STÁLE MÁTE DOMA

STARÝ KOTEL NA TUHÁ PALIVA?
Od 1.9.2022 bude dle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy.
Na výměnu zastaralého kotle lze využít dotace, které jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá
paliva za moderní nízkoemisní kotle například na biomasu (brikety a pelety).
Provoz zastaralých kotlů 1. a 2. emisní
třídy bude zakázaný. Od 1. září 2022
podle zákona o ochraně ovzduší z roku
2022 bude povoleno používat pouze
kotle 3. a vyšší emisní třídy dle ČSN EN
303-5. Provoz starších kotlů bude
zakázán a bude jej potřeba vyměnit.

Pokuta za starý nebo
neoznačený kotel se může
při kontrole vyšplhat až na
50 000 Kč.
Majitelé zastaralých kotlů mohou na
pořízení nového kotle využít dotaci z
programu „Nová zelená úsporám“.
Domácnosti s nižšími příjmy při splnění
podmínek získají na výměnu až 95 %
dotace. Vyměnit si kotel s dotací budou
mít možnost i ostatní domácnosti. Ty
dostanou až 50 % na výměnu
neekologického kotle.
KDO MŮŽE ŽÁDAT?
Čistý
příjem
domácnosti,
který
nepřekročil za rok 2020 limit 170 900 Kč.
Příjmy ostatních členů domácnosti jsou
průměrovány. Započítány budou pouze
běžné příjmy za rok 2020, tedy
zdanitelné příjmy, důchody či vybrané
typy dávek.
Do limitu se počítá každá osoba, která
má v domácnosti bydliště k datu podání
žádosti
–
prokazuje
se
čestným
prohlášením. Pokud má osoba na adrese
trvalý pobyt, ale není to její bydliště (tzn.
je zde přihlášen ale bydlí jinde), pak se
do výpočtu limitu nezapočítává.
Domácnosti, kde žijí pouze lidé se
starobním důchodem nebo invalidním
důchodem 3. stupně, vzniká nárok na
dotační program automaticky.
U nezletilých děti a studentů do 26 let
žijící ve společné domácnosti se
započítává nulový příjem.

Žadatel o dotaci musí být vlastníkem
nebo spoluvlastníkem nemovitosti.
JAKÉ JE VÝŠE PODPORY?
Výše podpory záleží na druhu nového
kotle.
kotel na biomasu (min. energetická
třída A+ a parametry podle nařízení
komise č. 2015/1189) 130 000 korun
Na elektrická a plynová tepelná
čerpadla (min. energetická třída A+ a
parametry podle nařízení Komise
(EU) č. 813/2013) 130 000 korun
plynový kondenzační kotel (min.
energetická třída A a parametry
podle nařízení Komise (EU) č.
813/2013) 100 000 korun.
KDE ŽÁDAT?
Žádosti bude možné podávat od
podzimu
2021
online
přes
web
www.novazelenausporam.cz
nebo
žádosti je možné od začátku roku 2022
podávat na krajském úřadě. Kraje také
nabídnou odborné poradenství.
Co je potřeba doložit po výměně:
účetní doklady (faktury a bankovní
výpisy)
fotodokumentaci nově instalovaného
zdroje tepla
doklad o instalaci a uvedení zdroje
do provozu, v případě obnovitelných
zdrojů energie vystavený oprávněnou
osobou
protokol o revizi spalinové cesty
podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty (v
případě, že je novým zdrojem tepla
spalovací zdroj)
protokol o revizi spalinové cesty
podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty (v
případě, že je novým zdrojem tepla
spalovací zdroj)
zprávu o montáži zpracovanou
oprávněnou osobou, popř. výrobcem

proškolenou osobou pro instalace
plynových kotlů
potvrzení o ekologické likvidaci
starého kotle

Dotace na výměnu
kotle až 50%
S nižšími příjmy
dotace až 95%
Při koupi nového kotle
na biomasu u jednoho z
předních
českých
výrobců kotlů získáte
dřevěné pelety TOP A1
na spuštění ZDARMA +
10% slevu na nákup
paliva na celou topnou
sezónu.
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