Stát spustí zatím poslední vlnu - kolo „Kotlíkových
dotací“ a rozdělí přes 3 miliardy korun.
Informace k připravovaným dotacím k datu 28.3. 2019:
Třetí vlnu kotlíkových dotací jednotlivé kraje začnou spouštět v dubnu tohoto roku.
Poslední šanci dostanou letos na jaře majitelé starých, neekologických kotlů. Pro třetí vlnu –
kolo „Kotlíkových dotací“ vyhradilo Ministerstvo životního prostředí 3,125 miliardy Kč, což
odpovídá výměně zhruba 30 000 kotlů. V České republice přitom stále topí odhadem
300 000 domácností v nevyhovujících kotlích, jejichž provoz bude od roku 2022 zakázán
pod pokutou 50 000 Kč. Dostane se tedy jen na zlomek těch, kteří kotel potřebují vyměnit.
Kdo chce uspět v boji o poslední finanční prostředky na výměnu kotle, musí si pospíšit
s přípravou žádosti.
Některé kraje začínají s příjmem žádostí už v dubnu, mnohde bude rozpočet vyčerpán
již během prvního měsíce. Nouze navíc bude možná i o kvalifikované topenáře a instalační
firmy, kteří musí výměnu kotle provést, v České republice jejich kapacita realizační není
dostatečná a to z důvodu nárazovosti této práce v rámci instalace zdrojů z dotací. Bez
potvrzení o instalaci nového kotle kvalifikovaným topenářem přitom dotace nemůže být
proplacena.
„Předpokládá se, že o kotlíkové dotace bude i ve třetím kole obrovský zájem, protože se
dostane jen na desetinu těch, kteří doma mají zastaralý kotel. Očekáváme na základě
zkušeností z předešlých kol opakování situace, k níž docházelo v minulých výzvách, kdy byly
finanční prostředky v některých krajích vyčerpány již během několika prvních dnů, hodin a
minut.
Kdy začne skutečný fyzický příjem žádostí, to záleží na jednotlivých krajských úřadech.
Proto je důležité sledovat informace na jejich www v sekcích kotlíkových dotací. Výzvy musí
kraje spustit nejpozději do podzimu.
Například:
- Karlovarský kraj již oznámil, že se příjem žádostí otevře hned v dubnu,
nejpozději do 1.7. 2019
- Královehradecký kraj oznámil, že část peněz uvolní k 15.5. 2019 (2 kolo) a další
bude uvolněno 3 kolo ve 3 čtvrtletí 2019
- Středočeský kraj oznámil příjem žádostí od 3. 6. 2019
- Moravskoslezský kraj oznámil příjem žádostí od 13. 5. 2019
- Olomoucký kraj oznámil příjem žádostí od 4. 6. 2019
- Ostatní krajské úřady budou zveřejňovat termíny průběžně
Kdo chce podat žádost včas a uspět v boji o poslední finanční prostředky, musí tedy
připravit potřebné podklady co nejdřív. Otálet se v tomto případě nevyplácí, ani
v minulých výzvách se nedostalo na všechny žadatele.

Nouze bude pravděpodobně o topenáře a instalační firmy
Velké problémy navíc může žadatelům způsobit nedostatek kvalifikovaných topenářů.
Kotlíkovou dotaci získají jen ti žadatelé, kteří si nechají nový zdroj tepla instalovat
kvalifikovaným topenářem proškoleným daným výrobcem vybraného zařízení a navíc
s nutností prokázat odbornou způsobilost pro montáž těchto zařízení. To znamená, že zdroj
v dotacích nemůže namontovat kdokoliv z oboru.
Jakmile budou výzvy vyhlášeny, může být v jednotlivých krajích problém topenáře nebo
instalační firmu na vybraný výrobek sehnat, nebo domluvit rozumný termín instalace.
Aktuálně je mezi topenáři například jenom pouze 2150 držitelů osvědčení o profesní
kvalifikaci „Topenář – montér kotlů pro biomasu“, které je nutnou podmínkou pro uznání
výměny biomasového kotle u kotlíkových dotací. „Většinu z nových 30 000 kotlů budou chtít
domácnosti instalovat do začátku nové topné sezony, tj. cca do října. Aby se vše stihlo, bude
se muset instalovat odhadem 9 000 kotlů měsíčně. S blížícím se podzimem bude problém
topenáře sehnat, protože některé kraje výzvy jistě otevřou až později,“
Navíc do konce roku 2019 je potřeba u většiny kotlů na tuhá paliva dle zákona č.201
/2012 Sb. provést kontrolu technického stavu stacionárního zdroje s příkonem do 300
kW.
Opakovat se tedy na podzim může situace z konce roku 2016, kdy topenáři nestíhali
provádět kontroly kotlů, protože je většinou všichni nechali na poslední chvíli. Od 1. 1.
2017 přitom hrozí pokuta 20 000 Kč, pokud kontrola nebude dle zákona řádně v termínu
provedena.
V případě kotlíkových dotací nebudou finanční prostředky vůbec proplaceny, pokud
výměnu neprovede kvalifikovaný topenář. Řešením topenářské nouze je tedy jedině
včasná výměna kotle. Není totiž nutné čekat na vyhlášení výzvy ze strany krajského
úřadu. Peníze se vyplácejí i zpětně, potřebná je pouze podrobná fotodokumentace
starého zdroje vytápění, kterou musíte pořídit ještě před výměnou kotle.
Očekává se zvýšený zájem o peletové kotle
Na rozdíl od předchozích výzev, ve třetím kole - vlně kotlíkových dotací již není možné
financovat tzv. kombinované kotle na uhlí a biomasu. „Na této změně trvala Evropská
komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie,“ Dle
MŽP je vyloučení uhlí rovněž v souladu s energetickou koncepcí ČR i s klimatickou
politikou. V předchozích výzvách přitom mělo o kombinované kotle zájem 26 % žadatelů.
„Ve třetím kole - vlně očekáváme, že si zhruba třetina žadatelů zvolí kotel na biomasu, tedy
na dřevní pelety, brikety nebo kusové dřevo,“.
Největší zájem o výměnu starých neekologických či uhelných kotlů za nové, ekologické kotle
na tuhá paliva je v obcích, kde není zavedena plynofikace. V České republice je to podle
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 stále více než třetina všech obcí. Kdo zvolí moderní
automatický kotel na dřevní pelety, získá přitom tentýž uživatelský komfort a stejnou
úroveň bezobslužnosti jako u plynového nebo olejového kotle nebo elektrokotle - palivo
se dopravuje do kotle automaticky, kotel se sám případně i sám zapaluje, přikládá
případně i čistí, teplota se ovládá přes pokojový termostat, ekvitermní čidlo či jiným
způsobem. Topení peletami je navíc levnější než topení plynem, elektřinou nebo olejem.

Rekapitulace – „KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE“
Co podporují
Zdroje tepla, které splňují požadavky na „EKODESIGN“ (tj. požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí splnit pro všechna paliva
a všechny způsoby přikládání deklarovaná výrobcem zařízení.

Výše podpory v našem sortimentu
- kotel na biomasu – 80 %, max. 120 000 Kč
(peletový se samočinnou dodávkou paliva, akumulace není podmínkou instalace)
- kotel na biomasu – 80 %, max. 100 000 Kč
(dřevozplyňovací s ruční dodávkou paliva, akumulace je nutnou podmínkou instalace o
povinném objemu 55 l akumulační vody na 1 kW instalovaného výkonu)

Na co dostanete dotaci
-

zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
nová otopná soustava
rekonstrukce otopné soustavy včetně regulace a měření, úpravy spalinových cest
projektová dokumentace

Bonusy
-

prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč
kombinace (souběh) s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Bližší informace ke Kotlíkovým dotacím můžete získat přímo i u nás na
www.rojek.cz, či na stránkách jednotlivých krajů.
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..
Sankce za nesplnění této zákonem stanovené lhůty na výměnu
neekologického zdroje vytápění je dle zákona č. 201/ 2012 Sb. stanovena na
50 000,- Kč
Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

