 127,5 tis. Kč.

Výše podpory:

• 70 % v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí 

• 75 % v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + 
biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle

• 80 % v případě realizace tepelného čerpadla nebo 
kotle pouze na biomasu



VÝŠE PODPORY

Podpora bude dále navýšena v případě, že je výměna kotle 

realizována v obci, která je označena jako prioritní území a to o 5 %.

.



POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

• Písemný formulář žádosti  

• Fotodokumentaci stávajícího kotle

• Doklad o konkrétním typu budoucího 

realizovaného zdroje (v době podání žádosti musí mít 

žadatel konkrétní typ nového zdroje již vybraný – doklady typu 

cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, faktura. U 

cenové nabídky není dodavatel závazný). 

• Kopii úplné smlouvy o zřízení běžného účtu 

žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o 

vedení běžného účtu. Žadatel musí být majitelem daného 
účtu, dispoziční právo není dostačující.



POŽADOVANÉ DOKUMENTY K 
ŽÁDOSTI

vzor fotodokumentace stávajícího kotle



POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

Výměna stávajícího kotle souvisí s opatřeními vedoucími 

ke snížení energetické náročnosti rodinného domu.

Žadatel má 2 možnosti:

1. rodinný dům splňuje požadavky klasifikační třídy       
energetické náročnosti „C“

Žadatel bude měnit pouze kotel a k žádosti bude 
dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy, kterým 
prokáže klasifikační třídu energetické náročnosti 
maximálně „C“.

Průkaz musí být vystaven na stav s původním kotlem na 
pevná paliva.



POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

2. nesplňuje-li rodinný dům požadavky klasifikační 
třídy energetické náročnosti „C“

a) žadatel bude s výměnou kotle realizovat Mikro 
energetická opatření 

nebo

b) bude s výměnou kotle žádat (či má již zažádáno) 
na realizaci opatření vedoucích ke snížení 
energetické náročnosti budovy v rámci 3. výzvy 
programu Nová zelená úsporám 



MIKRO ENERGETICKÉ OPATŘENÍ

1. zateplení střechy nebo půdních prostor

2. zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3. dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda 
apod.)

4. oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády 
– eliminace tepelných mostů

5. oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního 
(např. zádveří)

6. dílčí výměna oken

7. výměna vstupních a balkonových dveří

8. instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž 
prahů vstupních dveří

9. výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s 
vysokou tepelnou izolací



POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

Energetičtí specialisté jsou uvedeni v seznamu na internetových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu

http://www.mpo-enex.cz/experti/

1. v případě, že rodinný dům nesplňuje klasifikační třídu energetické 
náročnosti „C” vybere s žadatelem jedno vhodné Mikro 
energetické opatření   

výběr potvrdí ve formuláři žádosti

2.  v případě, že rodinný dům splňuje klasifikační třídu energetické 
náročnosti „C” 

vypracuje Průkaz energetické náročnosti budovy s 
původním zdrojem vytápění

Žadatel specialistu neoslovuje v případě, že žádá v programu 
Nová zelená úsporám nebo již Průkaz energetické náročnosti 
budovy vlastní (platnost 10 let).

http://www.mpo-enex.cz/experti/


DOKUMENTY PŘEDLOŽENÉ PO 
REALIZACI PŘEDMĚTU DOTACE

Žadatel má na realizaci 6 měsíců od podpisu smlouvy. 
Před uplynutím tohoto termínu žadatel zasílá 
vyúčtování:

• Kopie účetních dokladů – doklady za výměnu zdroje, doklady za 
provedené mikro opatření

- doklad vystaven na jméno žadatele, obsahuje rozpis jednotlivých 
položek nebo dodací list

- uznatelné doklady vystaveny od 15. 7. 2015

• Kopii dokladů prokazující uhrazení uznatelných nákladů
- příjmový pokladní doklad, kopie výpisu z bankovního účtu opatřená 
originálním podpisem žadatele 
- příkaz k úhradě není uznatelným dokladem

• Protokol o uvedení kotle do trvalého provozu (formulář)

• Osvědčení nebo certifikát osoby (firmy) uvádějící zdroj do trvalého provozu 
od výrobce 



DOKUMENTY PŘEDLOŽENÉ PO 
REALIZACI PŘEDMĚTU DOTACE

• Potvrzení o likvidaci stávajícího kotle (formulář)

• „Výkupka“ - vystavená na jméno žadatele

• Fotodokumentace odstranění starého kotle



DOKUMENTY PŘEDLOŽENÉ PO 
REALIZACI PŘEDMĚTU DOTACE

• Fotodokumentace instalace nového zdroje

Další dokumenty:

• Fotodokumentace  zrealizovaného Mikro energetického 
opatření - pouze je-li realizováno

• Kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace osoby, která 

nový zdroj instalovala - pouze v případě instalace vybraných zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie – tepelná čerpadla, kotle 

na biomasu)



DOKUMENTY PŘEDLOŽENÉ PO 
REALIZACI PŘEDMĚTU DOTACE

Nejpozději do 31. 3. 2018 je žadatel realizující 

opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 

budovy v rámci programu Nová zelená úsporám 

(3. výzva) povinen doložit „Registrační list a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z programu Nová 

zelená úsporám (3. výzva). 



ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost bude podána ve dvou krocích.

1. krok
 podání elektronického formuláře v aplikaci eDotace

žadatel tímto získá registrační číslo žádosti, které je zároveň pořadovým číslem

2. krok
 doručení písemných příloh v zalepené obálce:

- osobně na podatelnu Krajského úřadu PK

nebo

- poštou

Žadatel doručí podepsanou písemnou žádost s registračním číslem žádosti a 
povinné přílohy v obálce do 10 pracovních dnů.

V případě nedoložení dokumentů v písemné podobě bude žádost vyřazena.

K případné úpravě nebo doplnění žádosti budou žadatelé vyzváni.

Po uzavření dotačního titulu bude otevřen dotační titul

„ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“



ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Pro podávání žádostí zřízena aplikaci eDotace, 

která je dostupná na internetovém portálu 

Plzeňského kraje http://dotace.plzensky-

kraj.cz/verejnost

• Podmínkou podání žádosti je zřízení uživatelského 

účtu 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost


PODÁNÍ ŽÁDOSTI V APLIKACI 
eDOTACE

1. Registrace uživatele

2. Přihlášení uživatele

3. Vyplnění údajů na kartě „můj účet“

4. Výběr dotačního titulu

5. Podání žádosti



1. REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost


1. REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

vyplním

• email 

• heslo

• jméno

• příjmení



Po vyplnění a odeslání registračního formuláře se 

automaticky vrátíte na přihlášení do aplikace a 

zadáte:

• Typ účtu: veřejnost

• uživatelské jméno: email zadaný při registraci

a přihlásíte se.

Při úspěšném přihlášení jste přesměrováni přímo do 

systému eDotace.

1. REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU



2. PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 



3. VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ NA KARTĚ 
„MŮJ ÚČET“

V účtu postupně vyplníte Vaše osobních údaje



3. VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ NA KARTĚ 
„MŮJ ÚČET“

1. Nejprve informace o žadateli 

Typ subjektu – fyzická osoba



3. VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ NA KARTĚ 
„MŮJ ÚČET“

2. Zadání adresy

• Vyplnění adresy:

• ulice (v případě obcí bez ulic nevyplňovat)

• domovní číslo (=evidenční číslo)

• obec

• PSČ

• Nutno ověřit adresu (tím se doplní celá adresa)





3. VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ NA KARTĚ 
„MŮJ ÚČET“

3. Zadání čísla účtu



3. VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ NA KARTĚ 
„MŮJ ÚČET“

4. Uložení vyplněných údajů



4. VÝBĚR DOTAČNÍHO TITULU A 
PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

zde vyberete titul „Pořízení ekologického vytápění v 

domácnostech I/2“ a podáte elektronickou žádost





VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI



SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÍ DOTACE

• Kompletní žádosti budou průběžně předkládány 

příslušnému orgánu Plzeňského kraje ke schválení, 

nejpozději do 31. 5. 2017

• Na základě schválení poskytnutí dotace bude 

podepsána smlouva



KONTAKTNÍ OSOBY

• Mgr. Lenka Platzová

e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz
telefon: 377 195 485

• Ing. Lucie Vaňková

e-mail: lucie.vankova@plzeňsky-kraj.cz

telefon: 377 195 166

• Ing. Jitka Fialová

e-mail: jitka.fialova@plzensky-kraj.cz
telefon: 377 195 768

• Zuzana Chalupná

e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz

telefon: 377 195 774

• Eva Křenková

email: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz

telefon: 377 195 455

mailto:lenka.platzova@plzensky-kraj.cz
mailto:lucie.vankova@plzeňsky-kraj.cz
mailto:jitka.fialova@plzensky-kraj.cz
mailto:zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz
mailto:eva.krenkova@plzensky-kraj.cz


KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

Adresa:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 hod. – 17:00 hod.

Úterý: 7:30 hod. – 15:15 hod.

Středa: 7:30 hod. – 17:00 hod.

Čtvrtek: 7:30 hod. – 15:15 hod.

Pátek: 7:30 hod. – 14:00 hod.



STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
KRAJSKÉ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Kontaktní osoby:
• Václav Laxa

e-mail: vaclav.laxa@sfzp.cz

telefon: 378 033 913

• Miluše Úlovcová

e-mail:   miluse.ulovcova@sfzp.cz

telefon:  378 033 909

• Zdeněk Baxa

e-mail:   zdenek.baxa@sfzp.cz

telefon: 378 033 912


