
Vážení Pražané, 

určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím dál tím rychleji. Letos to budou tři roky, kdy poprvé vznikla 

zákonná povinnost objednat si revizního technika, aby provedl revizi Vašeho kotle na pevná paliva. 

Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve kterém žijete. Dejte sbohem přikládání a vyměňte starý, 

neekologický kotel za moderní tepelný zdroj, který nevyžaduje Vaši stálou pozornost a neobtěžuje 

kouřem Vaše sousedy a okolí. Využijte poslední příležitosti k získání vysoké dotace před zákazem topení 

uhlím v emisně nevyhovujících kotlích, stanoveným zákonem a nyní upraveným vyhláškou hl. m. Prahy, 

s cílem v co nejkratší době zlepšit imisní situaci zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. 

Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací byl ukončen 27. června tohoto roku.  

Dne 21. října v 8:00 hod. bude zahájen příjem žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci třetí, ale již 

poslední výzvy. Příjem žádostí v této výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 v 16:00 hod! 

V této třetí výzvě nastala změna v administraci příjmu žádostí! S žadateli, kteří podají žádost se všemi 

požadovanými doklady, bude po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy uzavřen smluvní vztah, 

aniž by žadatel musel mít předem provedenou kompletní realizaci výměny starého kotle za nový 

ekologický tepelný zdroj. Ve smlouvě, která bude se žadatelem uzavřena, bude uvedená maximální 

možná výše dotace, kterou může obdržet v závislosti na typu nového tepelného zdroje, který uvedl ve 

své žádosti. Tento postup vylučuje pochybnosti a posiluje jistotu „zda se na mě dostane“. Pochybnosti 

vyplývají ze situace v jiných krajích, kde stanovený počet žadatelů byl naplněn během velmi krátké 

doby, i když v Praze je situace jiná. Žádosti jsou podávány pouze v listinné podobě a lidé bydlící 

v rodinných domech dosud o výměnu starých kotlů na pevná paliva nejevili přílišný zájem. 

Veškeré konkrétní informace, jak při podání žádosti postupovat a vzory dokladů, jsou uvedeny na: 

portalzp.praha.eu, pod záložkou „ENERGETIKA“ - „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“. 

Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je termínem, od něhož bude v hl. m. Praze zakázáno topit 

v kotlích 1. a 2. emisní třídy na základě vydané vyhlášky HLMP! Plné znění uvedené vyhlášky je 

zveřejněno opět na: portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“. 

Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných domech a stále ještě topíte kotlem na pevná paliva, využijte 

nabízené jedinečné příležitosti, vyřešte si problém nevyhovujícího kotle dříve, než Vám k jeho výměně 

vznikne zákonná povinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici! 

 


