
Veškeré informace včetně odkazů
naleznete na našem webu
www.dotace-ptacek.cz.

Poznámka: 
V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ.

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy, které vymění své neekologické kotle 
na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační 
kotel, kotel s ručním přikládáním pouze na biomasu, tepelné čerpadlo nebo automatický 
kotel pouze na biomasu.

Kdo může kotlíkovou dotaci získat?

.  Plynový kondenzační kotel       75% způsobilých výdajů, max.   95.000 Kč

.  Kotel pouze na biomasu s ruč. přikládáním  80% způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč

.  Tepelné čerpadlo          80% způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč

.  Automatický kotel pouze na biomasu   80% způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč

.  Pro vybrané prioritní obce a města    plus 7.500 Kč

Jaká je výše dotace a na co?

až 127.500 Kč
III. vlna
Kotlíkové dotace



.  Realizace automatického kotle na biomasu    dodatečná sleva 1.200 Kč s DPH.

.  Realizace plynového kondenzačního kotle     dodatečná sleva    500 Kč s DPH.

.  Realizace kotle na biomasu s ručním přikládáním  dodatečná sleva    500 Kč s DPH.

.  Realizace tepelného čerpadla        dodatečná sleva 3.000 Kč s DPH.

V případě realizace zakázky přes doporučenou montážní firmu a dodávky materiálu 
od Ptáček - velkoobchod, a.s. garantujeme dodatečnou slevu na materiál poskytnutou 
přes realizační firmu.

Pro více informací dotace@ptacek.cz nebo www.dotace-ptacek.cz. 

Jak vám s dotací pomůžeme?

Získejte bonus od Ptáčka:

Ověříme, zda splňujete podmínky pro obdržení 
státní dotace.

Poradíme Vám s výběrem vhodného tepelného 
zdroje.

Doporučíme montážní firmu a zajistíme 
dopravu zdarma. 

Vyplňte kontaktní formulář na našem webu www.dotace-ptacek.cz.

Pro více informací můžete volat také naši bezplatnou linku 
800 100 509 nebo pište na dotace@ptacek.cz.

Jak o kotlíkovou dotaci zažádat?

Veškeré informace včetně odkazů
naleznete na našem webu
www.dotace-ptacek.cz.

Pomůžeme Vám s vyřízením žádosti 
o dotace.

Zajistíme prodloužení záruky na vybrané 
zdroje tepla.

Vyplňte kontaktní formulář na našem webu www.dotace-ptacek.cz.

Pro více informací můžete volat také naši bezplatnou linku 
800 100 509 nebo pište na dotace@ptacek.cz.

Jak o kotlíkovou dotaci zažádat?


