
Kotlíkové dotace – stále možno žádat. 
 

  Pokud jste doposud nestihli podat žádost o „Kotlíkovou dotaci“ v rámci 3. vlny - kola, 
máte stále možnost a hlavně šanci s žádostí uspět. 
 
  Dotovat výměnu starého neekologického kotle za nový ekologičtější a legislativním podmínkám 
vyhovující kote je stále možné prostřednictvím zařazení do tzv. ZÁSOBNÍKŮ jednotlivých 
krajských úřadů.  
 
  Stále jsou kraje, které nemají dočerpány prostředky. Určitě je stále možné žádat nebo bude 
možné žádat ještě v těchto krajích: 
 

- Středočeský kraj 
- Ústecký kraj 
- Liberecký kraj 
- Kraj Vyso čina 
- Olomoucký kraj 
- Jihomoravský kraj 
- Jihočeský kraj 
- Plzeňský kraj 
- Pardubický kraj 
- Královehradecký kraj  (Na jaře 2020 bude vyhlášena další výzva) 
- Praha hl. město 

 
    Pro bližší informace se obraťte případně vždy na patřičné www krajských úřadů, kde v sekci 
„Kotlíkových dotací“ najdete pot řebné aktuální informace.  
  Nebo pro bližší informace ke „Kotlíkovým dotacím“ v jednotlivých krajích se obraťte na 
specialistu na dotace firmu Dekama Trade s.r.o. s kontakty: Mail: info@dekama.cz; Web: 
www.dekama.cz 
 
  Nové finanční prostředky poskytuje Státní fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019.  
 
  Původní částka 3 miliardy korun bude navýšena o 1,5 miliardy přesunem z programu NZÚ a dalších 
380 milionů přislíbil Státní fond životního prostředí ČR. S žádostí tedy neváhejte a využijte svou 
šanci získat až 127 500 Kč co nejdříve!  
 
  Od 1. září 2022 (v Praze od 1. října 2020) bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy zcela 
zakázán. Za jejich provozování pak hrozí vysoké pokuty. Staré kotle tedy musí vyměnit všechny 
domácnosti.  
 
  Z tohoto důvodu spustilo MŽP v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji program 
bezúročných kotlíkových půjček, které zajišťují příslušné obce. Po řádném splacení si obce mohou 
peníze nechat a investovat je do dalších projektů v rámci zlepšení podmínek životního prostředí.  
 
  Co bude následovat po kotlíkových dotacích? 
  Po ukončení stávajícího programu bude v provozu podle odhadu stále až 300 tisíc kotlů na pevná 
paliva třídy 1 a 2, které nebudou moci být provozovány od září 2022. Navíc bude v provozu již 
značné množství starých technicky již nevyhovujících kotlů třídy 3 a také velké množství 
lokálních topidel (krby, kamna, sporáky). Uvedené spalovací zdroje budou v provozu zejména 
u sociálně slabších skupin obyvatel.  
 
  Proto se vážně uvažuje o podpoře výměn zdrojů na vytápění domácností i v novém Operačním 
programu životní prostředí III 2021+. Vše se ovšem bude odvíjet od diskuze s Evropskou Komisí, 



která bude probíhat v roce 2020. Představa MŽP je, že by v novém programu mohlo být 
alokováno až 12 mld. korun. 
 
 
  V současnosti se předpokládá podpora následujících aktivit: 

- Výměna topidla na pevná paliva za kotel na biomasu nebo plynná paliva splňující 
podmínky na EKODESIGN 

- Výměna topidla na pevná paliva za tepelné čerpadlo 

- Výměna kotle třídy 1 – 3 (dle ČSN EN 303-5/ 2013) na pevná paliva za nový kotel na 
biomasu nebo plynná paliva splňující podmínky na EKODESIGN 

- Výměna kotle třídy 1 – 3 dle (ČSN EN 303-5/ 2013) na pevná paliva za tepelné čerpadlo. 
 

 Vybíráte jiný zdroj a pot řebujete poradit? 
 
  Další potřebné a bližší informace ke „Kotlíkovým dotacím“  a možným doporučeným 
technologiím za firmu ROJEK  pro výměnu zdroje vytápění můžete získat přímo u nás na 
www.rojek.cz, nebo při osobní návštěvě na naší vzorkovně v sídle firmy v Častolovicích.  
 

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 p řipraví podklady k vyřízení dotace a 
dotací za Vás podá. 
 
3. Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klí č“ . 
  
4. Doporučíme Vám firmy, které s podáním žádosti o přidělení dotace pomůžou a podání zařídí 
„na klí č“ . (Mobil:  +420 774 418 639;Mail:  info@dekama.cz; Web: www.dekama.cz) 
 

   
  V roce 2022 bude problém výměnu realizovat a to z důvodu velké vytíženosti 
instalačních firem, navíc jednodušších a levnějších kotlů bude na základě se 
zpřísňujících podmínek legislativy rapidně ubývat, protože se přestanou vyrábět 
a prodávat. 
 
  Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za 
pomoci štědrých kotlíkových dotací, které budou probíhat zatím v této podobě 
do roku 2020, již dnes. 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 


