
Poslední šance na získání kotlíkové dotace na nový ekologický zdroj tepla 
 
Od 1. ZÁŘÍ 2022  bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno 
používat kotle pouze třetí a vyšší emisní třídy a PROVOZ ZASTARALÝCH 
KOTLŮ (1. – 2. emisní třída) TAK BUDE ZAKÁZÁN. 
 
Je tedy nejvyšší čas na pořízení ekologického zdroje vytápění.  
 
Ministerstvo životního prostředí připravuje na začátek roku 2022 poslední výzvu 
dotačního programu tzv. „kotlíková dotace“ na výměnu starých kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním. Předmětem chystané podpory je dotace na 
pořízení ekologického zdroje tepla při výměně za starý kotel. Konkrétně se může 
jednat o tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.  
Program bude určen pro domácnosti s nižšími příjmy, které jsou vlastníky nebo 
spoluvlastníky rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale 
obývané stavby pro rodinnou rekreaci a  které tak budou moci požádat                    
o finanční podporu až do výše 95 % z celkových výdajů.  
Jednotlivé žádosti bude přijímat Magistrát hl. m. Prahy až  po vyhlášení výzvy 
začátkem roku 2022, následně je zpracuje a bude i přidělovat finanční 
prostředky.  
 
Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, 
je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 
nepřesáhla 170 900 Kč, tedy 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.  
Bez ohledu na výši příjmů může být i žadatel o dotaci, který je  : 

- poživatel starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně 
- nezletilý nebo student denního studia do 26 let, který je vlastník  

nemovitosti 
- žadatel pobíral od 1. 1. 2020 dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na 

bydlení 
 
Bližší podrobnosti naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí – 
www.kotlikydotace.cz. 
 
Případní  zájemci o kotlíkovou dotaci se mohou již nyní předběžně hlásit do  
26. 11. 2021   na  ÚMČ Praha – Slivenec:  
telefon :        251 812 249 
mail  :           valtrova@praha-slivenec.cz  
nebo osobně na ÚMČ v úředních hodinách – kancelář v přízemí. 
 
 
 


