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Na výměnu starých kotlů je 9 miliard korun
kotlů po celé České
republice,“ komentuje současný stav
ministr životního
prostředí Richard
Brabec.

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikroenergetická opatření. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových
dotací, které budou nově hradit evropské
fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si
nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které
budou následně poskytovat dotace přímo
občanům. Ministerstvo pro kraje zveřejnilo prní výzvu v hodnotě 3 miliardy korun.
Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do
30. září.
Česká republika se dlouhodobě potýká se
znečištěným ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo[a]pyrenu
a téměř 40 % celkových emisí prachových
částic PM10 pochází ze sektoru lokálního vytápění domácností. Právě tyto látky, které
způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí,
jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, které bude potřeba vyměnit, je
podle odhadů Ministerstva životního prostředí přes 350 tisíc po celé České republice. „V celé Evropě se už desetiletí řeší zplodiny
z velkých průmyslových zdrojů, do kterých
sama Evropská unie investuje stovky miliard
eur ročně. Problematiku znečištěného ovzduší je ale třeba řešit komplexně, což vyžaduje
přísnější legislativu a nemalé investice. V České republice se lokální topeniště na celkovém
znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 % a my jsme vyjednali v Evropské
komisi revoluční program, který ke zlepšení
našeho ovzduší bezpochyby přispěje. Podařilo
se nám získat prostředky z evropských fondů,
které budou mít možnost úplně poprvé využít
přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné
čerpadlo nebo plynový kotel. Naším cílem
je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší
v České republice
možné provozovat
v domácnostech staré neekologické kotle
1. a 2. emisní třídy. Už
od roku 2014 smí být
na český trh uváděny
jen kotle 3. emisní
třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň je v mezirezortním připomínkovém řízení novela zákona
o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.
S povinným přechodem na ekologičtější kotle pomůže občanům Ministerstvo životního
prostředí, a to díky 9 miliardám, které získalo
na výměnu kotlů v domácnostech od Evropské komise.
„Pro kotlíkové dotace si občané zajdou
na kraj. Ministerstvo vyhlásilo první výzvu pro
všechny kraje, které se musí se svými projekty
do 30. září přihlásit na Státní fond životního
prostředí ČR o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy pro kraje stanovilo
povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro
veřejnost vypadat. Základními a neměnnými
podmínkami jsou např. výše dotace, povinná
emisní třída u všech kotlů a povinná mikroenergetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak například to,
zda kraj podpoří výměnu celé možné škály
zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli
nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů,“ říká
ředitel Státního fondu životního prostředí
ČR Petr Valdman. Po schválení krajských
projektů ze strany Ministerstva životního
prostředí budou kraje vyhlašovat vlastní
výzvy přímo pro veřejnost. „Očekáváme, že
některé kraje to stihnou ještě letos na podzim,“
dodává Valdman.
„Evropská komise původně vůbec nechtěla
podporovat výměnu uhelných kotlů opět za ty
uhelné. Ale nový kotel na uhlí s těmi nejpřísnějšími ekologickými parametry může mít o více než
90 % nižší emise benzo[a]pyrenu i prachu oproti
tomu starému neekologickému. Také Evropská
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komise nechtěla podporovat výměnu kotlů
v bytech a domech, ze kterých teplo výrazným
způsobem uniká. Nakonec se nám podařilo najít
řešení pro Komisi přijatelné. Všechny nové kotle
budou muset splňovat nejpřísnější technické
a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně
třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle
udělat i drobná energetická opatření, jako např.
izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo
půdy. Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky
150 tisíc korun. Kotle, které budou v rámci programu dotovány, budou součástí speciálního seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR a do kterého se od 20. července mohou
hlásit výrobci a dodavatelé, kteří splňují zmíněné technické požadavky,“ říká ministr Brabec.
Výše dotace je odstupňovaná podle typu
kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší)
a podle umístění v rámci znečištěných oblastí
(oblasti s překračovanými limity znečištění
ovzduší mají 5% výhodu).
Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou
kotle udělat také tzv. mikroenergetická opatření. Míra dotace na mikroenergetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky
20 000 korun (které jsou součástí max. celkové
částky 150 tisíc korun). Případně bude možné
využít kombinaci s programem Nová zelená
úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších
opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné
realizovat další technické úpravy – například
novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z hlavního
uzávěru plynu na vlastním pozemku do domu.
I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.
Finální podobu podmínek pro občany budou
stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích mohou lišit. Kraje nyní připravují
projektové žádosti o dotaci z OPŽP, jejich finální podoba bude předmětem jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a příslušným
krajem. První žádosti očekává MŽP do dvou
měsíců.
Vice informací na www.mzp.cz

