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Pokyny k vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci 

Možnosti vyplňování formuláře žádosti: 

a) Elektronicky - žádost si stáhněte do svého počítače a vyplňte. Po vyplnění všech 

údajů formulář vytiskněte a opatřete příslušnými podpisy. Tuto možnost vyplnění 

žádosti preferujeme. 

b) Ručně - pokud nemáte možnost vyplnění žádosti elektronicky, vyplňte ji ručně čitelně 

hůlkovým písmem. 

Přílohy žádosti o dotaci vyplňte ručně čitelně hůlkovým písmem. 

 

Žadatelem je vždy vlastník či spoluvlastník rodinného domu. Pokud žadatel výjimečně 

nemůže sám žádost vyplnit a podepsat a existuje osoba, která má plnou moc k zastupování a 

podepisování žadatele, může být žádost podepsána touto osobou a zároveň se žádostí bude 

doložena úředně ověřená plná moc této osoby.  

 

Vyplňování jednotlivých oken žádosti: 

Zařazení žádosti do programu 

1. Číslo žádosti - tento  údaj nevyplňujte, doplní jej poskytovatel podpory Pardubický kraj 

 

Žadatel 

4.    Příjmení žadatele – příjmení žadatele o dotaci 

5.    Jméno žadatele – křestní jméno žadatele o dotaci 

6.    Titul žadatele, pokud existuje, např. Ing. 

7.    Datum narození žadatele 

8.    Bankovní spojení – doplňte číslo běžného účtu, na který bude poskytnuta dotace 

 

Místo trvalého pobytu 

9. – 13.  Údaje o místu trvalého pobytu z OP   

 

Kontaktní adresa 

14. – 18.  Kontaktní adresa – tyto údaje vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu 

uvedené v bodech 9. – 13. 

Kontakt 

19. Telefon – uveďte číslo svého telefonu nebo mobilního telefonu, na kterém jste k zastižení pro 

případ vyžádání doplňujících informací k žádosti  

20. E-mail – uveďte svoji e-mailovou adresu, pokud existuje, pro případ vyžádání doplňujících 

informací k žádosti  
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Předmět žádosti o podporu 

Označení A1 – C - ve sloupci „Označte křížkem realizovaná opatření“ zaškrtněte křížkem vybraný typ 

nového zdroje vytápění (např. Kotel na pevná paliva – výhradně uhlí, apod.).  

Ve sloupci „Výdaje (Kč vč. DPH)“ uveďte předpokládanou cenu nového zdroje vytápění (dle sdělení 

firmy, která vám bude nový zdroj tepla instalovat).  

Ve sloupci „kód SVT“ uveďte příslušný kód zdroje vytápění vybraného ze seznamu registrovaných 

výrobků (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/), pokud tuto skutečnost v době 

předkládání žádosti znáte, pokud neznáte, nevyplňujte. Cenu zdroje uveďte včetně práce (montáž 

apod.), souvisejících stavebních prací např. vyvložkování, oprava či stavba nového komína apod. 

Označení D – Otopná soustava - pokud bude realizována nová otopná soustava nebo dojde k úpravě 

stávající otopné soustavy, pak ve sloupci „Označte křížkem realizovaná opatření“ proveďte zaškrtnutí 

křížkem a ve sloupci „Výdaje (Kč vč. DPH)“ uveďte předpokládanou cenu. Cenu uveďte včetně práce 

(montáž apod.). 

Označení D1 – Akumulační nádoba - pokud bude instalována akumulační nádoba, pak ve sloupci 

„Označte křížkem realizovaná opatření“ proveďte zaškrtnutí křížkem a ve sloupci „Výdaje (Kč 

vč. DPH)“ uveďte předpokládanou cenu (dle sdělení firmy, která vám bude akumulační nádobu 

instalovat).  

Označení E - pokud bude instalována solárně-termická soustava pro přitápění nebo úpravu teplé 

vody (TV), pak ve sloupci „Označte křížkem realizovaná opatření“ proveďte zaškrtnutí křížkem a ve 

sloupci „Výdaje (Kč vč. DPH)“ uveďte předpokládanou cenu (dle sdělení firmy, která vám bude 

solárně-termickou soustavu instalovat). Ve sloupci „kód SVT“ uveďte příslušný kód zdroje vytápění 

vybraného ze seznamu registrovaných výrobků (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/), 

pokud tuto skutečnost v době předkládání žádosti znáte, pokud neznáte, nevyplňujte. Cenu uveďte 

včetně práce (montáž apod.) 

Označení F – Průkaz energetické náročnosti budovy – v případě, že bude prokazována energetická 

náročnost budovy C a lepší, označte tuto skutečnost křížkem ve sloupci „Označte křížkem realizovaná 

opatření“. Maximální výše způsobilých výdajů za pořízení tohoto činí 5 000 Kč. Výdaj za průkaz 

energetické náročnosti D a horší nelze uplatnit jako způsobilý výdaj, takový průkaz není vyžadován.       

Označení G - Mikro energeticé opatření - ve sloupci „Označte křížkem realizovaná opatření“ 

zaškrtněte křížkem alespoň jedno mikro energetické opatření (G1 – G9), které bude na základě 

doporučení energetického specialisty realizováno zároveň s výměnou kotle. Ve sloupci „Výdaje (Kč 

vč. DPH)“ uveďte předpokládanou cenu tohoto opatření. 

Označení H – Služby energetického specialisty (související s G) - ve sloupci „Výdaje (Kč vč. DPH)“ 

uveďte předpokládanou cenu za služby energetického specialisty. Maximální výše způsobilých výdajů 

za služby energetického specialisty v souvislosti s návrhem vhodného mikro energetického opatření 

činí 3 000 Kč. Výpočty tepelných ztrát a výpočty pro stanovení energetické náročnosti budovy nejsou 

v případě mikro energetického opatření vyžadovány a jsou nezpůsobilým výdajem, proto do ceny 

nelze tyto výpočty zahrnout. Seznam energetických specialistů viz http://www.mpo-enex.cz/experti/.  
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Celkové výdaje projektu (Kč vč. DPH) – součet ceny za A1 – H. Tento součet se automaticky 

vygeneruje v případě elektronického vyplnění formuláře. V případě ručního vyplnění uveďte součet 

ceny za A1 – H. 

 

Potvrzení energetického specialisty 

21. – Příjmení, jméno příp. titul energetického specialisty, který prověřil vhodnost realizace mikro 

energetického opatření. 

22. – adresa energetického specialisty, který prověřil vhodnost realizace mikro energetického 

opatření. 

23. – datum a podpis energetického specialisty, který prověřil vhodnost realizace mikro 

energetického opatření. 

Pole “popis“ vyplní energetický specialista. Stručně popíše způsob, jak byla prověřena vhodnost 

realizace vybraného mikro-energetického opatření. (možné doplnit ručně). Vyplnění tohoto pole je 

povinné. 

 

Popis stávajícího kotle a používaných paliv a zdrojů energie 

24. – Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze 

Typové označení kotle – uveďte údaj ze štítku kotle příp. z dokumentace ke kotli, příp. požádejte 

vašeho topenáře o sdělení požadovaných údajů. Jedná-li se o kotel vyrobený svépomocí, do kolonky 

„typové označení kotle“ uveďte pouze „výroba svépomocí“. 

Jmenovitý tepelný výkon (kW) - uveďte údaj ze štítku kotle příp. z dokumentace ke kotli, příp. 

požádejte vašeho topenáře o sdělení požadovaných údajů. Údaj vyplňte i v případě kotle vyrobeného 

svépomocí. 

Konstrukce kotle – Prohořívací (převážně litinové) x Odhořívací (převážně ocelové) – zaškrtněte 

křížkem příslušný údaj dle skutečnosti (pokud nevíte, požádejte vašeho topenáře o sdělení 

požadovaných údajů). 

Odhad podílu používaných paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) včetně 

ostatních zdrojů - např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy) 

Vyberte všechny druhy paliva, které používáte k vytápění vašeho rodinného domu a uveďte 

v procentech odhadovaný podíl tohoto druhu vytápění na pokrytí tepelné potřeby rodinného domu. 

Podmínkou pro schválení dotace je splnění podmínky, že nahrazovaný stávající kotel na pevná paliva 

slouží jako hlavní zdroj vytápění a podíl pevných paliv (uhlí, dřevo) tvoří více než 50% v uvedené 

tabulce. Součet procentuálního podílu všech uvedených používaných paliv musí činit 100. 

 

Místo realizace 

25. – 29. – uveďte údaje týkající se rodinného domu, kde bude žádáno o dotaci na výměnu stávajícího 
kotle na pevná paliva. Rodinný dům se musí nacházet na území Pardubického kraje a musí být v 
katastru nemovitostí zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení“ s číslem popisným, má 
maximálně tři bytové jednotky, dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. 

30. – počet bytových jednotek v rodinném domě vytápěných stávajícím kotlem na pevná paliva.  

31. – 33. – uveďte údaje z výpisu z katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí 

1. Povinná příloha - nezbytnou podmínkou pro přidělení dotace je přiložení fotodokumentace 

stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (doporučujeme vyfotit 

kotel v kotelně podle vzoru uvedeného na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 

Fotodokumentaci dodejte v tištěné podobě, dostačující je černobílý tisk. Doručujeme vyfotit a 

uchovat více fotografií z různých pohledů, včetně celé kotelny apod. pro případnou budoucí 

kontrolu. 

2. Souhlasy spoluvlastníků rodinného domu či bytové jednotky dle specifikace v žádosti. 

3. V případě, že není realizováno mikroenergetické opatření, je nutno doložit kopii žádosti či 

rozhodnutí do programu Nová zelená úsporám nebo průkaz energetické náročnosti budovy – 

„C“ nebo lepší. 


