
 

Informace o 1. výzvě kotlíkových dotací v Pardubickém kraji  

Dne 17. 12. 2015 vyhlásil Pardubický kraj 1. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace vlastníkům 

rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za 

nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností ve 

všech městech a obcích Pardubického kraje. 

Celkem bylo řádně v termínu podáno 1049 žádostí o kotlíkovou dotaci. Nejvíce žádostí, jak je 

uvedeno níže v grafu, bylo podáno z katastrálních území spadajících pod obec Hlinsko. V grafu jsou 

uvedeny obce s 10 a více žádostmi.  

 

 

Z předložených žádostí byl největší zájem o kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, nejmenší o kotel 

na uhlí. Rozdělení dle zájmu o nový emisní zdroj uvádí následující tabulka a graf. 

 
Typ kotle počet 

Kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) 369 

Kotel na biomasu 211 

Kondenzační kotel na plyn 170 

Tepelné čerpadlo 167 

Kotel na uhlí 132 



 
 

Z důvodu vyčerpání 100 milionové alokace na první výzvu byl příjem žádostí ukončen v pátek 

29. 1. 2016 v 14:30 hodin. Následně proběhlo hodnocení přijatých žádostí z pohledu formálních 

náležitostí a z pohledu splnění podmínek dotačního programu, resp. výzvy. Úspěšné žádosti byly 

projednány a schváleny v Radě Pardubického kraje dne 30. 3. 2016 mimo případy, kdy jedna osoba 

podala více žádostí. Tyto žádosti byly projednány a schváleny v Zastupitelstvu Pardubického kraje dne 

21. 4. 2016. Aby bylo možné vyhovět maximálnímu množství podaných žádostí, bylo Radou PK 

schváleno navýšení alokace výzvy na vyhovující výši. S úspěšnými žadateli byla uzavřena smlouva 

o poskytnutí dotace (aktuálně 991). K celkové realizaci požadované výměny musí dojít do 6 měsíců od 

uzavření smlouvy. V případě souběžné žádosti do Nové zelené úsporám, musí být realizace 

provedena do konce roku 2016. 

Pardubický kraj předpokládá vyhlášení druhé výzvy tzv. kotlíkových dotací v září letošního roku 

s alokací přibližně 60 mil Kč. 

Děkujeme všem zájemcům o kotlíkové dotace! 

 


