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Jak zaregistrovat výrobky do seznamu pro „ kotlíkové dotace“ v rámci 

67. výzvy OPŽP 2014–2020 PO2 SC 2.1  
Pokud výrobek, který chcete do seznamu zapsat, splňuje požadavky stanovené programem (viz „Jaké 

požadavky musí výrobky splňovat“) pro zápis, je možné jej zaregistrovat do seznamu schválených 

výrobků. 

Registrace probíhá elektronicky prostřednictvím emailové schránky kotliky-registrace@sfzp.cz nebo 

prostřednictvím datové zprávy ISDS (ID datové schránky: favab6q). 

Vyžadované dokumenty 

Pro zápis výrobků je nutné doložit níže uvedené dokumenty. Dokumenty se předkládají elektronicky 

v českém nebo slovenském jazyce. Fond je oprávněn vyžádat si i další dokumenty níže neuvedené, 

jsou-li nezbytné pro posouzení splnění všech podmínek pro zápis výrobku do seznamu. 

- vyplněný formulář žádosti o zápis výrobků včetně Příloh, 

- dokumenty prokazující splnění podmínek pro uvedení výrobku na trh – dokumenty 

prokazující splnění podmínek dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, resp. 

splnění podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 

9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 

na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS, 

- dokumenty prokazující splnění technických podmínek Programu – např. certifikáty či 

zkušební protokoly. Dokumenty musí plně prokazovat splnění všech technických podmínek 

Programu (např. požadavků na ekodesign), 

- vyplněná tabulka technických parametrů výrobku: 

o pro kotle na tuhá paliva dle vzoru Tabulky 1, Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 

2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá 

paliva, 

o pro tepelná čerpadla dle vzoru Tabulky 2, Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 

č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 

vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, 

o pro plynové kondenzační kotle dle vzoru Tabulky 1, Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 

č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 

vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

- návod k obsluze výrobku, 

- dokument prokazující zavedení systému managementu kvality na úrovni výrobce dle 

skupiny norem EN ISO 9000 (volitelná příloha). 
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Co dělat v případě, že již mám výrobky zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií 

pro předchozí výzvu „kotlíkových dotací“ z OPŽP nebo pro program Nová zelená 

úsporám? 

Pokud již máte výrobky, které chcete zaregistrovat do seznamu pro 67. výzvu OPŽP „kotlíkové 

dotace“, zapsány v Seznamu výrobků a technologií pro předchozí výzvu OPŽP nebo programu Nová 

zelená úsporám, nemusíte již znovu dokládat dokumenty, které jste předložili v rámci první registrace 

(typicky např. dokumenty potvrzující splnění podmínek pro uvedení výrobku na trh nebo ekodesignu, 

návod k obsluze apod.). Stačí tak doložit vyplněný formulář žádosti o zápis včetně vyplněné 

elektronické Přílohy (nezapomeňte uvést dříve přidělený SVT kód výrobku) a případné dokumenty, 

které se od první registrace změnily. 

Původní SVT kód výrobku bude v takovém případě zachován pro všechny programy. 


