Švédské technologie pro tepelný komfort
Värmesystem av svensk teknologi

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K DOTAČNÍM PROGRAMŮM
1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení?
Tzv. mikroenergetická opatření jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří nebo zateplení
střechy či půdy, je nutné k získání kotlíkové dotace provést, pokud rodinný dùm nesplňuje
požadavky minimální na energetickou třídu C. Není nutné realizovat opatření, která po realizaci
zařadí dům do třídy C. Pouze opatření ze seznamu. Ideální opatření pro Váš dům doporučí
energetický specialista. Dotace na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč.
2. Je možné získat dotaci i na kotle vymìnìné před vyhlášením dotace krajem, jaké je rozhodné
datum nákupu kotle?
Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj stanovily časovou způsobilost čerpání dotace pro fyzické osoby
od vyhlášení krajské výzvy, tzn. v případě Kraje Vysočina je časová způsobilost od 17. 12. 2015 a
v případě Jihomoravského kraje od 18. 12. 2015 pro účely 1. výzvy. Ostatní kraje zachovaly
časovou způsobilost jako datum vyhlášení programu MŽP tj. od 15. 7. 2015.
3. Jak dlouho potrvá podání žádosti?
Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpoklad je, že kontrola žádostí by měla
proběhnout do 30 pracovních dnů. Pokud je žádost v pořádku, následuje generování a podpis
smlouvy se žadatelem, kde bude uveden termín na realizaci projektu.

4. Musím mít zpracovaný projekt? (kým)
Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů, ale
doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.
5. Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plyn?
Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Emisní třída
kotle nerozhoduje. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma
zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém
případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje
vytápění a že je prokazatelně v provozu.
6. Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?
Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

7. Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?
Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.
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8. Lze získat kotlíkovou dotaci na výměnu zdroje na elektřinu?
Kotlíkové dotace jsou primárně určené pro majitele rodinných domů, kteří využívají jako hlavní
zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako
stávající zdroj, si mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o tepelné čerpadlo, kde je
však podmínkou i zateplení objektu, pokud rodinný dům přesahuje mìrnou roční potřebu tepla na
vytápění 150 kWh/m2.
9. Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt?
Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze rodinných domů, a to do 3
bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí. Akceptují se rodinné
domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlostí.
10. Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí? Fungují nějaké
kontroly?
Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění podmínek dotace.
Kontroly jsou administrativní, zaměřují se na dodané výrobky a služby na základě faktur a
předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě a bude zkontrolováno celkem
minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem na počty projektù v
jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý
žadatel má povinnost zajistit minimálně 5ti-letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v této
době mùže přijít kontrola. Žadatel také už při podání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém
domě umožní.
11. Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle
ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?
V tomto případě bohužel o podporu žádat nelze.
12. Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?
PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění energetické náročnosti
rodinného domu stávajícím stavem v úrovni energetické náročnosti třídy C.
13. Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?
Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní
kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném rodinném domě.
14. Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy?
Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze
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tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje. Např. při realizaci tepelného
čerpadla, je pro účinnou funkci systému, vhodné realizovat tzv. podlahové vytápění.

Zaujaly Vás dotační programy a tepelné čerpadlo OCTOPUS ICE STICK?
Neváhejte nás kontaktovat:
+420 777 750 539
info@active-elements.cz

Zdroj informací:
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí
Podrobnější informace o všech dotačních programech najdete na stránkách http://www.opzp.cz
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