DOTAZY ŘÍJEN 2015

1. Chtěla bych využít dotaci z programu výměny zdrojů tepla (kotlíkové dotace). Prosím o
informaci, kde si lze stáhnout žádost o dotace anebo vyzvednout formulář?
Formulář bude po vyhlášení výzvy ke stažení zde, na stránkách kotlíkových dotací:
http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-opzp--cl-3259.html.
2. Poskytuje se dotace na výměnu zastaralého plynového kotle?
Bohužel, ne, dotace se poskytuje jen u výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním.
3. Povinnou součástí zadosti je Průkaz energetické náročnosti budovy. Chci se zeptat jak dlouhou
má platnost? Např. pokud bych si ho nechal udělat nyní, budeme mi platit i pokud požádám o
kotlíkovou dotaci v roce 2017?
K žádosti doložíte jen Průkaz energetické náročnosti budovy - pokud splňujete náročnost "C"
(potřebnou dokumentaci k získání tohoto průkazu doložíte energetickému specialistovi, který
Vám tento průkaz vystaví), pokud náročnost "C" nesplňujete, musíte provést jedno z "mikro"
energetických opatření (zde není také nutné předkládat k žádosti žádnou celkovou stavební
dokumentaci). Průkaz bude platit do té doby, než se změní vyhláška, na základě které je
vystaven (vyhláška č. 78/2013 Sb.).
4. Musí realizaci (výměnu kotle) provádět firmy z předem daného seznamu nebo stačí živnostník s
oprávněním vodo-topo ?
Žádný seznam firem zveřejněn nebude, výběr zůstane na Vaší úvaze.
5. Chci vyměnit stávající kotel na pevná paliva o výkonu 14 kW za poloautomatický kotel na pelety
a uhlí zn. EKR emisní třídy 3. Je možné získat na tuto výměnu kotlíkovou dotaci?
Základem je, abyste měnili v rodinném domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za
kotel na pevná paliva splňující požadavky na Ecodesign. Na kotel 3. emisní třídy se dotace
vztahovat nebude. Kotle musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků. Ten naleznete
zde vč. Základních pravidel pro fyzické osoby: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
6. Lze o kotlíkovou dotaci žádat i v případě, že jsou v rodinném domě jako zdroj vytápění použita
kamna s ručním přikládáním doplněná o elektrické přímotopy?
Bohužel na výměnu kamen se tato dotace nevztahuje.
7. Vlastním rodinný dům, nevím, zda splňuji PENB-klasifikační třídu C., pokud budu mikro
energetické opatření realizovat, nemusím prokazovat klasifikační třídu C?
S energetickým specialistou byste měl konzultovat, zda klasifikační třídy C dosáhnete – pak
dokládáte Průkaz energetické náročnosti a nemůžete realizovat mikro opatření z dotace.
Pokud Vám, ale řekne, že třídy C nedosáhnete, doporučí Vám mikro energetické opatření –
pak průkaz nedokládáte a realizujete vybrané mikro-opatření.
8. Po realizaci mikro-opatření musí obálka budovy splňovat nějakou klasifikační třídu?
Po realizaci mikro opatření se nezkoumá, jakou třídu dosáhnete.
9. Chtěl bych využít mikro energetické opatření – zateplení podlahy (provést rekonstrukci podlah ve
sklepě s využitím polystyrenu). Bude způsobilým výdajem i demolice stávajícího betonového
potěru, nový betonový potěr s pokládkou podlahového polystyrenu, případně položení dlažby?
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Zateplení podlahy – ano, za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce,
dodávky a služby bezprostředně související s realizací mikro energet. opatření. Upozorňuji, že
maximální způsobilé výdaje na mikro opatření jsou 20 000 Kč.
10. Musí někdo schválit mikro energetické opatření?
Mikro energetické opatření Vám bude doporučovat energetický specialista a žádost stvrdí
svým podpisem.
11. Pokud mám v domku kotel na dřevoplyn – ruční dávkování bez nádrže, můžu dostat dotaci na
nový zplynovací kotel na dřevo i s novou akumulační nádrží a kombinaci na solární ohřev vody
včetně přitápění (za předpokladu energ. náročnost budovy je C, případně provedení dalšího
mikro opatření)?
U kotlů na dřevoplyn předpokládám, že to jsou kotle na pevná paliva s ručním přikládáním a
žádat o dotaci tedy můžete na nový zplynovací kotel vč. akumulační nádoby - pokud bude
nový kotel s ručním přikládáním. S tím, že vyměníte kotel, mohou být podporovány i solárně
termické soustavy (samostatně nelze). Buď splníte C a dokládáte průkaz o energetické
náročnosti budovy nebo uděláte na doporučení energetického specialisty mikro-energetické
opatření (pak průkaz nedokládáte).
12. Pokud mám v domku kotel na tuhá paliva a vedle kotel na plyn starý 20 roků, můžu dostat dotaci
na kondenzační plynový kotel, nebo kotel na biomasu ruční přikládání?
Pokud máte v domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a plní hlavní zdroj vytápění (je
funkční), pak o dotaci žádat na Vámi uvedené zdroje tepla můžete. Nový zdroj tepla musí být
vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků, které naleznete na stránkách:
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
13. Je možné žádat o kotlíkovou dotaci, i když mám již tepelné čerpadlo (země voda s vrty) víc než
rok nainstalované a původní kotel na tuhá paliva je již dávno ve šrotu?
Ve Vašem případě nelze. Termín, od kterého lze uznat výdaj je 15. 7. 2015. Navíc byste
nedoložil fotodokumentaci kotle na pevná paliva, protože ho máte již ve šrotu.
14. Budou hrazeny náklady na PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy?
Náklady na vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy budou způsobilé, jen když
dosáhnete požadované třídy „C“.
15. V letošním či příštím roce zvažuji výměnu stávajícího 20 let starého kotle s ručním přikládáním
na uhlí a dřevo za nový účinnější a ekologičtější. Bydlím ve starším rodinném domě, kdy část
domu má zatepleny vnější obvodové zdi. Kromě tohoto kotle máme jako záložní zdroj tepla
instalován i plynový kotel. Chtěl bych se zeptat, zda budu moci kotlíkovou dotaci využít při
instalaci nového kotle na dřevo v příslušné emisní třídě s ručním přikládáním a zásobníkovou
nádobou?
Podmínkou je, abyste měl starý kotel plně funkční a plnil hlavní zdroj vytápění. Na nový kotel
můžete žádat, ovšem musí být zvolen ze seznamu výrobků, který naleznete na těchto
stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. Tady upozorňuji, že akumulační
nádoba musí být o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně
případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Akumulační nádrž rovněž bude
součástí způsobilých výdajů (výdaje, na které můžete žádat a ze kterých je pak vypočtena
dotace – maximum je 150 000 Kč).
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16. Zvažuji, kromě výměny starého kotle s ručním přikládáním na uhlí a dřevo, také instalaci
solárního termálního ohřevu vody. Chtěl jsem se zeptat, zda půjde případnou dotaci souběžně
čerpat i na tuto realizaci?
V kombinaci s výměnou kotle na pevná paliva můžete žádat i o solární termické soustavy.
17. Uvažuji o výměně starého kotle za nový s využitím dotace. Pokud dobře chápu situaci, tak ve
zlínském kraji ještě konkrétní výzva nebyla vypsána, avšak pokud provedu celou výměnu ještě
před letošní zimou, tak můžu zpětně žádat o dotaci, jakmile bude zlínským krajem vypsána
výzva?
Ano, žádat můžete tzv. zpětně od data 15. 7. 2015, pokud dodržíte podmínky dané
programem.
18. Uznatelný náklad bude s výměnou kotle i rekonstrukce spalinové cesty (vyvložkování komínu
odbornou firmou s revizní zprávou), energetický štítek budovy a max. 20.tis na realizaci mikroenergetických opatření?
Vyvložkování komínu je uznatelný náklad. Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilý
pouze v případě, pokud prokazujete třídu C. Pokud byste si průkaz udělal a C nedosáhl, pak
není uznatelný. Pokud již víte, že třídy C nedosáhnete, je dobré rovnou udělat mikro
energetické opatření dle doporučení energetického specialisty. Na mikro energetické opatření
je max. 20 000 Kč a jsou to způsobilé výdaje.
19. Může podmínky dotace splňovat kotel zn. VIADRUS na tuhá paliva když bude doplněn
automatickým podáváním paliva instalovaným oprávněnou firmou?
Nový zdroj tepla musí být vybrány ze Seznamu registrovaných výrobků, které naleznete na
stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
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