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• Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy.  

• Po tomto datu lze používat pouze kotle splňující min. 3. třídu. 

• Provozovateli kotle nesplňujícího emisní požadavky hrozí 
pokuta až 50 tisíc korun. 
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PODMÍNKY – SOUHRN 
 • Žadatel – fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník 

nemovitosti; od roku 2009 nečerpal dotaci na topení 

• Nemovitost – v MSK, rodinný dům, objekt k bydlení 
nebo byt. dům (3 byty max.); objekt k rekreaci NE 

• Starý kotel – ruční přikládání, pevná paliva, 1. a 2. 
třída (NE automat, kamna, plyn, elektro, 3. a vyšší třída) 

• Nový kotel – v seznamu technologií a výrobků 

 A3 biomasa (ruční + akumulačky 55l/kW!; automat) 

 C kondenzační plynový 

 B tepelné čerpadlo 

https://svt.sfzp.cz/
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  EU nejvýše však 

+ příspěvek 

za prioritní 

obec 

+ příspěvek 

kraje 

tepelné čerpadlo 80% 120.000 Kč 127.500 Kč 135.000 Kč 

kotel pouze na biomasu 

automatický 
80% 120.000 Kč 127.500 Kč 135.000 Kč 

kotel pouze na biomasu s ručním 

přikládáním 
80% 100.000 Kč 107.500 Kč 115.000 Kč 

plynový kondenzační kotel 75% 95.000 Kč 102.500 Kč 110.000 Kč 

Seznam prioritních obcí a seznam spolufinancujících obcí  je uveden na webových stránkách 

https://lokalni-topeniste.msk.cz/.  
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• VÝŠE  BEZÚROČNÉ  PŮJČKY 

 

TEPELNÉ ČERPADLO  - 200.000 Kč 

 

KOTEL NA BIOMASU - 200.000 Kč 

 

PLYNOVÝ KOTEL - 150 000 Kč 

 

Půjčky bude poskytovat město Fulnek na základě žádosti 

(předpoklad je, že po přiznání dotace z Moravskoslezského 

kraje). 

 

Je potřeba, aby potenciální žadatelé se přihlásili během dubna, 

event. května letošního roku. 
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Žádost - dokumenty 
• Žádost o poskytnutí dotace vygenerovanou z webové aplikace – originál 

 

• Doklad o vedení bankovního účtu – kopie 

 

• Doklad o kontrole technického stavu původního kotle – kopie 

 (likvidace před 2016: štítek, jiná dokumentace nebo ČP o neznámé třídě) 
 

• Fotodokumentace stávajícího kotle (tisk nebo flash disk/CD) 
 

 

 

• Písemné souhlasy s realizací dílčího projektu – kopie 
 

• Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) 

Čestné prohlášení o neznámé třídě kotle_3. výzva.docx
Příloha č. 2_Souhlas s realizací dílčího projektu_3. výzva.doc
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ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

WEBOVÁ APLIKACE: https://kotliky.msk.cz/  

• Registrace  

• Přihlášení 

• Založení nové žádosti 

• Zpracování a uložení žádosti 

• Odeslání – až 13. 5. 2019 od 10:00 

• Vygenerování a tisk žádosti vč. obálky 

• Doplnění všech relevantních příloh a doručení na Krajský úřad 
poštou nebo osobně do 10 prac. dní (osobně: vzít si potvrzení). 

Test: https://portal.msk.cz/aplikace/kotliky3-test/ 
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Kotlíkové kontakty 

Webové stránky:    https://lokalni-topeniste.msk.cz/  

 
Kontakt:      Bc. Žaneta Marková 
 
                   tel.:  775 261 646 
      e-mail: kotlikovy.specialista@fulnek.cz 
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