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Stávající kotel 
na tuhá paliva

• Bez automatického 
přikládání paliva

• Který nebyl 
podpořen z jiného 
dotačního titulu

• Kotel je v rodinném 
domě

• Jsem fyzická osoba 80 % 70 –
80%

75 %

• Dotace se vyplácí zpětně, po podání žádosti a předložení  faktur
• Příjem žádostí od ledna 2016 po vypsání Plzeňským krajem
• Dotace je vyplácena z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie
• Dotace se dle nového zdroje tepla určují jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů, 

které jsou:
• Stavební práce, montáž a dodávka nového zdroje vytápění
• Stavební práce, montáž, služby a zkoušky otopné soustavy
• Pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy
• Služby energetického specialisty
• Náklady na stavební úsporná opatření, max 20 000 Kč

• Maximální celková výše uznatelných nákladů je 150 000 Kč
• *Ve vybraných obcích je základní dotace navýšena o 5%
• V případě, že dům nesplňuje energetickou třídu C (dle Průkazu ENB) je nutné provést 

některé z vyjmenovaných stavebních úsporných opatření, tzv. „mikro“ energetická 
opatření

• Nové kotle na tuhá paliva musí být vybaveny autom. podavačem nebo akumulační 
nádrží tepla. Výrobky je možno vybírat pouze ze seznamu registrovaných výrobků

• Plné znění podmínek, včetně seznamu obcí se zvýšenou dotací či seznamu 
podporovaných opatření je na stránkách http://www.plzensky-
kraj.cz/cs/clanek/kotlikove-dotace-v-plzenskem-kraji-2015-2018

• Rodinný dům se stávajícím kotlem na uhlí s 
ručním přikládáním

• Nová opatření:
• Kotel na uhlí a pelety s aut. 

podavačem 90 000 Kč
• Montáž a doprava 30 000 Kč
• Energetické posouzení a návrh 

opatření 3 000 Kč
• Provedení zateplení půdy

18 000 Kč
• Uznatelné náklady celkem 141 000 Kč
• Základní dotace 75% - 105 750 Kč
• Navýšení dotace 5%* -7 050 Kč
• Dotace celkem -112 800 Kč
• Spolufinancování 28 200 Kč

Pro více informací se na nás 
neváhejte obrátit. Pro Váš dům 
zpracujeme průkaz energetické 
náročnosti budovy a pomůžeme 
s administrací pro získání 
dotace.

+420 774 963 010
info@zc-projekty.cz

www.zc-projekty.cz

facebook.com/zcprojekty


