Kotlíkové dotace 2017
(Editace - 28.02.2017)

Dne 2.2.2017 proběhla tisková konference na Ministerstvu životního prostředí, kde ministr
Brabec oznámil podstatné informace k 2. vlně kotlíkových dotací:
Kotlíkové dotace 2017 - Prohlášení ministra Brabce.
„Pro občany spustíme další vlnu kotlíkových dotací a nový program „Dešťovka“,
zrychlíme a zjednodušíme proces posuzování vlivů na životní prostředí a přitvrdíme v
boji se smogem,“ sdělil ministr Brabec za MŽP A SFŽP.

Kotlíková dotace 2017- termíny spuštění kotlíkových dotací 2017,
podmínky kotlíkových dotací 2017. (předběžně bez záruky)
- v březnu vyhlásí SFŽP výzvu pro kraje, aby se hlásily o peníze od státu
- předpokládáme, že v případě politického zájmu krajů podpořit kotlíkové dotace by mohli
být připraveny podmínky jednotlivých krajů ke kotlíkovým dotacím k červenci 2017 (cca
začátek podávání žádostí na kraje, kde některé kraje doletovali termín květen, červen a dál)
- na základě praktických zkušeností budou sepsané smlouvy kraj/ žadatel o dotaci v cca
listopadu, prosinci 2017 při podání žádostí v cca 07 - 2017 (byrokratický čas na kraji kde
například. HK kraj - podání žádosti 14.09.2016, žádost v pořádku bez administrativních chyb
a po 5 měsících není sepsaná ještě smlouva s krajem!!!!!, čeká se na KRAJ )
- stát by měl podle neoficiálních informací ponechat datum uznatelných nákladů od
července 2015. Pokud tedy kraje tento termín neposunou, tak na všechny kotle instalované
v roce 2017 bude možno žádat o dotaci.
- dotace budou poskytnuty pouze v domech, kde majitel prokáže pomocí formuláře z
kontroly kotle, že má kotel 1. nebo 2. emisní třídy, tzn. který nevyhovuje provozu po
roce 2022 dle zákona č.201/ 2012 Sb.
- celkové podmínky kotlíkových dotací jsou závislé na podmínkách, které si nastaví
jednotlivé kraje (celkové podmínky dotací ze = podmínky MŽP + podmínky konkrétního
kraje)

Kotlíková dotace 2017 - předpokládané podmínky kotlíkových
dotací 2017. Podmínky předběžně vyhlášené MŽP:
- ve 2. vlně nebudou vůbec podpořeny kotle s ručním nebo automatickým přikládáním
certifikované pouze na uhlí (neobnovitelný zdroj)

- ve 2. vlně budou nadále podpořeny kombinované kotle na uhlí a biomasu (jak ruční,
tak i automatické, kde automatické budou podpořeny 100 % a u ručních to je zatím bez
záruky)
- ve 2. vlně nebudou požadovány mikroenergetická opatření, to znamená, že až půl
miliardy korun navíc půjde přímo do výměn kotlů a to také zásadně sníží administrativu pro
občany
- Moravskoslezský kraj bude mít spojenou 2. a 3. výzvu do jedné a dostane cca 900
milionů Kč na obměnu kotlů 1 a 2 emisní třídy pro urychlení jejich obměny v kraji
- celkové výše podpory se u vybraných technologií sníží a protože se dále ušetří za dotace
na mikroenergetické opatření bude možné uspokojit více žadatelů o dotace.

Pro vyhlášené dotace od roku 2017 se předpokládá snížení míry
dotací a to neoficiálně předběžně takto:
-

-

kotel kombinovaný s automatickým přikládáním (nevíme zatím zda sem spadne i
ruční přikládání) (kombinace minimálně dvou paliv a to uhlí a/ nebo biomasy)
v částce max. cca 75.000 Kč (uvedená částka je výše získané dotace)
plynový kondenzační kotel kde je předpokládaná částka max. 95.000 Kč
kotel na biomasu s ručním přikládáním kde je předpokládaná částka nejvýše
100.000 Kč
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s automatickým přikládáním kde je
předpokládaná částka nejvýše 120.000 Kč

Přesné, oficiální podmínky by měly být SFŽP zveřejněny v průběhu března 2017.
Každopádně je vidět, že SFŽP přestává podporovat spalování uhlí, kde výše dotací a i
počet žádostí je nejmenší.
Největší podpora je pro kotle na spalování čistě biomasy a využití tepelných čerpadel.

Podmínky krajů
Dále je nutné si opravdu počkat na podmínky které k jednotlivým výzvám vyhlásí
kraje po sdělení oficiálních dohodnutých podmínek z SFŽP a MŽP.
(Například Zlínský kraj již informoval, že spalování uhlí nebude podporováno vůbec, kde v
rámci dotací bude podporováno spalování biomasy, tepelné čerpadlo, plynový kotel.)
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