
 

 

II.  Jaký mi hrozí postih a jak 

se mu vyhnout? 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Vám po 1. 9. 2022 může za provoz nevyho-

vujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč. 

  

 

Dobrou zprávou je, že pokud 

podáte nejpozději do 1. 9. 2022 

žádost o dotaci, prodlouží se Vám 

lhůta na výměnu kotle o 1 rok!  

 

Mgr. Lucie Angelová      lucie.angelova@pardubickykraj.cz 

Ing. Eva Izáková              eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Ing. Jana Nováková        jana.novakova@pardubickykraj.cz 

Ing. Ivana Musilová        ivana.musilova@pardubickykraj.cz 

Bc. Lenka Vondrová       lenka.vondrova@pardubickykraj.cz 

Bc. Petra Koblížková      petra.koblizkova@pardubickykraj.cz 

Mgr. Klára Skřivánková klara.skrivankova@pardubickykraj.cz 

Ing. Petra Kodytková     petra.kodytkova@pardubickykraj.cz 
 

Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva 

zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé 

vytápění místa instalace. 

II.  

III.  

 

I. Jak poznám, že mám 

nevyhovující kotel? 

Na štítku kotle bude uveden údaj    
o emisní třídě 1 nebo 2.  
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj 
o emisní třídě. 
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na 
kominíka např. na https://ipo.mzp.cz 
 

III. Kdo a kde může žádat o dotace? 

 Nízkopříjmové domácnosti, 
důchodci se starobním důchodem, 

nebo invalidním důchodem 3. stupně. 

 

Ostatní domácnosti 

Kotlíkové dotace 

Nová zelená úsporám 

Žadatel musí být vlastníkem, nebo 

spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného 

nebo bytového domu, bytové jednotky nebo 

trvale obývaného rekreačního objektu. 

Žádosti se budou přijímat elektronicky             

s následným dodáním vytištěné žádosti 

včetně vytištěných příloh na oddělení 

programové pomoci na Krajském úřadě 

Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 

532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.  

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná 

osoba elektronicky na 

www.novazelenausporam.cz.  

Pro konzultace lze využít krajská pracoviště 

Státního fondu životního prostředí ČR, 

popř. bezplatnou infolinku 800 260 500. 

 
Pamatujte, že výměna kotle nestačí, 

je potřeba se o něj také řádně starat! 
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