Rekapitulace: Jak žádat o kotlíkové dotace v roce 2019
Máte doma starý kotel na tuhé palivo? Pak máte zřejmě poslední příležitost, jak na jeho
výměnu dostat peníze.
Dalších 30 tisíc domácností bude mít nárok na dotaci při povinné výměně starého
neekologického kotle. Stát spouští po Novém roce poslední vlnu kotlíkových dotací.

Rekapitulace jak žádat o dotaci:
1. Kdo může o dotaci na kotel požádat?
Lidé žijící v rodinném domku, který nemá více než tři byty. Rekreačních objektů se dotace
netýkají.

2. Na výměnu kterých kotlů lze dotaci čerpat?
Dotace se týká starších kotlů s ručním přikládáním, které fungují jako hlavní zdroj
vytápění pro celý dům.

3. Na jaký typ nového kotle je příspěvek nejvyšší?
Na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním, nebo automatickým přikládáním, a to až
80 procent z ceny. V oblastech s horší kvalitou ovzduší může žadatel získat dotační bonus
7.500,- Kč.

4. Kde mohu požádat o dotaci na kotel?
Na krajském úřadě. Jednotlivé kraje si stanovují vlastní pravidla pro příjem a podobu
žádostí. Informace zveřejňují na svých webových stránkách.

5. Kolik peněz stát celkem přerozdělí?
Devět miliard. V první i druhé fázi poslal krajům dohromady šest miliard, další tři miliardy
pošle v roce 2019.

6. Kolik kotlů se za státní dotace vymění?
V prvních dvou vlnách rady kraje doposud schválily 57 tisíc výměn. Ve třetí vlně se plánuje
vyměnit dalších 30 tisíc kotlů. K tomu se ročně vymění 30 až 40 tisíc kotlů na pevná paliva
bez dotací.

7. Které kotle zakáže zákon od září 2022?
Ty, které nesplní minimálně 3. emisní třídu. Jde zpravidla o kotle, které byly vyrobeny
před rokem 2013.

8. Kde se zjistí emisní třída kotle?
Na výrobním štítku kotle nebo v dodané průvodní dokumentaci kotle. Pokud není údaj
uveden na výrobním štítku, lze počítat s tím, že kotel povolené emise nebude splňovat.

9. Které palivo se nesmí vůbec používat?
Je to například takzvané hnědé uhlí energetické (hruboprach, průmyslové směsi), dále sem
patří lignit (méně kvalitní hnědé uhlí), uhelné kaly a proplástky. Nesmí se pálit
dřevotříska, překližka, dřevovláknité desky ani další druhy lepeného dřeva.

Bližší informace ke „Kotlíkovým dotacím“ můžete získat přímo u nás a na www.rojek.cz,
či na stránkách jednotlivých krajů a na stránkách SFŽD a MŽP.
1. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k
vyřízení dotace a kotel namontují, zapojí a uvedou do provozu.
2. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, kotel namontují,
zapojí a uvedou do provozu a doporučíme jinou firmu, která připraví podklady k
vyřízení dotace a dotací za Vás podá.
3. Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klíč“.
4. Doporučíme Vám firmy, které s podáním žádosti o přidělení dotace pomůžou a
podání zařídí „na klíč“.

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za
pomoci štědrých „Kotlíkových dotací“, které budou probíhat do roku 2020,
již dnes.
Výměna starého kotle Vás stejně čeká do 1. 9. roku 2022, kdy musí být
všechny kotle s minimálně 3 emisní třídou, nebo vyšší dle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/ 2012 Sb..
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