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Úsporné řešení pro vaše topení

1. Identifikace žadatele

Jméno

Příjmení

Číslo OP

Datum narození

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Telefon

E-mail

Bankovní spojení

2. Místo realizace

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Číslo parcely zastavě-

né nemovitosti

Katastrální území

3. Stávající zdroj vytápění

Označení kotle

Výkon kotle

Používané palivo Dřevo  Zemní plyn      

Černé uhlí          Elektřina           

Hnědé uhlí        Jiný                     

5. Přehled provedených stavebních úprav na objektu

Rok výstavby objektu nebo jeho poslední větší rekonstrukce:

Počet podlaží: sklep  přízemí  patro  podkroví 

Rekonstrukce objektu: proběhla  neproběhla 

Rozsah rekonstrukce objektu: a/ zateplení střechy nebo půdních prostor ano   ne  

b/ zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy suterénu ano   ne  

c/ celkové zateplení objektu ano   ne  

d/ dílčí zateplení obvodových stěn ano   ne  

e/ oprava fasády ano   ne  

f/ celková výměna oken ano   ne  

g/ dílčí výměna oken ano   ne  

h/ výměna vstupních dveří ano   ne  

i/ výměna balkonových oken a dveří ano   ne  

j/ jiné - popište

6. Fotografie objektu

4. Termín realizace opatření

Mám vybranou montážní firmu ano   ne  

Pokud ano název montážní firmy

Chci montážní firmu doporučit ano   ne  

Výměna zdroje již proběhla ano   ne  

Pokud ano, kdy

Údaje vyplňte elektronicky do formuláře, který si stáhnete na webových stránkách http://www.regulus.cz/cz/kotlikova-dotace 

NA TEPELNÉ ČERPADLO

nahrazující kotel na tuhá paliva

127 500 Kč

Údaje požadované pro vystavení 

POTVRZENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY



Kotlíková dotace

Úsporné řešení pro vaše topení

KOTLÍKOVÁ DOTACE S REGULUSEM

1) Zjistěte energetickou náročnost vašeho domu

Pokud chcete žádat o dotaci, tak musí být dům v klasifikační třídě C, nebo v něm s výměnou zdroje musí být 

provedeno i mikro energetické opatření. Pokud nemáte průkaz energetické náročnosti budovy, kontaktujte 

firmu REGULUS nebo kteréhokoliv energetického specialistu, aby Vám PENB vypracoval nebo doporučil vhod-

né mikro opatření.

2) Vyfoťte si stávající kotel

Připravte si fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Zjistěte 

si typ kotle (odhořívací, prohořívací apod.), materiál kotle (ocel, litina) a jmenovitý výkon. Bez fotek není 

možné o dotaci požádat.

3) Nechte si zpracovat nabídku na výměnu zdroje

Kontaktujte montážní firmu nebo firmu REGULUS (poptavky@regulus.cz nebo obchodní zástupce), kteří Vám 

zpracují cenovou nabídku na tepelné čerpadlo. Všechna tepelná čerpadla Regulus splňují požadavky dotač-

ního programu a je na ně možné žádat o dotaci. U montážní firmy si ověřte, že vlastní oprávnění pro instalaci 

obnovitelných zdrojů.

4) Obstarejte si souhlasy spoluvlastníků

K žádostem je nutné připojit písemný souhlas spoluvlastníka nebo druhého z manželů v rámci společného 

jmění manželů k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření 

apod.) v rodinném domě. Stejně tak písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti 

je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. Na stránkách krajů jsou vzorové formu-

láře ke stažení.

5) Prostudujte si webové stránky příslušného kraje

Na webových stránkách jednotlivých krajů je vždy sekce věnovaná Kotlíkové dotaci. Kraj v ní uvádí termíny, 

postupy pro podání žádosti i všechny povinné přílohy. Způsob podání i podmínky se kraj od kraje liší, 

proto doporučujeme vše pozorně pročíst a připravit. Někde se žádost podává pouze elektronicky, někde 

pouze papírově, někde kombinovaně. Někde se podává žádost pouze osobně, jinde lze poslat poštou.

6) Podejte žádost

 Na pořízení tepelného čerpadla můžete získat dotaci až 127 500 Kč.

 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

SOLÁRNĚ TERMICKÉ KOLEKTORY

EcoAir 406 SVT4718 - výkon 4,7 kW, COP 3,66, Q label

EcoAir 408 SVT4756 - výkon 6,02 kW, COP 3,76, Q label

EcoAir 410 SVT4760 - výkon 8,80 kW, COP 3,83, Q label

EcoAir 415 SVT1155 - výkon 11,42 kW, COP 3,52, Q label

EcoAir 420 SVT1156 - výkon 14,55 kW, COP 3,52, Q label

EcoAir 520M SVT21359 - výkon 3-20 kW, SCOP 4,5

EcoPart 406 SVT1157 - výkon 5,9 kW, COP 4,57

EcoPart 408 SVT1158 - výkon 8,2 kW, COP 4,58

EcoPart 410 SVT1160 - výkon 10,0 kW, COP 4,60 

EcoPart 412 SVT1161 - výkon 11,75 kW, COP 4,60

EcoPart 414 SVT1164 - výkon 14,47 kW, COP 4,54

EcoPart 417 SVT1165 - výkon 16,76 kW, COP 4,52

PLOCHÉ:

KPS 1+ ANT 

SVT7696 

Plochý kolektor 1030x2030x92 mm pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 1,92 m2, 

hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér.

KPS 11+ ANT 

SVT7698

Plochý kolektor 1230x2030x92 mm pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 2,31 m2, 

hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér.

KPG 1+

SVT7800

Plochý kolektor 1170x2150x83 mm pro instalaci ve vertikální i horizontální poloze, apertura 

2,39 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér.

KPG 1 H ALC 

SVT7048 

Plochý kolektor 2150x1170x83 mm pro instalaci v horizontální poloze, apertura 2,39 m2, 

hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér.

KPI 1 DC 

SVT535 

Plochý kolektor 1225x2061x107 mm pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 2,33 m2, 

hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, dvojlyrový absorbér.

TRUBICOVÉ:

KTU 10 

SVT538 
Vakuový kolektor 920x1970x141 mm s 10 U trubicemi, apertura 0,93 m2, borosilikátové sklo.

KTU 15 

SVT539
Vakuový kolektor 1350x1970x141 mm s 15 U trubicemi, apertura 1,40 m2, borosilikátové sklo.

KTU 6R2 

SVT541

Vakuový kolektor 920x1970x141 mm s 6 U trubicemi a reflexním plechem, apertura 1,43 m2, 

borosilikátové sklo.

KTU 9R2 

SVT542 

Vakuový kolektor 1350x1970x141 mm s 9 U trubicemi a reflexním plechem, apertura 2,15 m2, 

borosilikátové sklo.

EcoHeat 406 SVT7050 - výkon 5,9 kW, COP 4,57 

EcoHeat 408 SVT7136 - výkon 8,2 kW, COP 4,58 

EcoHeat 410 SVT7138 - výkon 10,0 kW, COP 4,60

EcoHeat 412 SVT7139 - výkon 11,75 kW, COP 4,60

Výkon i COP dle ČSN EN 14 511. Q-label pro všechna.

Co vše potřebuje k podání žádosti?

Seznam SVT kódů výrobků Regulus pro kotlíkové dotace

navrhneme     poradíme     realizujeme


