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Pravidla pro poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům 

předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech 

tzv. Kotlíkové půjčky 

 
Čl. I.: Základní ustanovení 

1. Tyto pravidla stanovují základní rámec pro poskytování bezúročné návratné finanční výpomoci 
občanům, z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem.   
   

2. Návratnou finanční výpomocí se rozumí bezúročné poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 
Statutárního města Ústí nad Labem fyzickým osobám na účel stanovený těmito pravidly. Tyto 
finanční prostředky je příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě.  
 

3. Návratná finanční výpomoc poskytovaná z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem se řídí 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.  
 

4. Návratná finanční výpomoc se poskytuje pouze na základě žádosti, která tvoří přílohu těchto 
pravidel – Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci „KOTLÍKOVÉ PŮJČKY“ z rozpočtu 
Statutárního města Ústí nad Labem.  

 
5. Návratná finanční výpomoc je účelová a účel poskytnuté návratné finanční výpomoci musí být 

ze strany příjemce výpomoci dodržen.  
 

6. Nevyužitá návratní finanční výpomoc nebo její část musí být poskytovateli vrácená ve 
stanoveném termínu uvedeném ve smlouvě. 
 

7. Návratná finanční výpomoc musí být finančně vypořádaná ve stanoveném termínu, který je 
uveden ve smlouvě čl. VI odst. 5.  

 
 
Čl. II.: Účel, na který mají být finanční prostředky poskytnuty 
 
Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1. a 2. za plynový kondenzační kotel, 
kotel na biomasu (ruční přikládání, automatický) nebo za tepelné čerpadlo dle podmínek stanovených 
11z. výzvou OPŽP. Pořizovaný zdroj tepla musí být v seznamu vedeném Státním fondem životní 
prostředí (dále jen SFŽP) https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-
vyzva/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/
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Čl. III.: Důvod podpory stanoveného účelu 
1. Statutární město Ústí nad Labem se zapojilo do výzvy č. 1/2019 vyhlášené SFŽP. V rámci které 

získá finanční prostředky na poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci tzv. Kotlíkové 
půjčky (dále jen Kotlíkové půjčky) vlastníkům rodinných domů či bytových jednotek za účelem 
předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rámci 4. výzvy kotlíkových 
dotací vyhlášené Ústeckým krajem.  
 

2. Podpora umožní domácnostem výměnu kotle předem zafinancovat, a tedy bude k výměně 
starého, nevyhovujícího kotle motivovat širší okruh domácností. 
 

3. Občané budou o kotlíkovou půjčku žádat přímo na Magistrátu města Ústí nad Labem. Část této 
půjčky následně městu splatí po obdržení kotlíkové dotace přidělené Ústeckým krajem v rámci 
177. výzvy OPŽP tzv. Kotlíkové dotace. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi dotací od Ústeckého 
kraje a skutečně vynaloženými způsobilými výdaji, budou splácet postupně dle splátkového 
kalendáře.  

 
Čl. IV.: Maximální výše Kotlíkové půjčky v jednotlivém případě, kritéria pro stanovení výše 

1. Pořízení plynového kondenzačního kotle                           150.000,- Kč 
2. Tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu                           200.000,- Kč 

 
Čl. V.: Okruh způsobilých žadatelů 

1. Okruh způsobilých žadatelů vychází z okruhu oprávněných žadatelů v rámci 4. výzvy 
Kotlíkových dotací Ústeckého kraje, kterým budou poskytnuté tzv. „Kotlíkové dotace“. 

2. V případě, že souhrn částek na všechny Kotlíkové půjčky bude přesahovat výši prostředků, 
kterou Statutární město Ústí nad Labem nárokovalo v rámci dotační výzvy č. 1/2019 SFŽP, 
budou mít přednost žadatelé se seznamu potenciálních příjemců (příloha č. 3 výzvy č. 1/2019 
SFŽP), který byl součástí žádosti o dotaci na SFŽP dle Výzvy č. 1/2019. 

3. Rodinný dům či bytová jednotka, kde bude výměna kotle realizovaná, se musí nacházet 
v katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem.  

 
Čl. VI.: Podání žádosti 

1. Žádost o Kotlíkovou půjčku předkládá žadatel na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 
1 těchto pravidel.  

2. Vyplněná žádost se podává v jednom originálním vyhotovení s ověřeným podpisem, 
požadované přílohy žadatel předloží v originálu nebo ověřené kopii. 

3. Žádost o Kotlíkovou půjčku lze podat: 
 

a. Osobně na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 
Ústí nad Labem 

b. Zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu:  
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

4. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu podání 
žádosti rozhodující datum podání. 
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Čl. VII.: Lhůta na podání žádosti 
Žádosti o Kotlíkovou půjčku lze podávat od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2021, nebo do vyčerpání celkového 
objemu vyčleněných finančních prostředků. 
 
Čl. VIII.: Podmínky pro poskytnutí Kotlíkové půjčky  

1. Předpokladem je správně, včasně a úplně vyplněná žádost včetně požadovaných příloh. 
2. Údaje uvedené v žádosti, stejně jako přiložené doklady, musí být pravdivé a aktuální ke dni 

podání žádosti. 
3. Nemovitost, ve které bude realizovaná výměna kotle na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy 

tzv. Kotlíkové dotace Ústeckého kraje se musí nacházet v katastrálním území Statutárního 
města Ústí nad Labem. Žadatel doloží aktuální výpis z Katastru nemovitostí. 

4. Ústecky kraj poskytne žadateli dotaci na výměnu kotle na pevná paliva v rámci tzv. 4. výzvy 
Kotlíkové dotace. Žadatel předloží spolu se žádostí ověřenou kopii smlouvy o dotaci. 

5. Žadatel nesmí mít vůči Statutárním městu Ústí nad Labem neuhrazené finanční závazky po 
lhůtě splatnosti.  
 

Čl. IX.: Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Lhůta bude stanovená na základě termínů jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem v r. 2020 – 
2021. 
 
Čl. X.: Další specifika, přílohy 

1. Návratná finanční výpomoc tzv. Kotlíková půjčka je bezúročná. 
2. Kotlíkovou půjčku lze předčasně a bez sankce kdykoliv splatit. 
3. Výše měsíční splátky je minimálně 1 000,-; maximálně však 2 000,- Kč a maximální doba 

splácení je stanovaná na 5 let. 
4. Kotlíková půjčka nebude poskytnutá žadateli, který neúplně vyplní údaje v žádosti nebo který 

poskytl v žádosti nepravdivé údaje a k nápravě nedošlo ani po zaslání výzvy k nápravě. 
5. Kotlíková půjčka nebude poskytnutá v případě vyčerpání finančních prostředků poskytnutých 

městu Ústí nad Labem Státním fondem životního prostředí v rámci dotační výzvy č. 1/2019. 
6. V případě spoluvlastnictví nemovitosti, ve které bude realizovaná výměna kotle na pevná 

paliva, žadatel spolu se žádostí předloží ověřený písemný souhlas ostatních majitelů 
předmětné nemovitosti.   

7. Na poskytnutí návratné půjčky není právní nárok. 
 
 
 
 
 
Ústí nad Labem, 1. 1. 2020 
  

  

 


