
   

 

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících 

oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 

1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. 

ČPS v současné době sdružuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250 individuálních členů 

– ve velké většině špičkových plynárenských odborníků. 

 

 

 

Plynárenské firmy již pomáhají s kotlíkovými dotacemi 

 

Praha (19. ledna 2016) – Ve většině krajů ČR tento a příští týden startuje podávání 

žádostí o kotlíkové dotace. Dotace je určena na výměnu starých kotlů na tuhá 

paliva pro fyzické osoby a rodinné domy. Plynárenské společnosti zřídily pro 

žadatele speciální webové stránky a telefonní linky a pomáhají žadatelům 

s kompletním administrativním vyřízením žádosti i s realizací výměny kotle tak, 

aby žadatelé mohli topit plynem již koncem letošního roku. V případě potřeby 

některé plynárenské společnosti pomáhají i s financováním. Ve všech krajích, kde 

již bylo podávání žádostí zahájeno, je o dotace na plynové kotle již nyní velký 

zájem.  

 plynárenské firmy pomáhají s administrativním vyřízením žádosti o 

kotlíkové dotace 

 zajišťují montáž kotle bez starostí od prověřené topenářské firmy a 

realizaci dalších prací (např. vyvložkování komína, vybudování plynové 

přípojky, demontáž starého kotle, instalace nových topných těles atd.) 

 pomáhají s bezúročným předfinancováním příspěvku 

 

Stát žadatelům přispívá ve všech krajích až 85 procent na celkové uznatelné náklady na 

výměnu kotle, tedy až 127 500 korun při nákladech 150 tisíc korun. „Pro přechod na plyn 

hovoří spousta důvodů, jako je třeba oficiální a postupný zákaz kotlů na tuhá paliva v České 

republice. Na jeho základě bude již v roce 2022 zakázáno zhruba 75 procent kotlů, a to pod 

pokutou 50 tisíc korun. Lidé by proto měli zvážit, zda je ještě perspektivní investovat do 

nových uhelných kotlů,“ říká Jan Valenta, předseda Rady Českého plynárenského svazu.  

 

Kraj Zahájení příjmu žádostí o kotlíkové dotace 

Královehradecký již zahájeno 11. ledna 

Středočeský již zahájeno 15. ledna 

Jihočeský  již zahájeno tento týden 18. ledna 

Jihomoravský již zahájeno tento týden 18. ledna 

Vysočina již zahájeno tento týden 18. ledna 

Plzeňský 20. ledna 

Liberecký 25. ledna 

Ústecký 25. ledna 
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Zlínský 25. ledna 

Pardubický 27. ledna 

Moravskoslezský 1. února 

Olomoucký  22. února 

Karlovarský 2. března 

Praha 1. čtvrtletí (2016) 

 

Poprvé v historii lze navíc financovat i celkovou modernizaci vytápění, zahrnující například 

další náklady jakými jsou vyvložkování komína, vybudování plynové přípojky k domu, 

instalaci kotle, případně dotaci i na nová topná tělesa nebo jejich rekonstrukci a to 

v některých případech až do výše 100 procent, tedy zcela zdarma, a navždy se zbavit starostí 

se skládáním uhlí a přikládáním do kotle. Např. Moravskoslezský kraj přispívá na nový kotel 

z vlastního rozpočtu navíc dalšími 5 procenty. „Město Ostrava svým obyvatelům přispěje 

dokonce dalšími 10 procenty, takže ve výsledku může být výměna kotle zcela zdarma,“ řekl 

ministr životního prostředí Richard Brabec a dodal: „Díky této kotlíkové revoluci se nám 

podaří významně zlepšit kvalitu ovzduší v celé ČR. Jsem přesvědčen, že zájem o dotaci bude 

obrovský.“ „Takto výhodná příležitost pro výměnu za nové a moderní kondenzační kotle na 

plyn ještě nikdy v minulosti v České republice nebyla,“ dodává Jan Valenta, předseda Rady 

Českého plynárenského svazu.  

 

Výrobci kondenzačních plynových kotlů poskytují slevy. Plynárenské společnosti nabízejí 

služby administrativního vyřízení žádosti i realizaci výměny kotle na klíč. Žadatelé nemusí 

nikam jezdit ani obcházet různé úřady. Po podepsání žádosti mnohým krajům stačí jen 

odeslat poštou. 

 

Pro usnadnění zřídili plynaři pro žadatele i speciální informační webové stránky a telefonní 

linky, kde se mimo jiné dozvíte, co vše lze z dotace uhradit: 

 

RWE      800 32 32 32            www.kotelsdotaci.cz 

E.ON      800 77 33 22       www.kotelbezstarosti.cz 

Pražská plynárenská    840 55 53 33 www.ppas.cz/aktuality/kotlikove-dotace-startuji 

 

Ministerstvu životního prostředí se podařilo s Evropskou komisí dojednat revoluční možnost 

výměny až 100 tisíc kotlů po celé České republice. Na kotlíkové dotace je vyhrazeno ve 3 

etapách celkem 9 miliard korun. Ve všech krajích, kde již bylo podávání žádostí zahájeno, je 

o dotace na plynové kotle již nyní velký zájem. V kraji Vysočina lidé neváhali čekat ve frontě i 

přes noc. 

http://www.kotelsdotaci.cz/
http://www.kotelbezstarosti.cz/
http://www.ppas.cz/aktuality/kotlikove-dotace-startuji

