




Program bezúročných půjček 
na výměnu kotlů

Moravskoslezský kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

„kotlíkové půjčky“



Východiska
 Kotlíkové dotace

- využilo doposud 60 tis. domácností
- startuje 3. vlna, bez kombinovaných kotlů

 Identifikace bariér 
- nutnost 100% předfinancování výměny kotle
- odkládání výměny k blížícímu se termínu 09/2022 
- obava ze složité administrativy kotlíkových dotací

 Úkol
- nabídnout domácnostem v nejohroženějších 
regionech pomoc finanční i odbornou, dostat se ke 
každým dveřím, zapojit obce                                                       



Představení programu
 Obce 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 výměnu kotle z kotlíkové 
půjčky, následně obdrženou dotaci z kraje vrací obci 
a zbytek bezúročně splácí

 Vrácené peníze od domácností obce mohou využít 
na projekty pro zlepšení životního prostředí



Představení programu
 Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj

- zhoršená kvalita ovzduší
- naplňování programu RESTART
- vyšší zastoupení nízkopříjmových domácností

 K dispozici celkem 740 mil. Kč 
- Moravskoslezský – 500 mil. Kč
- Ústecký – 170 mil. Kč
- Karlovarský – 70 mil. Kč

 Bezúročná kotlíková půjčka
- od obce domácnostem na předfinancování zdroje

 Příležitost pro min. 7 tisíc domácností



Cíl: Motivovat k výměně neekologického kotle 
i ekonomicky slabší domácnosti.

1.září 2022
zákaz

kotlů 1. a 2. 
emisní třídy

Cíl: Motivovat k výměně neekologického kotle
i domácnosti s nižšími příjmy.



Jak to bude fungovat?

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

NOVÝ KOTEL KRAJSKÝ 
ÚŘAD

DOTACE



Jak to bude fungovat?

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

NOVÝ KOTEL KRAJSKÝ 
ÚŘAD

DOTACE

SPLÁCENÍ KOTLÍKOVÉ PŮJČKY OBCI
1. SPLÁTKA = DOTACE

KOTLÍKOVÁ PŮJČKA OD OBCE
KRYJE 100 % CENY KOTLE



Jak budou obce postupovat?
1. Zajistí specialistu na výměnu kotlů

2. Provedou průzkum, jaký je o kotlíkové půjčky zájem
- výše podpory se odvíjí od počtu plánovaných výměn

3. Podají žádost na SFŽP ČR
- příjem žádostí od 6. února do 29. listopadu 2019
- žádat mohou i městské části

SFŽP ČR Obec

Uvolnění peněz



Jak budou obce postupovat?
4. Vyhlásí výzvu pro domácnosti

5. Poskytují půjčky, přijímají splátky

6. Vyúčtují realizované výměny (do 31. 12. 2021)
- zbytek peněz vrátí SFŽP ČR nebo

7. Použijí na realizaci vlastních projektů (do 28. 2. 2023)
- spolufinancování projektů OPŽP
- realizace nových projektů



Hospodaření se 
srážkovou vodou

Zlepšení 
přirozených rozlivů

Obnovitelné zdroje 
energie

Zelené střechy

Optimalizace
vodního režimu v krajině

Výsadba obecní zeleně

Zateplení
škol, školek, úřadů

Zvýšení retenčního 
potenciálu koryt

Budování zdrojů 
pitné vody



Specialista na výměnu kotlů
 Pracovník obce (vč. DPČ, DPP) nebo dodavatel

 Pomáhá obci s průzkumem zájmu

 Poskytuje asistenci domácnostem  
- doporučuje vhodná řešení výměny kotle
- pomáhá s vyřízením půjčky a dotace

 Náklady na zajištění specialisty – hradí podpora 
od SFŽP ČR



Jak budou postupovat domácnosti?
1. Kontaktují kotlíkového specialistu – poradí jak na to

2. Požádají na obci o kotlíkovou půjčku – pomůže specialista

3. Na kraji požádají o kotlíkovou dotaci – pomůže specialista

4. Kraj schválí žádost – obec poskytne peníze

5. Vymění kotel za nový ekologický zdroj

6. Obdrží dotaci z kraje = 1. splátka obci

7. Zbývající peníze = bezúročně splácí obci



Výhody kotlíkové půjčky
 Poskytována na 100 % způsobilých výdajů

= až 200 tis. Kč (případně více – stanoví si obec)

 Bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)

 Lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit

 Max. měsíční splátka 2 000 Kč (1. splátka = dotace)

 Doba splácení až 10 let



Rekapitulace
 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

 Výsledek = i domácnosti, pro které byly doposud 
bariérou na pořízení nového zdroje peníze, nebo 
administrativa, mají vyměněné staré kotle a v obci 
se nejen lépe dýchá, ale díky tomuto programu je 
i zateplená mateřská škola a plno nové zeleně 



Prostor pro vaše dotazy…
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