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Východiska

• Kotlíkové dotace

- využilo doposud 60 tisíc domácností

- startuje 3. vlna, bez kombinovaných kotlů

• Identifikace bariér 

- nutnost 100% předfinancování výměny kotle

- obava ze složité administrativy kotlíkových dotací

• Úkol

- nabídnout domácnostem v nejohroženějších regionech 

pomoc finanční i odbornou, dostat se ke každým dveřím, 

zapojit obce                                                       



„Kotlíkové půjčky“ – tři kraje

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Moravskoslezský kraj

• zhoršená kvalita ovzduší

• naplňování programu RE:START

• vyšší zastoupení nízkopříjmových domácností



1. září 2022

zákaz

kotlů 1. a 2. 

emisní třídy

Cíl: Motivovat k výměně neekologického kotle

i domácnosti s nižšími příjmy.



Var. 1: domácnost má prostředky na 
předfinancování – klasické kotlíkové dotace

Jak to funguje?

NOVÝ KOTEL KRAJSKÝ 

ÚŘAD

DOTACE



Jak to funguje?

NOVÝ KOTEL KRAJSKÝ 

ÚŘAD

Var. 2: domácnost nemá prostředky na 
předfinancování → půjčí si od obce

DOTACE

SPLÁCENÍ KOTLÍKOVÉ PŮJČKY OBCI

1. SPLÁTKA = DOTACE

KOTLÍKOVÁ PŮJČKA OD OBCE

KRYJE 100 % CENY KOTLE



Podporované aktivity

• Předfinancování výměn kotlů v domácnostech – vazba na 

117. výzvu OPŽP „kotlíkové dotace“

• Podpora prostřednictvím bezúročné zápůjčky (dle zákona  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

• Zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů

Cíl 1: Podpora výměn kotlů 



Volitelná druhá fáze

• Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek 

do ovzduší

• Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby

• Zvýšit míru adaptace na změnu klimatu

• Pouze projekty naplňující ustanovení o účelovém vázání 

finančních prostředků, o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů

Cíl 2: Realizace vlastních projektů obcí



Hospodaření se 
srážkovou vodou

Zlepšení přirozených 
rozlivů

Obnovitelné zdroje 
energieZelené střechy

Optimalizace
vodního režimu v krajině

Výsadba obecní zeleně

Zateplení
škol, školek, úřadů

Zvýšení retenčního 
potenciálu koryt

Budování zdrojů 
pitné vody



1. Zajistí specialistu na výměnu kotlů

2. Provedou průzkum, jaký je o kotlíkové půjčky zájem

3. Podají žádost na SFŽP ČR

4. Vyhlásí vlastní výzvu pro domácnosti

5. Poskytují půjčky, přijímají splátky

6. Vyúčtují realizované výměny, zbytek peněz vrátí SFŽP ČR nebo

7. Použijí na realizaci vlastních projektů 

- spolufinancování projektů OPŽP (PO1 (jen SC 1.3) PO2, PO4, PO5)

- realizace nových projektů

Jak budou obce postupovat?



• Pracovník obce (vč. DPČ, DPP) nebo dodavatel

• Adekvátní znalosti a zkušenosti, nesmí ale být ve střetu zájmů 

(např. s výrobci či dodavateli konkrétních výrobků)

• Provádí průzkum zájmu o výměnu před podáním žádosti

• Poskytuje asistenci domácnostem 

- provádí základní posouzení aktuálního stavu

- doporučuje vhodná řešení výměny kotle

- pomáhá s vyřízením půjčky a dotace

Specialista na výměnu kotlů



Způsob určení výše podpory

• Forma dotace – vypláceno zálohově (ex ante)

• Absolutní částka je určena počtem skutečně provedených 
výměn kotlů v domácnostech

• 200 tis. Kč za každou výměnu za TČ či kotel na biomasu

• 150 tis. Kč za každou výměnu za plynový kotel

• 10 tis. Kč za každou výměnu na zajištění specialisty na 
výměnu kotlů

• Projekty v rámci cíle 2: max. 80 nebo 90 % (OZE), podle 
zaměření

Forma a výše podpory



• Z průzkumu (seznam potencionálních žadatelů OPŽP)

• 5 x TČ a 5 x biomasa, tzn. 10 x 200 tis. = 2 000 tis. Kč

• 5 x plyn kotel, tzn. 5 x 150 tis. = 750 tis. Kč

• 15 x Kotlíkový specialista, tzn. 15 x 10 tis. = 150 tis. Kč

• Celkem (bez rezervy): 2 900 tis. Kč

• Možnost rezerva až 20%, tzn. až 580 tis. Kč (později)

• Celkem s max. rezervou: 3 480 tis. Kč

• K 31. 12. 2021: 5 TČ + 5 biomasa + 5 plyn, tzn. 15 výměn 

a) Vrátit Fondu 2 900 – 150 = 2 750 (bez využití rezervy)

b) Vrátit Fondu 3 480 -150 = 3 330 (s max. rezervou)

Příklady výpočtu (pouze Cíl 1)



• K 31. 12. 2021: 5 TČ + 5 biomasa + 5 plyn, tzn. 15 výměn vrátit: 

a) Všechno na spolufinancování projekt(ů) OPŽP vrací 0,- Kč

b) Všechno na vlastní projekty (nelze OPŽP, NPŽP) – bez rezervy

• záloha vyplacená Fondem: 2 900 tis. Kč

• dotace na specialistu max. 150 tis. Kč (musí doložit, do této 
výše způsobilými výdaji)

• dotace na projekt cíle 2 max. 2 750 tis. Kč

• v případě, že CZV projektu cíle 2 jsou 3 437,5 tis. Kč 
(mimo OZE) / 3 055,5 tis. Kč (OZE) a vyšší – vrací 0,- Kč

• v případě, že CZV projektu cíle 2 jsou nižší než výše 
uvedené je max. dotace krácena na 80 % / 90 % z 
CZV

Příklady výpočtu (i Cíl 2)



Podpora prostřednictvím obcí

• Žádat mohou obce, města a městské části v jednom ze 

strukturálně zasažených krajů (vazba na RE:START):

• Moravskoslezský kraj 500 mil. Kč 

• Ústecký kraj 170 mil. Kč 

• Karlovarský kraj 70 mil. Kč 

• Po 30. 9. 2019 může Fond uvolnit nevyužitou alokaci pro 

zbylé kraje

Oprávnění příjemci podpory a alokace



Termíny a milníky

• Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019

• Konec fixace alokací mezi kraji: 30. 9. 2019

• Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 nebo vyčerpáním 

alokace

• Povinnost zahájit realizaci projektů obcí: 31. 12. 2020

• Dokončení výměn kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021

• Dokončení realizace projektů obcí: 28. 2. 2023

Harmonogram



• Poskytována na 100 % způsobilých výdajů

• Po celou dobu splácení je bezúročná – RPSN 0 %

• Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit

• Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč (1. splátka = dotace; 

doporučujeme provést zajištění)

• Doba splácení až 10 let

Výhody kotlíkové půjčky

Motivace pro domácnosti



Pro výměnu kotlů: 

• Musí splňovat podmínky 117. výzvy OPŽP

Pro projekty obcí:

• Účelovost dle podporovaných aktivit

• Uznatelnost nákladů pro oba Cíle od vyhlášení výzvy 

• Získané prostředky nelze kombinovat s podporou z NPŽP

• Kritéria přijatelnosti pro projekty: obecná a specifická (dle 

charakteru projektu – např. úspora energie, minimální 

účinnost…)

Podmínky a omezení



Projektový cyklus (nároková, podstatná akceptace 

hodnotí min. přijatelnost (25 bodů z 60) v rámci posudku)



Program bezúročných 

půjček na výměnu kotlů

Jak podat žádost?

Jakub Hrbek

Odbor řízení Národních programů, SFŽP ČR



FÁZE 1:

Žádost o podporu



Kdy, kde a jak?

• Do kdy můžete podat svoji žádost?

• Nejpozději do 29. listopadu 2019 nebo do vyčerpání 

alokace.

• AVŠAK POZOR: fixace alokace pro jednotlivé kraje končí 

již 30. září 2019.

• Kam a jakým způsobem můžete žádost podat?

• V listinné podobě (osobně, poštou, kurýrem) na krajské 

pracoviště SFŽP ČR v Ústí nad Labem (Mírové náměstí 

3129/36, 400 01 Ústí nad Labem).

• Prostřednictvím datové schránky SFŽP ČR (ID: favab6q).

https://www.sfzp.cz/kontakty/krajska-pracoviste/detail/?id=ustecky


Jaké dokumenty budete potřebovat?

• Vyplněný a podepsaný Formulář žádosti

• Formulář ke stažení z webu www.narodniprogramzp.cz

(Příloha č. 1 Výzvy)

• Editovatelný soubor typu XLSX (MS Excel) – vzor 

vyplněného formuláře

• V případě realizace dvou a více různých projektů v rámci 

cíle 2 (= vlastní projekty obce) se pro každý jednotlivý 

projekt vyplní samostatný formulář žádosti.

Zadost-prazdna.xlsx
http://www.narodniprogramzp.cz/
Zadost-vyplnena-uspory-energie.xlsx


Jaké dokumenty budete potřebovat?

• Popis projektového záměru pro Cíl 2

• Formulář ke stažení z webu www.narodniprogramzp.cz

(Příloha č. 2 Výzvy)

• Editovatelný soubor typu RTF (např. MS Word)

• V případě realizace dvou a více různých projektů v rámci 

cíle 2 (= vlastní projekty obce) se pro každý jednotlivý 

projekt vyplní samostatný formulář popisu projektového 

záměru.

• POZOR: Popis musí obsahovat informace nezbytné pro 

hodnocení projektu dle kapitoly 10 Výzvy!

Popis projektu.rtf
http://www.narodniprogramzp.cz/


Jaké dokumenty budete potřebovat?

• Seznam osob, kteří budou realizovat výměnu kotle

• Možný vzor formuláře ke stažení z webu 

www.narodniprogramzp.cz (Příloha č. 3 Výzvy) – povinné 

je vyplnit pouze adresu nemovitosti (ostatní pole mohou 

zůstat nevyplněna)

• Editovatelný soubor typu XLSX (MS Excel)

• Seznam by měl vzniknout na základě předběžného 

průzkumu specialisty na výměnu kotlů.

• INFO: Jedná se o předběžné přísliby, změna konkrétních 

fyzických osob v průběhu realizace akce je možná.

Seznam-FO.xlsx
http://www.narodniprogramzp.cz/


Jaké dokumenty budete potřebovat?

• Podklady pro ekonomické hodnocení

• K žádosti nemusíte přikládat, vyhodnocení proběhne na 

základě podkladů uvedených v aplikaci MONITOR (MF).

• Detailní informace o projektu (jsou-li k dispozici), např.:

• Informace o spolufinancování (OPŽP, NPŽP)

• Energetický audit či posudek

• Projektová dokumentace

• Dokumenty k výběrovým řízením na dodavatele

• Smlouvy s dodavateli



FÁZE 2:

Realizace projektu



Kdy a co musím doložit?

• Milníky v průběhu projektu:

• Nejpozději do 31. prosince 2020 zahájit realizaci 

projektů zařazených do Cíle 2.

• Nejpozději do 31. prosince 2021 musíte doložit 

provedení výměn kotlů a vyúčtovat služby specialisty.

• Monitorovací zprávy:

• Alespoň 1x za 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o 

poskytnutí podpory mezi žadatelem a SFŽP ČR.



Jaké dokumenty budu potřebovat?

• Monitorovací zprávy:

• Pravidelně informuje o dosavadním průběhu a pokroku 

celého projektu (Cíl 1 i Cíl 2).

• Alespoň každých 6 měsíců od uzavření smlouvy, 

případně společně se žádostí o platbu. 

• K monitorovací zprávě by měly být vždy připojeny 

relevantní dokumenty dokládající pokrok projektu, např. 

dopracovaný energetický audit/posudek, projektovou 

dokumentaci, podklady k veřejným zakázkám…

• Formulář je ke stažení z webu www.narodniprogramzp.cz

(Příloha č. 5 Výzvy) - formát XLSX (MS Excel)

Monitorovaci-zprava.xlsx
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66


Jaké dokumenty budu potřebovat?

• Detailní informace o projektu (nejpozději k ZVA), např.:

• Informace o spolufinancování (OPŽP, NPŽP)

• Energetický audit či posudek

• Projektová dokumentace

• Dokumenty k výběrovým řízením na dodavatele

• Smlouvy s dodavateli



Jaké dokumenty budu potřebovat?

• Žádost o platbu (pouze v případě využití REZERVY):

• Předkládá se nejdříve v okamžiku, kdy je zrealizováno 

alespoň 90 % výměn mimo rezervu.

• Podává se společně s monitorovací zprávou.

• Formulář je ke stažení z webu www.narodniprogramzp.cz

(Příloha č. 7 Výzvy) - formát XLSX (MS Excel).

ZOP.xlsx
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66


Jaké dokumenty budu potřebovat?

• Doložení provedených výměn kotlů

• Postačí souhrnně, forma není předepsána.

• Vyúčtovat zálohu – tj. vrátit prostředky, které nejsou 

„kryty“ provedenou výměnou kotle.

• Doložení výdajů na specialistu na výměnu kotlů

• Účetní či mzdové doklady (včetně např. výkazů práce).

• Potvrzení o úhradě.

• Podklady k výběrovému řízení (je-li relevantní).



FÁZE 3:

Ukončení projektu (ZVA)



Kdy a co musím doložit?

• Ukončení projektu:

• Vlastní projekty musíte dokončit a doložit Fondu 

nejpozději do 28. února 2023.

• Formulář Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA):

• Ke stažení z webu www.narodniprogramzp.cz

(Příloha č. 6 Výzvy) - formát DOCX (MS Word)

• Informace o dokončení projektu

• vydaná stanoviska (např. kolaudace), předávací 

protokoly, konečné vyčíslení indikátorů apod.

• Relevantní účetní doklady a potvrzení jejich úhrady

ZVA.docx
http://www.narodniprogramzp.cz/


Finální vyúčtování

• Zohlednění skutečných nákladů realizace projektů cíle 2

• Nespotřebované prostředky nutno vrátit SFŽP ČR.



Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,

tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Pojďte do toho s námi

Jakub Hrbek

Odbor řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR



• Obce od nás dostanou finanční prostředky na poskytnutí 

kotlíkových půjček domácnostem a na kotlíkové specialisty

• Kotlíkový specialista zajišťuje asistenci a pomoc 

domácnostem s vyřízením nutné administrativy

• Domácnost zaplatí celou výměnu kotle z kotlíkové 

půjčky, následně obdrženou kotlíkovou dotaci z kraje vrací 

obci a zbytek bezúročně splácí

Rekapitulace



• Odkaz na webové stránky SFŽP (newsletter): www.sfzp.cz, 

přesněji www.narodniprogramzp.cz

• Texty Výzvy 1/2019 a dalších dokumentů NPŽP

• https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=66

• Obecné dotazy Call centrum: 800 260 500; dotazy@sfzp.cz

• Specifické dotazy – krajská pracoviště Ostrava, Ústí nad 

Labem a Karlovy Vary (viz. text výzvy)

• Priorita – časopis

• Semináře/konzultační dny na základě „poptávky“ u Vás

Nelze býti „všeználkem“ a „všeumělem“

http://www.sfzp.cz/
http://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66
mailto:dotazy@sfzp.cz


Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,

tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost a 

za zapojení do 

pilotního programu…

Leo Steiner

Sekce řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR



„Dycky Most! Dycky chudí?"


