OTÁZKY A ODPOVĚDI
V roce 2020 jsme měli příjmy vyšší, ale nyní se moje situace změnila (odchod do důchodu), mohu si podat
žádost?
Rozhodné je, v jaké životní situaci se budete nacházet v okamžiku podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Pokud budete
patřit do skupiny, která musí prokázat příjmy, pak prokazujete příjmy za rok 2020. Pokud nebudete muset
prokazovat příjmy (např. v případě odchodu do důchodu), pak neprokazujete příjmy, i když jste v roce 2020 příjmy
měli.
Mám mimo kotle s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy ještě další zdroj vytápění, mám na dotaci
nárok?
Pokud je/byl kotel na ruční přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy v provozu a schopen vytopit celý dům nebo byt a
tento kotel vyměníte za jeden z možných zdrojů, lze na výměnu kotle získat dotaci. Další záložní zdroj je z pohledu
dotace irelevantní.
Jsme s manželkou v jedné domácnosti s dětmi, ale nejstarší vydělávající syn již s námi nežije, bude se také
započítávat do příjmu domácnosti?
Nebude. Započítávají se pouze osoby, které v nemovitosti skutečně bydlí a to k datu podání žádosti.
Mohu začít s výměnou již nyní?
Uznatelné výdaje budou od 1. 1. 2021. Lze tedy žádat jak na realizace výměny již uskutečněné po 1. 1. 2021,
probíhající, nebo začít s výměnou až po schválení žádosti.
Bude se dotazníkový formulář podávat i v tištěné podobě?
Ne, pouze v elektronické podobě.
Mám revizi kotle staršího data, vadí to?
Nevadí, doklad nám slouží k ověření emisní třídy původního zdroje.
Nemám na kotli žádný štítek, vadí to?
Nevadí, údaje o kotli, které jsou rozhodné pro oprávněnost dotace, jsou uvedeny také v revizi ke starému kotli
(Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně). Tento doklad bude přílohou žádosti.
Může být žadatelem vlastník, který v domácnosti nebydlí? Kdo může o dotaci žádat a kdo spadá do kategorie
příjmů členů domácnosti, osob bydlících společně se žadatelem?
Žadatelem je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště, nemusí
tam mít trvalý pobyt. Pokud ale vlastník na adrese nebydlí, tj. není to jeho bydliště, pak nemůže být způsobilým
žadatelem v kotlíkových dotacích. Pokud máte trvalý pobyt jinde a zároveň i bydlíte jinde, nejste oprávněným
žadatelem.
Můžete
se
obrátit
na
Státní
fond
životního
prostředí,
více
informací
na
https://2030.novazelenausporam.cz/.
Bydlím v nemovitosti, ale nejsem majitelem, můžu si požádat o dotaci?
Ne, nejste majitelem/vlastníkem nemovitosti, žádost podat nemůžete.
Pokud v dotazníkovém formuláři vyberu určitý zdroj vytápění, mohu jej pak v žádosti, případně před realizací
výměny změnit?
Ano, můžete.
Musím naistalovat akumulační nádrž?
Pouze v případě, že budete instalovat kotel na biomasu s ručním přikládáním. V případě kotlů s ručním přikládáním
je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně
případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).

