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 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 

 Hlavní cíl: výměna 80 tis. kotlů na pevná paliva do 

roku 2020, resp. 20 tis. kotlů do roku 2018 

 Alokace na ČR: 9 mld. Kč (do roku 2020), resp.      

3 mld. (1. výzva pro kraje) 

 Alokace pro JMK: přes 400 mil. Kč (do roku 2020), 

resp. cca 135 mil. Kč (1. výzva pro kraje) 

 Projekt Jihomoravského kraje „Snížení emisí z 

lokálního vytápění domácností v Jihomoravském 

kraji“ 

 

Základní informace 
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Ministerstvo životního 
prostředí (Řídící orgán) 

Státní fond životního 
prostředí 
(Zprostředkující subjekt) 

Jihomoravský kraj 
(příjemce dotace) 

Fyzická osoba (žadatel/ 
konečný uživatel) 



 žádost o finanční podporu 

 smlouva o poskytnutí dotace 

 výměna zdroje 

 předložení dokladů 

 vyplacení dotace 

 udržitelnost 

Jak to funguje 
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Projekt JMK 

Dotační program  

Krajská výzva 

Žádost o finanční 
podporu na dílčí 
projekt FO 



 Lokální topeniště jsou v JMK druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, jsou hustě rozmístěna 

na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů - vypouštění emisí přímo do dýchací 

zóny obyvatel - výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje. 

 Existuje vysoký počet domácností, které dosud využívají kotle na pevná paliva. 

 Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé, navíc mnohdy 

využívající jako palivo materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob,  

tyto kotle jsou obsluhovány nekvalifikovaně. 

 Existuje velké množství tzv. „mrtvých“ plynových přípojek. 

 Zejména v malých sídlech s absencí vlivu průmyslu jsou lokální topeniště stěžejním zdrojem, emisí, 

výjimkou nejsou ani oblasti, kde se podílejí na znečištění ovzduší v 70 - 80 %. 

 Vhodná finanční motivace pro výměnu zastaralého kotle především pro starší občany, sociálně 

slabé občany a nezaměstnané. 
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Proč řešit výměnu lokálních topenišť  
v Jihomoravském kraji 



 

Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva 

 od r. 2014 se kotle 1. a 2. emisní třídy již nesmí prodávat, 

 od r. 2017 bude povinnost předložit revizi kotle (vč. označení emisní třídy), 

 od r. 2018 bude zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, 

 od r. 2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy bude (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny),  

 

Přínosy kotlíkové dotace 

 Finanční prostředky na výměnu stávajícího zdroje vytápění a otopné soustavy, popř. na 

realizaci tzv. „mikro“ energetických opatření, nákup solárně-termické soustavy, akumulační 

nádoby apod.  

 Vyšší účinnost nového zdroje - úspora paliva.  

 Pozitivní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel. 

 

Proč využít tzv. kotlíkovou dotaci 
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 alokace: 80 mil. Kč 

 vyhlášení výzvy: 18. 12. 2015 

 zahájení sběru žádostí: 18. 1. 2016 

 plánované ukončení výzvy: 30. 4. 2016 

 skutečné ukončení výzvy: 12. 2. 2016 - vyčerpána alokace 

 elektronicky registrováno přes 900 žádostí - skutečnost 820 žádostí (duplicita) 

 v listinné podobě odevzdáno 800 žádostí 

 zažádáno: cca 92 mil. Kč 

 navýšení alokace o 10 mil. Kč - schváleno RJMK č. 148, 22.6.2016 

Krajská výzva č. 01  
shrnutí 

(stav ke dni ukončení sběru žádostí) 
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Vývoj počtu elektronicky přijatých žádostí v čase 
Krajský výzva č. 01 



 Počet žádostí u kterých nebyla doložena listinná verze: 20 

 Počet schválených žádostí: 733 

 Počet neschválených žádostí: 16  

 Počet zpět vzatých žádostí: 51  
 

Finanční pohled  

 Schválené žádosti: 83 891 690,50 Kč 

 Vyřazené žádosti: 2 621 950,00 Kč 

 Zpět vzaté žádosti: 6 966 736,00 Kč 
 29 žádostí v celkové požadované výši 3 829 546,00 Kč bylo vzato zpět před schválením RJMK 

 22 žádostí v celkové požadované výši 3 137 190,00 Kč bylo vzato zpět po schválení RJMK 

Krajská výzva č. 01  
shrnutí 

(stav ke dni 25. 8. 2016, RJMK 153) 



Žadatelé dle místa trvalého pobytu - obec 
Krajský výzva č. 01 
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Žadatelé dle místa trvalého pobytu – ORP 
Krajská výzva č. 01 
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Schválené žádosti dle místa realizace - obec 
Krajský výzva č. 01 
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Schválené žádosti dle místa realizace - ORP 
Krajská výzva č. 01 
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Schválené žádosti dle typu zdroje vytápění 
Krajská výzva č. 01 
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1. Kotel na biomasu: 300 

2. Kondenzační kotel na plyn: 190 

3. Kombinovaný kotel (uhlí/biomasa): 100 

4. Tepelné čerpadlo: 99 

5. Kotel na uhlí: 44 

 

Celkem 733 žádostí 

44 

300 

100 

190 

99 

Kotel na uhlí Kotel na biomasu Kombinovaný kotel

Plynový kondenzační kotel Tepelné čerpadlo



 Schváleno 733 žádostí (104 žádostí žadatelé 65 let a více) 

 Uzavřeno 436 smluv 

 Předloženo cca 100 žádostí o podstatnou změnu   

 Uzavřeno 85 dodatků ke smlouvě 

 Odevzdáno cca 100 finančních vyúčtování 

 Schváleno 10 finančních vyúčtování, proplaceno 6 finančních vyúčtování (stav 1. 9. 2016) 

Aktuální stav 
Krajská výzva č. 01 
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Nejčastější problémy/chyby/důvody vyřazení/zpět 
vzetí žádostí 

Krajská výzva č. 01 
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Problémy, chyby 
 nedostatečná znalost pravidel ze strany žadatelů – chyby v předkládané dokumentaci 
 nepozornost žadatelů - termíny a jiné požadavky 
 nedostatečné zvážení výběru nového zdroje vytápění – žádosti o změnu – dodatky 
 matoucí a zavádějící informace zprostředkovatelských firem 
 administrativní zátěž X administrativní kapacita 
 nastavení pravidel  

 

Důvody vyřazení žádosti v rámci procesu hodnocení 
 žadatel nebyl dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem ani spoluvlastníkem rodinného domu 
 požadavek na výměnu stávajícího kotel spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující výhradně uhlí 
 v katastru nemovitostí je vedeno na nemovitost žadatele zástavní právo soudcovské apod. 
 

Důvody zpět vzetí žádosti před/po schválení RJMK 
 Obava z nedostatku času – dodávka kotle, nutnost změny apod. 
 Podhodnocení rozpočtu 
 Obava z nesplnění podmínek Dotačního programu 

 



Předpokládaná pravidla krajské výzvy č. 02 
(bude předloženo RJMK 15. 9. 2016) 
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 schválení: RJMK č. 155, 15. 9. 2016 

 vyhlášení výzvy: 19. 9. 2016 

 zahájení registrace žádostí: 1. 11. 2016 od 10:00 hod. v elektronické podobě 

 ukončení výzvy/příjmu žádostí: 28. 2. 2017 ve 24:00 hod. nebo dříve v případě vyčerpání alokace  

 alokace 40 mil. Kč - může být navýšeno vzhledem k reálnému vyúčtování prostředků alokovaných 

na krajskou výzvu č. 01 

 způsobilost výdajů: od 18. 12. 2015 (vyhlášení krajské výzvy č. 01) 

 registrace žádostí: elektronicky s následným doložením listinné verze 

Krajský výzva č. 02 
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Předmětem podpory je výměna stávajících zdrojů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných 

domech na území Jihomoravského kraje za nový zdroj.  

Nový zdroj 

 kotel na pevná paliva (uhlí, dřevo, kombinovaný) – v případě ručního přikládání je nutná akumulační 

nádoba (týká se i kombinace - ruční + automat) 

 plynový kondenzační kotel 

 tepelné čerpadlo 

V souvislosti s výměnou zdroje lze provést 

 instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody 

 „mikro“ energetická opatření (v určitých případech povinné) 
 

Seznam registrovaných výrobků je dostupný zde (doporučené) 

https://svt.sfzp.cz/  

Předmět podpory 
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 není možné provést svépomocí 

 je třeba zajistit dodavatelsky osobou oprávněnou 

 instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z OZE (zejm. o kotel na biomasu, tepelné čerpadlo 

a solární tepelné systémy) může podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií provádět 

pouze osoba oprávněná (je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne 

starší než 5 let).  

 u ostatních zdrojů je oprávněnou osobou fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je 

držitelem příslušného živnostenského oprávnění a je k instalaci proškolena výrobcem kotle, popř. 

jiným oprávněným subjektem 

Instalace nového zdroje 
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 výměna stávajícího kotle na pevná paliva mimo území Jihomoravského kraje 

 výměna stávajícího kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním 

 výměna stávajících kamen, krbových kamen, krbu (a to i v případě jejich napojení na otopnou 

soustavu) 

 výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kombinovaný 

kotel uhlí/biomasa 

 výměna stávajícího kotle na pevná paliva za elektrokotel 

 výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti zdroj podpořen z programů ZÚ a NZÚ, 

 výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než 

třech bytových jednotkách 

 výměna zdrojů v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnických osob 

Co není předmětem podpory 
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 fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním 

 je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu 

 jeho vlastnické právo není omezeno (mimo zástavy smluvní na půjčku, hypotéku na bydlení) 

 dotaci nevyužije za účelem podnikání 

 realizuje dílčí projekt vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

 nemá závazky po lhůtě splatnosti 

 není v insolvenci, exekuci 

 nemá záznam v trestním rejstříku o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny 

nebo úplatkářstvím, nebo pro trestní čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku 

Oprávněný žadatel 
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Rodinný dům 
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RODINNÝ 
DŮM 

Stavba určená pro 

bydlení… 

…více než polovina 
podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na 
trvalé rodinné bydlení a je 
k tomuto účelu určena… 

…nejvýše tři samostatné byty a 
má nejvýše dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví… 

… době podání žádosti je v 
katastru nemovitostí zapsán 

jako RD nebo objekt k 
bydlení… 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky poskytnutí podpory 
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Rodinný 
dům 

Splňuje energetickou 
náročnost budovy 

třídy „C“ a vyšší 
NEBO…. 

…budou v něm 
realizována tzv. 

mikroenergetická 
opatření NEBO… 

…je na snížení 
energetické 

náročnosti budovy 
požádáno v NZÚ… 



Celé území Jihomoravského kraje, pokud není v příslušné krajské výzvě stanoveno 

jinak. Mimo území Jihomoravského kraje není možné finanční podporu přidělit. 

 
Bonifikace pro obce ležící v tzv. prioritním území - 5 % k dotaci 

 
Boskovice, Brno, Břeclav, Lanžhot, Rakvice, Kostice, Valtice, Velké Bílovice, Bučovice, Dolní 

Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Mikulčice, Mutěnice, Ratíškovice, Hustopeče, Velké Pavlovice, 

Kyjov, Bzenec, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vracov, Kostelec, Mikulov, Pohořelice, Vranovice, 

Slavkov u Brna, Holubice, Modřice, Moravany, Ostopovice, Podolí, Šlapanice, Újezd u Brna, 

Jiříkovice, Rebešovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 

Velká nad Veličkou, Ivanovice na Hané, Vyškov, Drysice, Znojmo, Židlochovice, Hrušovany u Brna, 

Nosislav, Rajhrad, Žabčice, Popovice, Unkovice 

Specifikace území 
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 max. do výše 20 tis. Kč, vhodnost určuje 

energetický specialista na samostatné příloze 

žádosti - příloha upravena 

 není nutné realizovat, když budova splňuje 

třídu „C“, popř. je o snížení energetické 

náročnosti požádáno v NZÚ (3. výzva) 

 možná realizace svépomocí (hradí se pouze 

materiál) nebo dodavatelsky (práce i materiál) 

 musí plnit svou funkci i v udržitelnosti 

Mikroenergetická opatření 
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Dílčí 
výměna 

oken 

Oprava 
fasády 

Zateplení 
střechy, 
půdních 
prostor 



 podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (v platném znění) fyzická osoba, která je 

držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 pro účely doporučení vhodnosti mikroenergetického opatření je nutné, aby příslušný energetický 

specialista měl oprávnění buď ke zpracovávání energetického auditu a energetického posudku 

nebo ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB) 

 seznam energetických specialistů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx 

Energetický specialista 
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 Nenávratná dotace - ex post 

 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí 

 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo 

plynového kondenzačního kotle 

 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován nový zdroj využívající 

obnovitelných zdrojů energie (TČ nebo kotel pouze na biomasu) 

 v případě tzv. prioritního území (viz předchozí) bude výše podpory navýšena o 5 procentních 

bodů (např. ze 70 % na 75 %), 

max. způsobilé výdaje 150 tis. Kč, max. výše dotace 127,5 tis. Kč. 

Forma, výše podpory 
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 kriteria způsobilosti musí být naplněna 

kumulativně a současně 

 

Obecně: 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací 

nového zdroje, otopnou soustavou, 

 zkoušky, testy, uvedení do trvalého provozu, 

 PENB (za určitých podmínek) 

mikroenergetická opatření, vč. potvrzení o jejich 

vhodnosti (za určitých podmínek) 

Způsobilé výdaje 
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Způsobilost 
výdaje 

Místo 

Přiměře
nost 

Prokazat
elnost 

Čas 



 výdaje nesplňující některá z kritérií způsobilosti 

 výdaje související se zpracováním žádosti o finanční podporu 

 výdaje překračující stanovené limity 

Nezpůsobilé výdaje 
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Limity způsobilých výdajů 

 Celkové způsobilé výdaje dílčího projektu – max. 150 tis. Kč 

 Max. výše podpory – dle zdroje, max. 127,5 tis. Kč 

 Max. způsobilé výdaje na realizaci mikroenergetických opatření  - 20 tis. Kč 

 Max. způsobilé výdaje za vypracování PENB – 5 tis. Kč 

 Max. způsobilé výdaje za vypracování potvrzení o vhodnosti ME opatření – 3 tis. Kč 



 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

 Potvrzení o vhodnosti mikroenergetického opatření 

 Akceptace žádosti nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám v rámci 

3. výzvy (22. 10. 2015) 

 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso 

 Fotodokumentace původního stavu před realizací mikroenergetického opatření 

 Písemný souhlas v případě spoluvlastnictví 

 Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti – prostá kopie výpisu z KN 

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního ústavu, 

případně jiný relevantní dokument dokládající vedení BÚ. BÚ musí být založen na osobu žadatele, 

popř. příbuzného v řad přímé – ČP.  

 Další přílohy (další nepovinné přílohy dle zvážení žadatele). 

Přílohy požadované k žádosti 
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 Vyčkat na vyhlášení krajské výzvy a seznámit se s dotačními pravidly 

 Kontaktovat energetického specialistu. Seznam energetických specialistů je k dispozici zde 

http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx 

 Vybrat si nový zdroj vytápění (změny budou možné pouze v určitých případech, viz 

dále). K výběru lze využít seznamu registrovaných výrobků, který spravuje SFŽP ČR, k 

dispozici zde https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ 

 Kontaktovat osobu mající oprávnění k instalaci nového zdroje - konzultovat vhodnost 

daného zařízení a rozpočet 

 Vyplnit žádost a elektronicky odeslat na server JMK, následně do 5 pracovních dnů doložit 

v listinné podobě 

Doporučený postup 
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 Hodnocení žádostí (formální, přijatelnost), popř. výzva k opravě formálních nedostatků 

 Projednání podaných žádostí v orgánech kraje (průběžně) – schválení/neschválení/zpětvzetí 

podpory  

 Podklady ke smlouvě - ČP k vlastnictví případně další podklady 

 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace 

 Realizace dílčího projektu 

 Předložení finančního vyúčtování dílčího projektu 

 Schválení a vyplacení dotace 

 Realizace udržitelnosti 

 Kontroly 

Další kroky 
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Nejdůležitější změny oproti podmínkám krajské výzvy č. 01 

 Nový zdroj nemusí být uveden na seznamu registrovaných výrobků – musí však plnit podmínky 

Ekodesignu 

 Přílohy k žádosti o finanční podporu 

 Listinná verze žádosti vč. příloh - v případě zaslání poštou musí být žádost do 5 pracovních dnů předána 

k přepravě poskytovateli poštovních služeb 

 Změny dílčích projektů především změna zdroje vytápění 

 Změna zdroje vytápění uvedeného v žádosti je možná pouze za předpokladu, bude-li zachována 

vybraná kategorie zdroje (A1, A2, A3, B, C) a bude-li nově vybraný zdroj splňovat požadavky 

tzv. Ekodesignu. Jakákoli změna, která by měla za následek přechod do jiné kategorie zdroje 

vytápění nebo přechod na zdroj vytápění který nesplňuje podmínky Ekodesignu, NENÍ MOŽNÁ. 

Oprávněnost změny bude prokazována v rámci finančního vyúčtování. Změna nepodléhá schválení 

orgány Jihomoravského kraje. Obdobná pravidla se aplikují i pro změny solárně-termické soustavy 

pro přitápění nebo přípravu TV.  

 K ukončení realizace dílčího projektu FO musí dojít do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Všechny 

projekty musí být dokončeny nejpozději do 30. 6. 2018.  

 Dotace bude proplaceno do 45 (60) pracovních dnů ode dne doručení Schválení finančního vyúčtování 

dílčího projektu (pošta). 

 Udržitelnost – od doručení Schválení finančního vyúčtování dílčího projektu do 31. 12. 2021. 

 
 



Navýšení alokace 

 navýšení o 10 % z původní alokace pro každý kraj, který si zažádá - pro JMK cca 13,5 mil. Kč 

 o navýšení bude ponížena alokace na druhou výzvu pro kraje 

 prostředky pouze na nákup kotlů na biomasu a tepelná čerpadla  

 individuální řešení pro každý kraj dle aktuálního stavu výzvy 

 

Jihomoravský kraj prozatím o navýšení nepožádal. Zažádáno bude po vyhlášení krajské 

výzvy č. 02 a po vyhodnocení zájmu ze strany konečných uživatelů.  



 https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ 

 www.opzp.cz 

 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2 

Další informace ke stažení zde 
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Ing. Tereza Rosypalová 

hlavní projektový manažer 

odbor regionálního rozvoje 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

tel.: 541 65 1371 

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz 

Děkuji za pozornost 
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