
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - 

KOTLÍKOVÉ DOTACE I  
2. výzva 

 

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU 
KOTLE? 
Oprávněným žadatelem je fyzická osoba, která 
vlastní rodinný dům určený pro trvalé rodinné 
bydlení o maximálním počtu 3 bytových jednotek 
v Karlovarském kraji. Tento dům musí být vytápěn 
kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.  

CO BUDU POTŘEBOVAT K ŽÁDOSTI O DOTACI, 
CO BUDU MUSET DOLOŽIT ZA DOKUMENTY? 
Výzva k předkládání žádostí o „kotlíkové dotace“ 
byla vyhlášena 28.4.2017. Každý žadatel vyplní 
formulář Žádosti  o dotaci a donese jej dle výzvy 
spolu s přílohami na Krajský úřad Karlovarského 
kraje. Přílohy požadované k podání Žádosti o 
dotaci jsou: 

 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného 
na otopnou soustavu a komínové těleso.  

 Případné souhlasy spoluvlastníků bytové 
jednotky/rodinného domu/pozemku 

 PENB na stupeň „C“ NEBO Registrace akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace/Žádost do Nové 
zelené úsporám NEBO formulář Potvrzení 
o vhodnosti mikroenergetických opatření. 

 Plná moc (vyřizuje-li žádost jiná osoba než 
žadatel) 

 Potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném 
splácení úvěru, pokud je tento úvěr zajištěn 
zástavním právem nemovitosti, která je místem 
realizace 

PRŮKAZ PENB NEMÁM ZPRACOVANÝ A DŮM 
JSEM NEZATEPLOVAL, ANI NEMÁM PODANOU 
ŽÁDOST NA ZATEPLENÍ DOMU, POPŘÍPADĚ 
PRŮKAZ PENB MÁM ZPRACOVANÝ, ALE 
NESPLŇUJI KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU „C“, MOHU 
V TOMTO PŘÍPADĚ PODAT ŽÁDOST O DOTACI? 
Ano, ale bude potřeba provést některé 
z doporučených mikroenergetických opatření, 
které bude definované ve výzvě kraje. Max. výše 
uznatelných nákladů na provedení 
mikroenergetických opatření je 20.000,- Kč. 

Mikroenergetická opatření Vám navrhne 
a potvrdí energetický specialista, který vlastní 
oprávnění k provádění energetického auditu nebo 
energetické certifikace budov. Energetického 
specialistu si vyberete ze seznamu specialistů 
zveřejněného na stránkách MPO na odkaze: 
http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx. 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? ODKDY LZE REALIZOVAT 
A NÁKLADY JSOU UZNATELNÉ? 
Podpořené zdroje a výše dotace:  

 Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 
~ 80 % 

 Bonus 5 % pro výměnu kotle v Karlových Varech 
a Otovicích. 

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude 
hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč. 
Uznatelné náklady mohou být realizovány již 
od  15. 7. 2015.  

KTERÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU PODPOROVÁNA? 
Všechna podporovaná zařízení musí splňovat 
ekodesign.  

Zařízení uvedená v Seznamu výrobků a 
technologií (https://svt.sfzp.cz/) dle Státního 
fondu životního prostředí ČR ekodesign splňují. 

KONTAKTY A INFORMACE: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/kotliky 
https://www.facebook.com/kotlikyKK/ 

Oddělení grantových schémat: 
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, 
kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Lucie Krajňáková, 354 222 487, 
lucie.krajnakova@kr-karlovarsky.cz; 
Jitka Lapešová, 354 222 414, 
jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz;  
Mgr. Michal Mottl, 354 222 263, 
michal.mottl@kr-karlovarsky.cz; 
Petra Našová, 354 222 268, 
petra.nasova@kr-karlovarsky.cz; 
Jaroslava Slavíková, 354 222 132, 
jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz. 
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