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Vlastníte byt nebo dům a topíte starým
neekologicloým kotlem na dřevo nebo uhlí?
Vít6, žeto bude od 7.září 2O22 zakázáno? Nyní,
i když nemáté do§tatek financí, máte poslední
šanci na jeho výměnu za ekologický zdroj.
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1.9. 2022

Progratl na
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l\ollíkovou dotac, oro domácnosIi s nižšimořiImem

výmět-tU neekolog]CkýCh kotlů, tZV kotlíkové

dotace, vstu puje do nové láze, Od 7. záií 2a22 bude
podle zál<ona o ochraně ovzduší ž roku 2012 povoleno
poUžíVat kotle pot]Ze 3, a Vyššítřicly poc]le ČSN EN 303-5.
ProVoZ ZaStara|ých kotlú bUde ZakáZán a bUde nutné ]e
q/ménlt ža noVé eko]ogiCké Zdroje \,1^ápční,

g596

uýdajů

mohou Využítti, jejichž\^ýše průměrnéhoročního
čistéhopříjmu na člena domáCnostiV roce 2020

nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu
a měSíC. Příjmy členůdomácnostijsou průměrovány
a u nezletilých dětía U studentů do 26 let Se příjem
počítájako nulo\ii osoby se starobnlm nebo
invalidním důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok
automatic{!ý,

DotaC] můžetelyužil na výménu kotle na dřevo nebo
uhlínižšínež 3, třídy za kotel na biomasu, tepelné

ěerpadlo a plynov,ý kondenzaění kotel, Díky kotlíko\.ýrn
dotacím ZíSkáte Zpět až 95% ZpůSobilých \^idajů.
Do nich iZe ZahrnoUt napříkiad i Stavebnípráce,

50 ooo Kě

bojlery, Zkoušky a testy na UvedeníZdroje k užíVání

S ohledem na kapacity topenářů a dodavate]ů ínůžebýt
ol]tížne St]hnoLlt VýměnU kotle Včas Ol:]Ce s rozšířenoL]
působností,které provádí l(ontroIy, Však bUdoU moCl
Zohledn t Snal-]U VlaStníkůnerr]ovitoStí kotel Vyrněrrjt.
V praxj to Znarnená, že pokUd Si alespoň požácáte

a pro]eldovou dokUmentacj, Za Zpúsobilé]soU
považovány in§talace realizované od 1, 1, 2021

o dotac na Výn-]ěnU kalle do 1. Září 2022, můžete se
Vyhnout pokutě až 50 000 Kč,

dodáVky a SlUžby soUVisejíCíS realiZaCí, rekonstrukc]

otopné soUstaB/,

akUnT

Ulačnínádoby a kombinované

75 oooKě

Tolik můžeteZískat navíc jako bonUS, pokud
ZkombinUjete kotlíkovou dotaci s dotaCí na Zateplení

oolrJ

7 progranL.] Nová

zelena úsoolam,

!
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l(ontal<tujte svůj obecn í

nebo
.

l<rajsl<ý
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úřad

Při]en] žádostí l]Ude plobíhat od ZacátkU rokLl

2022 přes k[a]s

TEPELNÉ

KoTEL
NA BloMASU

PLYNoVÝ
KONDENZAČNÍ
KoTEL

<é úřaC]y. ktelé Villl] poskytnoU

čEBPADLo

13o oooKě

Co je třeba

l<

podání

žádosti?
r
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oLlLo, 1]š po1,1o-,,t\,

Fornulái žádosti o podl)olr]
Doklacl o ]<oll|role technickajl]o Stavu a plovozu
,_,/odt] l]o ž!_]lU]- Ipp},l - lJ,J<(lzPte idN, ./F -l.. lý
kotel Splňuie podlninky kotlíkovédotace

l

Budete mít k Cli5pozlci seznaIl-] Výlol]ku
a tcchnolo8lí, Zc ktcrél,]o můžetcVyl]irat

no\/y Zclro]

leIrla na vrlt.,rrln,rt Scznarr neni It,vtnr},
Dotacl r]a noVý l(otel n]úžetcZoeIa novó ZíSkat
l pokUd trvalo ž]]etc V r€i<reačním ol]]el(tLi.
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Doklad, že JSte VlaStnikem nelnovitosti, kde ]c
r]ebo l]Udc lnStaloVán nor^i,Zdroj Vytápění
Doklad o splnénípodnrínky na Výši prúlnčrnóho

čištóho přúl]rLl na člena doll]áCllosti
Foto Starél,]o kotle napojel]él]o na otol]nou
soL]SiaVLl a kolnl,]oVé těleso

chcete vědět víc?
wtmp.kotlikydotace.cz
PotřebUjete porad]t? obraťte se
na SVúj obecní nebo klaislaý úř.d nebo
na iníolinku §tátnlho íondu životního
p]$třbdí ČR,

lNFoLlNKA sFžP čR
E-mail: dotazy@sfzp-cz
zelgná linka: 800 260 500
pondělí-pátek:
7,30_16.o0

opeděni pEgBň
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