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Statutární město Karlovy Vary 
vyhlašuje 

 
 

1. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci fyzickým osobám na předfinancování výměn 

nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech 
podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací 

 
VE VAZBĚ NA VÝZVU Č. 1/2019 MŽP K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ 

PODPORY V RÁMCI PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY NEVYHOVUJÍCÍCH KOTLŮ NA 

PEVNÁ PALIVA V DOMÁCNOSTECH, ÚSPOR ENERGIE A DALŠÍCH ADAPTAČNÍCH ČI 

MITIGAČNÍCH OPATŘENÍ VE VZTAHU KE ZMĚNĚ KLIMATU V OBCÍCH 

KARLOVARSKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE 
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Identifikace výzvy 

Program 
Program bezúročných půjček na podporu výměny 
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech 

Synergie 

117. výzva OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 tzv. „kotlíkovým 
dotacím“ 
 
1. výzva Karlovarského kraje k předkládání žádostí o dotaci na 
dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora 
výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 – 2020 – Kotlíkové 
dotace III“ 

Cíl výzvy 

Zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná 
paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v 
rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského kraje 
formou bezúročné půjčky. 
 
Návratná finanční pomoc majitelům rodinných domů 

 snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících 
látek do ovzduší. 

 dosáhnout úspor energie v místě potřeby. 

Číslo výzvy obce 1 

Oprávnění žadatelé návratné 
půjčky a místo realizace 

Fyzická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem bytové 
jednotky v rodinném domě na území města Karlovy Vary či 
vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům na území města Karlovy 
Vary, ve kterém dojde k výměně zdroje tepla (dále jen místo 
realizace). Místo realizace musí splňovat parametry § 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění, kde více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 
účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má 
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za 
rodinný dům je pro účely dotačního programu považován také 
bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná 
část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt; 
ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro 
krátkodobé ubytování (hotel, penzion atd.) se pro účely tohoto 
dotačního programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v 
případě, že zde má fyzická osoba trvalé bydliště. 
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Termíny výzvy 1. 7. 2019 – 31. 7. 2019 

Výše podpory 

Bezúročná půjčka – max. 200 000,- Kč dle typu zdroje tepla 
 

Typ nového zdroje tepla: 
Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva – max. 200 000,- Kč 
Plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu s ručním 
přikládáním – max. 150 000,- Kč 
 

Maximální měsíční splátka 
bezúročné půjčky 

max. 2 000,- Kč/měsíc 
Půjčku lze kdykoliv předčasně splatit bez sankce. 
1. splátka = získané finanční prostředky v rámci kotlíkové dotace 

Doba splácení Max. 5 let 

Zajištění půjčky 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
poskytovatelem půjčky (městem Karlovy Vary) a fyzickou 
osobou. 
 
Předložení rozhodnutí o schválení dotace v rámci 1. výzva 
Karlovarského kraje k předkládání žádostí o dotaci na dílčí 
projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora 
výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 – 2020 – Kotlíkové 
dotace III“ 

Forma a způsob podání žádosti 

Žádost sestává ze dvou povinných částí: 

 Vyplněná žádost na předepsaném formuláři  

 Kopie žádosti o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci 1. výzvy 
Karlovarského kraje 
 

Žádost o kotlíkovou půjčku včetně přílohy je nutné podat 
písemně na podatelnu MMKV, Moskevská 21, Karlovy Vary v 1 
paré v uzavřené obálce, nadepsané „Kotlíková půjčka - 
NEOTVÍRAT“  
 

Přílohy výzvy 

Formulář žádosti o kotlíkovou půjčku (v elektronické formě ke 
stažení na www.kvprojekty.eu) 
 
Vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Ing. Ivana Síbrtová, i.sibrtova@mmkv.cz 
tel. č.: 353 151 435 
 
Bc. Martina Riedlová, m.riedlova@mmkv.cz 
tel. č.: 353 151 354 

http://www.kvprojekty.eu/
mailto:i.sibrtova@mmkv.cz
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