Stát spustí zatím poslední vlnu - kolo „Kotlíkových
dotací“ a rozdělí přes 3 miliardy korun.
Zdroj informací je tisková zpráva MŽP ze dne 10. 01. 2019
Máte doma starý kotel na tuhé palivo? Pak máte zřejmě poslední příležitost, jak na jeho
výměnu dostat peníze.

Dalších cca. 30 tisíc domácností bude mít nárok na dotaci při povinné
výměně starého neekologického kotle. Stát spouští poslední vlnu - kolo
kotlíkových dotací.
Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový
ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální vlnu - kolo kotlíkových dotací,
které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125
miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě
provoz těchto kotlů v září roku 2022 dle zákona č. 201/ 2012 Sb. skončí.
„Čisté ovzduší je pro ministerstvo životního prostředí hlavní prioritou již několik let a ne
jinak tomu bude v letošním roce. Již potřetí krajům pošlou více než tři miliardy korun,
díky kterým bude vyměněno dalších minimálně 30 tisíc zastaralých neekologických
kotlů.

„POZOR zásadní informace k provozu kotlů po roce 2022 !!!“
Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva bez emisní třídy,
první a maximálně druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září
roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán. Navíc výhodnější
podmínky pro jejich výměnu už v dohledné době asi nebudou, informoval
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a
nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé ale už nyní avizují, že to stihnou
dříve, na přelomu jara a léta.
Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní
novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. „Na této změně trvala Evropská komise, která
jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na
kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující
vedle uhlí i biomasu,“ informoval ministr Richard Brabec a dodal, že vyloučení uhlí je rovněž
v souladu s energetickou koncepcí ČR i s klimatickou politikou.
I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou
paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

„Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze
zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou
soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest.
Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace
zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ doplnil ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman.
Své žádosti o dotační prostředky pro třetí výzvu - kolo kotlíkových dotací mohou
všechny kraje na Státní fond životního prostředí ČR podávat do 29. března 2019.
Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši alokovaných prostředků, o jakou mohou
kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit.
V krajích, zařazených do státního programu „RESTART“ (Moravskoslezský, Ústecký
a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní
výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na
předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na
nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program a podmínky představí
v únoru.
Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí
do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních
dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku
2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. Největší zájem žadatelé dosud
projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný zájem byl i o kombinované kotle (26 %), o
kotle na biomasu (17 %), o kotle čistě na uhlí (5 %) a plynové kondenzační kotle (21 %).
„Program kotlíkových dotací je velice pozitivně hodnocen i na úrovni Evropské unie.
Důkazem je zařazení Kotlíkových dotací do evropských projektů typu „Goodpractice“ tedy
projektů, které se velmi dobře osvědčily v praxi. Vzorem se staly již například pro Polsko či
Slovensko,“ infor,oval ministr Richard Brabec.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE
(Základní podmínky pro poslední 3 vlnu – kolo kotlíkových dotací)
Co dotace 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.

Výše podpory:
- Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
- Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva, nutná akumulace) – 80 %, max. 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
- Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci:
- Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- Nová otopná soustava
- Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- Projektová dokumentace

Bonusy:
- Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším (seznam obcí je stanoven) – bonus 7 500 Kč
- Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Kde a kdy budete žádat o dotace
- Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany
- K dotazům veřejnosti na kotlíkové dotace, prosím, využijte info e-mail: kotliky@sfzp.cz.

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

Kotle ROJEK pro 3 vlnu – kolo kotlíkových dotací
1. Kotle ROJEK s automatickým přikládáním jenom BIOMASA:
ROJEK A 15
SVT 1403 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK A BIO 25
SVT 6630 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK TKA BIO 15
SVT 1399 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK TKA BIO 25
SVT 1400 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK TKA BIO 45
SVT 1401 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK KTP 20 PELLET SVT 22626 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK KTP 25 PELLET SVT 22627 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
ROJEK KTP 30 PELLET SVT 22628 - EKODESIGN (palivo dřevní pelety)
2. Kotle ROJEK s ručním přikládáním jenom BIOMASA:
ROJEK PK BIO 20
SVT 21408 - EKODESIGN (palivo dřevo)
ROJEK PK BIO 25
SVT 21409 - EKODESIGN (palivo dřevo)
ROJEK PK BIO 30
SVT 21410 - EKODESIGN (palivo dřevo)
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

