
 

 

Manažerské shrnutí projektu „Model vyhodnocení SC 2.1“ 

1. výzva SC 2.1 tzv. kotlíkových dotacích – základní parametry + vyhodnocení: 

 Alokace této výzvy byla stanovena na tři miliardy korun. 

 Podpora fyzickým osobám – konečným uživatelům byla poskytována pouze na zdroje 
tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
(Ekodesign). 

 Podporována byla výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním (kotlů 
na pevná paliva) za kotle výhradně na uhlí, kombinované uhlí/biomasa, výhradně 
na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel. 

 Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby byla stanovena na 
150 tis. Kč, z toho uznatelné náklady na dílčí opatření ke snížení energetické potřeby 
budovy mohly tvořit max. 20 tis Kč.  

Vyhodnocení 

 38 % všech projektů je realizováno v prioritních oblastech. Struktura nahrazovaných 
kotlů (cca 60 % odhořívacích a 40 % prohořívacích kotlů) odpovídá odhadované 
struktuře kotlů v provozu. 

 Struktura nahrazovaných kotlů - cca 60 % odhořívacích a 40 % prohořívacích kotlů. 
Toto přibližně odpovídá odhadované struktuře kotlů v provozu. 

 Struktura nových zdrojů je: 12 % kotlů čistě na uhlí, 36 % kombinovaných kotlů 
uhlí/biomasa, 16 % kotlů výhradně na biomasu, 22 % tepelných čerpadel a 14 % 
plynových kondenzačních kotlů, což v úhrnu vede ke zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie na vytápění rodinných domů žadatelů z 34 % 
na 40 %. 

 Struktura nově instalovaných zdrojů u žádostí podaných občany staršími 65 let 
(17 % žádostí z celkového počtu odpovídá zastoupení věkové skupiny nad 65 let 
v populaci ČR) se v zásadě neliší od struktury průměrné. 

 Energetická úspora mikroenergetických opatření se podílela 3 % na celkových 
energetických úsporách, pro 2. výzvu mikroenergetická opatření po dohodě s EK 
vyjmuta (nejsou efektivní ve srovnání s vynaloženými náklady). 

 Z hlediska průměrných celkových nákladů jsou nejdražšími investice do tepelných 
čerpadel (216 tis.), pro ostatní zdroje jsou celkové náklady porovnatelné v rozmezí 
od 100 tis. (plynový kotel) do 127 tis. (kombinovaný kotel), náklady zahrnují 
i související náklady s instalací (nejen samotný zdroj).  
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