
Pořiďte si úsporný zdroj  
energie s dotací
Přemýšlíte o koupi nové technologie nebo vás čeká výměna kotle na  
tuhá paliva? Díky dotaci můžete výrazně ušetřit. My vám s jejím získáním 
samozřejmě pomůžeme. Pro lepší orientaci jsme připravili ucelený přehled, 
jaké částky můžete čerpat.

Co je ještě důležité vědět?
 Pro byty momentálně žádný dotační program neběží. O dotace na plynové kondenzační kotle bylo možné žádat do 30. 4. 2022.
 Pokud výměna zdroje po 1. 1. 2009 už jednou proběhla, nelze dotaci na opakovanou výměnu čerpat.
 Podrobné informace k dotačním programům najdete na www.novazelenausporam.cz a www.kotlikydotace.cz.

Dokazování příjmů u nízkopříjmových skupin:
 Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně  

nebudou muset příjmy dokládat, pro dotaci jsou způsobilé automaticky.
 Stejný nárok mají i domácnosti čerpající příspěvky nebo doplatek na bydlení.
 U ostatních se sledují běžné příjmy za rok 2020. Příjmy osob bydlících se žadatelem se průměrují. 
 U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy 0 Kč.

Rodinný dům SVJ  
a bytová družstva

Podmínky programu 
Nová zelená úsporám:
 žádat může vlastník 

nebo spoluvlastník 
nemovitosti

 rekreační objekty 
pouze s trvalým 
pobytem min. 2 roky

Podmínky programu 
Nová zelená úsporám:
 výměna kotle na pevná paliva 

nesplňující 3., 4. a 5. emisní 
třídu a elektrokotle

 žádat může vlastník nebo 
spoluvlastník nemovitosti

 rekreační objekty pouze  
s trvalým pobytem min. 2 roky

Tepelné 
čerpadlo

Nízkopříjmové 
domácnosti

Ostatní  
domácnosti

100 000 Kčaž 180 000 Kč

Fotovoltaická
elektrárna

až 205 000 Kč

Fotovoltaika + 
tepelné čerpadlo

140 000 Kč

Tepelné 
čerpadlo  

40 000 Kč/byt

Fotovoltaická 
elektrárna 

až 40 % nákladů

Kdo může žádat:
 domácnost s příjmy do 14 242 Kč na osobu za měsíc
 domácnost pobírá příspěvek nebo doplatek na bydlení
 domácnost složená výhradně z důchodců pobírajících  

starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

Podmínky programu Kotlíkové dotace:
 výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu 
 žádat může vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti 

(rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale 
obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 
24 měsíců před podáním žádosti)

Kdo může žádat:
 vlastníci stávajících bytových domů
 společenství vlastníků bytových jednotek 

stávajících bytových domů
 pověření vlastníci bytových jednotek
 příspěvkové organizace zřízené 

samosprávnými celky 

Ozvěte se nám na e-mail sluzby@ppas.cz. 
Rádi pro váš bytový dům připravíme návrh
energetického řešení včetně informace, 
jak velkou dotaci můžete získat.

Kdo o dotaci žádá?


