
Kotlíkové dotace 

v Kraji Vysočina



1. kolo kotlíkových dotací

1. výzva (vyhlášena 17. 12. 2015)

 alokace 238,8 mil. Kč, počet plánovaných výměn dle Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace 1 600

 podáno 2 436 žádostí za přibližně 271,5 mil. Kč

 podpořeno 2 049 žádostí za 230 736 806,65 Kč (podepsáno 2 024 smluv)

Skladba instalovaných zdrojů tepla

206.11.2019

Typ zdroje Max. dotace Počet instalací
Podíl zdroje na 

celkovém počtu

Kotel na uhlí 105 000 Kč 239 12 %

Kombinovaný kotel 112 500 Kč 780 38 %

Kotel na biomasu 120 000 Kč 460 23 %

Plynový kondenzační kotel 112 500 Kč 278 14 %

Tepelné čerpadlo 120 000 Kč 267 13 %



306.11.2019

2. výzva (dodatková pouze na OZE – vyhlášena 10. 1. 2017)

 alokace určená pro tuto výzvu 23,8 mil. Kč + nedočerpané prostředky 1. výzvy, 

počet výměn dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 160

 podáno 621 žádostí za přibližně 77,3 mil. Kč

 podpořeno 249 žádostí za 29 994 140 Kč

 možno instalovat pouze zařízení využívající obnovitelné zdroje energie (kotle na 

biomasu a tepelná čerpadla)

Skladba instalovaných zdrojů tepla

1. kolo kotlíkových dotací

Typ zdroje Max. dotace
Počet 

instalací

Podíl zdroje na 

celkovém počtu

Kotel biomasu 120 000 Kč 122 49 %

Tepelné čerpadlo 120 000 Kč 127 51 %



406.11.2019

2. kolo kotlíkových dotací

Vyhlášení výzvy 19. 9. 2017

 alokace určená pro tuto výzvu 238,8 mil. Kč, počet plánovaných výměn dle Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 2 486

 možnost vyměňovat pouze staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nejsou 

lepší jak 2. emisní třídy

 celkem podáno více než 2600 žádostí za přibližně 260 mil. Kč

 uzavřeno 2430 smluv 

Skladba instalovaných zdrojů tepla

 většina realizací v rámci 2. kola byla ukončena k 31. 8. 2019

 dosud bylo proplaceno 2162 vyúčtování dotací ve výši 213,4 mil. Kč

Typ zdroje Max. dotace
Počet 

instalací

Podíl zdroje na 

celkovém počtu

Kombinovaný kotel 75 000 Kč 506 21 %

Biomasa – ruční 100 000 Kč 460 19 %

Biomasa – automat 120 000 Kč 228 9 %

Plynový kondenzační 

kotel
95 000 Kč 662 27 %

Tepelné čerpadlo 120 000 Kč 607 25 %



3. kolo kotlíkových dotací

Vyhlášení výzvy 3. 9. 2019

 alokace určená pro tuto výzvu 247,7 mil. Kč, počet plánovaných výměn dle 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2 378

 příjem žádostí zahájen 23. 10. 2019

 možnost vyměňovat pouze staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které 

nejsou lepší jak 2. emisní třídy

 podporované zdroje tepla

 Kotel na biomasu s ručním přikládáním – max. dotace 100 000 Kč

 Kotel na biomasu s automatickým přikládáním – max. dotace 120 000 Kč

 Plynový kondenzační kotel – max. dotace 95 000 Kč

 Teplené čerpadlo – max. dotace 120 000 Kč

 realizace stanovena do konce roku 2022

Aktuálně učiněno přibližně 3140 žádostí z nichž je min. 1000 podáno duplicitně.

506.11.2019



Kontaktní údaje

kotliky@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 888

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor regionálního rozvoje

www.kr-vysocina.cz/kotliky

606.11.2019
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