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Kotlíkové dotace MŽP 

 

 



Systém podpory 

• systém podpory funguje na principu 50:50, tedy na 

polovině nákladů na dotace se podílí ministerstvo, druhou 

část pak hradí dotyčný kraj 

50:50 
 

 



Předmět a cíl podpory kotlíkové 

dotace 

• výměna stávajících kotlů za nové nízkoemisní 

kotle 

• snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích 

zdrojů do tepelného výkonu 50 kW 

• snížení dopadů znečišťování ovzduší, které vzniká 

při spalování nevhodných paliv 
 

 

 



Rozšíření podpory na všechny kraje 

• úspěšná realizace společného  

programu  na výměnu kotlů 

v MSK 

• zájem o program ze strany 

obyvatel 

• zájem ostatních krajů ČR do 

programu 

 

  

 



Společný program na podporu 

výměny kotlů 

 

• obsahově navazuje na společný program MSK a MŽP 

• otevřen pro všechny kraje ČR  

• kraj vyhlašuje spolu s MŽP společnou výzvu 

• náležitosti spolupráce jsou upraveny delegační dohodou 

 



Společný program na podporu 

výměny kotlů 

 

• doposud 3 kraje 

 

• finanční objem 

nových výzev v roce 

2013 - 120 mil. Kč  
 

 



Výše dotace v závislosti na typu kotle 

typ 

kotle 
kotel výše dotace 

A 
Kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 (dle ČSN EN 303-5) s automatickým 

dávkováním paliva 
40 000 Kč 

B  
Kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší (dle ČSN EN 303-5) s 

automatickým dávkováním paliva 
60 000 Kč 

C 
Zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou emisní třídy 4 nebo 

vyšší (dle ČSN EN 303-5)  
55 000 Kč 

D Plynový atmosférický kotel na zemní plyn 15 000 Kč 

E Plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000 Kč 



Počet přijatých žádostí dle typu 

podporovaného kotle v jednotlivých krajích 
 

A  B  C D  E  Celkem 

MSK 365 662 76 8 69 1180 

ÚK 319 98 9 4 12 442 

STK 562 235 45 9 39 890 



 

Kotel na tuhá paliva  s automatickým 

dávkováním paliva  
 

• motivace žadatelů pro 

pořízení kotle emisní třídy 

4 nebo vyšší 

• zákon o ochraně ovzduší 

č. 201/2012 Sb. vyžaduje 

nejpozději od 1.9.2022 

jako minimální standard 3. 

emisní třídu 



Zplyňovací kotel na tuhá paliva 

• minimální emisní třída 4 

 

• nutná podmínka – pořízení 

akumulační nádoby  

 

• snadnější finanční dostupnost 

palivového dřeva 

 

• vhodné pro oblasti s vyšší 

dostupností palivového dřeva 

 

 



Kotel na zemní plyn 

• rozšíření nabídky 

podporovaných kotlů o další 

nízkoemisní tepelné zdroje 

 

• motivace obyvatel dotací pro 

pořízení co nejefektivnějšího 

zdroje energie 



Seznam výrobků a technologií 

• Technologie: 

 

– kotle na spalování biomasy 

 

– plynové kotle 

 

– kotle na tuhá paliva 



Informačně vzdělávací kampaň 

• Rozdělena na edukativní část a propagační část 

 

• Reakce z jednotlivých krajů se ukázaly určitou 

míru neznalosti problematiky 

 

• Předpokládaný začátek – únor 2013 
 

 

 



Děkuji za pozornost 
 


