Stát spustí zatím poslední vlnu „Kotlíkových
dotací“, rozdělí přes 3 miliardy
Zdroj informací z 10. listopadu 2018: https://zpravy.idnes.cz/posledni-vlna-dotaci-kotlekotlikove-dotace-stat-narok-ministerstvo-zivotniho-prostredi-gwr/domaci.aspx?c=A181107_101417_domaci_mesz
Máte doma starý kotel na tuhé palivo? Pak máte zřejmě poslední příležitost, jak na jeho
výměnu dostat peníze.

Dalších 30 tisíc domácností bude mít nárok na dotaci při povinné výměně
starého neekologického kotle. Stát spouští po Novém roce poslední vlnu
kotlíkových dotací.
Ministerstvo životního prostředí po Novém roce spouští třetí a finální vlnu takzvaných
„Kotlíkových dotací“. Z peněz Evropské unie na ni pošle tři miliardy korun. „MŽP
plánuje za ně vyměnit 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů.“
Dotační program skončí v roce 2020. Všeobecně se ale málo ví, že od 1.9. roku 2022
budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně v provozu zakázány. Kolik
domácností takový kotel stále má, lze jenom odhadovat. Přesné statistiky neexistují. V roce
2015 jejich počet MŽP odhadovalo na cca. 350 tisíc.
Doposud kraje ve dvou vlnách „Kotlíkových dotací“ schválily 57 tisíc výměn a 120 tisíc
kotlů si lidé vyměnili sami bez dotací. Maximální částka, kterou může majitel na kotel dostat,
je 127.500,- Kč.
O přerozdělování peněz rozhodují jednotlivé kraje. Podle předpokladů ministerstva si u
nich lidé budou moct o peníze ze třetí vlny zažádat na přelomu jara a léta roku 2019.
Jaký typ kotlů si za ně budou moct majitelé domů pořídit, ministerstvo ještě řeší. Podle
informací MF DNES je však pravděpodobné, že už se nebudou vztahovat na kotle, byť
moderní, v nichž se dá topit uhlím. Právě topení uhlím totiž ovzduší znečišťuje nejvíce.
Z dotací, které EU rozděluje, jsou ty na „kotlíky“ jedny z mála, jež jdou přímo za lidmi. Ne
všichni ale na dotaci dosáhnou. Vztahuje se na rodinné domy, chataři a chalupáři na ni
nárok nemají. Také se ukazuje, že o dotace mají zájem vyšší a střední vrstvy. Sociálně
slabší, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že topí starými kotli, o ně spíš nežádají. Dotace
jsou totiž vypláceny zpětně a předpokládají spoluúčast. Stát chce proto některým poslat
peníze navíc.

Další miliardy na nové kotle
Minimálně další půl miliardu pošle ministerstvo životního prostředí spolu se třetí vlnou
kotlíkových dotací od začátku příštího roku do Moravskoslezského kraje na speciální
pilotní projekt. „Jeho cílem je umožnit výměnu neekologického kotle na pevná paliva i
nízkopříjmovým skupinám.“ Kraj vybrali nejen kvůli většímu podílu obyvatel z těchto

skupin, ovzduší v něm patří k jednomu z nejhorších a limity škodlivých látek jsou v něm
překračovány opakovaně.
Projekt spočívá v tom, že z těchto peněz lidem poskytnou stoprocentní a bezúročnou
půjčku na výměnu tepelného zdroje. Ministerstvo si tímto způsobem chce ověřit, jestli
domácnosti s nižšími příjmy motivuje kotle si vyměnit. Zatím se totiž do žádostí o dotace
příliš nezapojily. „Kotlíkové dotace pokryjí nejsnáze dostupný potenciál lidí, kteří jsou natolik
aktivní, aby si zjistili, že něco takového existuje, a jsou na tom finančně dobře.“ Podle
informací o tom, že o dotace žádají lidé s vyššími příjmy, svědčí i to, že ve druhé vlně si
nejvíce lidí zažádalo o přispění na dražší tepelná čerpadla.

Rozšíření do dalších krajů
Žadatelé z Moravskoslezského kraje si o bezúročnou půjčku nebudou žádat od kraje, jako je
tomu v případě kotlíkových dotací, ale přímo u obcí. Případně žádosti bude vyřizovat i Státní
fond životního prostředí. Ten zatím nechce sdělit bližší informace, ani to, na jaké typy kotlů
bude možné dotaci získat. „O podmínkách výzvy se stále ještě jedná.“
Pokud by byl pilotní projekt na severní Moravě a ve Slezsku úspěšný, může se rozšířit i
do dalších krajů. Například do Ústeckého, kde taktéž žije více sociálně slabších rodin.
„Peníze u nás čerpají hlavně vzdělanější lidé. Cílové skupiny, na něž by dotace měly být
mířeny, se to téměř nedotkne.“ Cílovou skupinou se myslí právě lidi žijící na hranici chudoby.
Uvítalo by se celkově, kdyby se dotace nevztahovala jen na rodinné domy. „Je to problém i
bytových domů zejména v menších obcích postavených v 60. letech zemědělskými družstvy.
Také mají zastaralé kotle a k podpoře na výměnu zdrojů tepla se dostávají složitě.“
Kotlíkové dotace spustilo ministerstvo v roce 2015. Od začátku plánovalo, že ve třech
vlnách v pěti letech rozdělí celkem devět miliard korun. V první vlně si téměř třetina zájemců
zažádala o kombinovaný kotel na uhlí a biomasu. V první výzvě si zároveň lidé mohli ještě
zažádat o dotaci na kotel, který je čistě na uhlí. O tento typ byl však nejmenší zájem. Chtěla
jej jen necelá desetina domácností.
Přestože také kotel na uhlí musel splňovat přísnější podmínky, řada ekologů dotaci na tento
typ kotle kritizovala. Uhlí totiž patří k palivům, která znečišťují ovzduší nejvíce.
Ve druhé vlně si už lidé mohli žádat o dotaci na kotel na uhlí pouze v kombinaci s biomasou.
Ten si do domu nechala nainstalovat pětina žadatelů.
Staré kotle musí být vyřazeny z provozu do roku 2022. Týká se to kotlů na pevná paliva
spalující uhlí, dřevo nebo koks s žádnou emisní třídou, nebo maximálně 1 a 2 emisní třídou.
Neznamená to však, že by lidé tímto palivem už za tři roky nemohli vůbec topit. Uhlí mohou
do kotle přikládat dál, jen tento kotel musí splňovat nízkoemisní standardy. Po termínu
1.9. roku 2022 můžou být bez omezení provozovány kotle se 3 emisní třídou včetně a
vyšší a to dle zákona o ochraně ovzduší č.201/ 2012 Sb..
Kotle vypouštějící vysoké emise už navíc nejsou v Česku k sehnání. Od roku 2014 mohly
být výrobci uváděny na trh jen kotle 3. emisní třídy a vyšší. Čím vyšší emisní třída, tím
ekologičtější kotel je. Od letošního roku jsou podmínky ještě přísnější – výrobci mohou
dodávat na trh jen kotle od 4. emisní třídy včetně.

Kotlíkové dotace aktuálně:

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/posledni-vlna-dotaci-kotle-kotlikove-dotace-stat-narokministerstvo-zivotniho-prostredi-gwr-/domaci.aspx?c=A181107_101417_domaci_mesz
Bližší informace ke Kotlíkovým dotacím můžete získat přímo u nás na www.rojek.cz, či na
stránkách jednotlivých krajů.
1. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k
vyřízení dotace a kotel namontují, zapojí a uvedou do provozu.
2. Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, kotel namontují,
zapojí a uvedou do provozu a doporučíme jinou firmu, která připraví podklady k
vyřízení dotace a dotací za Vás podá.
3. Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí „na klíč“.
4. Doporučíme Vám firmy, které s podáním žádosti o přidělení dotace pomůžou a
podání zařídí „na klíč“.

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za
pomoci štědrých kotlíkových dotací, které budou probíhat do roku 2020, již
dnes.
Výměna starého kotle Vás stejně čeká do 1. 9. roku 2022, kdy musí být
všechny kotle s minimálně 3 emisní třídou, nebo vyšší dle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/ 2012 Sb..
Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,

tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

