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R E G  U  L U  S spol. sr.o.         Úsporné řešení pro vaše topení
D o Koutù 1897/3,143 00 Praha 4  1  

TEPELNÁ ČERPADLA:    

K O T LÍK O V Á  D O T A C E
» výměnou za kotle na pevná paliva
» jen do rodinných domů s energetickou náročností C nebo kde bude současně provedeno alespoň 

jedno tzv. „mikro“ energetické opatření nebo kde je na snížení energetické náročnosti budovy 
současně žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Dotace na instalaci:
Tepelné čerpadlo 127 500 Kč
(=85 %* způsobilým výdajů, max. výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 tis. Kč, za způsobilé 
výdaje jsou považovány náklady na pořízení nového zdroje, náklady na „mikro“ opatření, náklady na 
PENB, platby energetickým specialistům) 
* v lokalitách, které nejsou označeny jako prioritní území, dotace činí 80 %

» výměnou za elektrické vytápění (elektrokotel je možné ponechat jako bivalentní zdroj)
» jen do stávajících budov již zateplených s měrnou potřebou tepla na vytápění EA nepřesahující   
150 kWh.m-2.rok-1 nebo v kombinaci se zateplením – oblast C.1)

Dotace 50 % na instalaci:
C.2.6     Tepelné čerpadlo země-voda 80 000 Kč
C.2.7     Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000 Kč
Dotace na odborný posudek:   5 000 Kč
Zpracování posudku firmou REGULUS:                8 000 Kč

Příplatek za podání žádosti na základě plné moci             + 6 000 Kč
    (= kompletní zprostředkování „na klíč“        = 14 000 Kč)
Dotace na instalaci jsou o 10 % vyšší pro rodinné domy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
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SOLÁRNÍ SYSTÉM:

» lze uplatnit pro stávající stavby, novostavby i stavby rozestavěné
» i samostatně

Dotace 50 % na instalaci:
C.3.1 Solární systém pro přípravu teplé vody 
C.3.2 Solární systém s přitápěním
Dotace na odborný posudek:
Zpracování posudku firmou REGULUS:  

Příplatek za podání žádosti na základě plné moci
    (= kompletní zprostředkování „na klíč“ 

KOTLÍKOVÁ DOTACE

» při instalaci nového plynového kotle a likvidaci starého kotle na tuhá paliva

instalovat společně i s jinými podporovanými zdroji, ale pak jsou náklady vysoké a tím se to nevyplatí)

» jen do rodinných domů s energetickou náročností 
jedno tzv. „mikro“ energetické opatření
současně žádáno v programu Nová zelená úsporám

Příklad kalkulace nákladů a dotace
Solární systém (ne samostatně)
Kotel
Mikro energetické opatření
Celkové náklady 
Dotace 80 %
Pořízení solárního systému

REKUPERACE:

» lze uplatnit pro dokončené rodinné domy
» i samostatně
» úspora měrné potřeby tepla na vytápění min. 20 %
» podmínkou je dosažení průvzdušnosti obálky budovy 

Dotace 50 % na instalaci:
C.4.1 Centrální rekuperační systém
Dotace na odborný posudek:
Zpracování posudku firmou REGULUS:  
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pro stávající stavby, novostavby i stavby rozestavěné

Solární systém pro přípravu teplé vody 35 000 Kč
m    50 000 Kč

5 000 Kč
firmou REGULUS:    5 000 Kč

Příplatek za podání žádosti na základě plné moci           + 5 000 Kč
(= kompletní zprostředkování „na klíč“           = 10 000 Kč)

při instalaci nového plynového kotle a likvidaci starého kotle na tuhá paliva

jinými podporovanými zdroji, ale pak jsou náklady vysoké a tím se to nevyplatí)

energetickou náročností C nebo kde bude současně provedeno alespoň 
„mikro“ energetické opatření nebo kde je na snížení energetické náročnosti budovy 
žádáno v programu Nová zelená úsporám.

dotace:
náklady 80 000 Kč
náklady 60 000 Kč
náklady 10 000 Kč (doporučení 3 000 Kč

150 000 Kč
120 000 Kč

   16 000 Kč

dokončené rodinné domy

spora měrné potřeby tepla na vytápění min. 20 %
odmínkou je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <=2,5 [h-1] (blowerdoor test)

Centrální rekuperační systémy    max 100 000 Kč
  5 000 Kč

firmou REGULUS:    8 000 Kč
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při instalaci nového plynového kotle a likvidaci starého kotle na tuhá paliva (solární systém lze 

jinými podporovanými zdroji, ale pak jsou náklady vysoké a tím se to nevyplatí)

bude současně provedeno alespoň 
na snížení energetické náročnosti budovy 

č plus realizace 7 000 Kč) 

(blowerdoor test)




