
4. Společná výzva MŢP a MSK – Společný 
program na podporu výměny kotlů 

 
Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 schválila vyhlášení 
dotačního programu 4. Společná výzva MŢP a MSK – Společný program na podporu 
výměny kotlů. 

Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo ţivotního prostředí a Moravskoslezský kraj 
s tím, ţe poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond ţivotního prostředí 

ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu. 

Ţádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém 
jazyce na adrese podacího místa: 

Moravskoslezský kraj – krajský úřad 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

Ţádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních sluţeb 
v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. 

Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2014 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, 
nastane-li tento den dříve). 

4. Společná výzva k podávání ţádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 96 kB) 
 

Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu. 

(Dovolujeme si Vás upozornit, ţe Seznam podporovaných kotlů je průběžně 
aktualizován Státním fondem ţivotního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, 
prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117) 

Kontaktní osoby:  

Moravskoslezský kraj 

Ing. Jana Štěpánková   tel. 595 622 480  

e-mail: jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz 

Státní fond životního prostředí ČR 

Mgr. Petra Danningerová  tel.: 595 198 443 
e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz 

 

http://www.mzp.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/granty/1-spolecna_vyzva_mzp_a_msk.pdf
https://www.sfzp.cz/sekce/697/spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu/
mailto:sod-svt@sfzp.cz
mailto:jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:petra.danningerova@sfzp.cz


Důvod a cíl programu 

 
Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v 

Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami 
pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v 

domácnostech.  

Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo náhradou stávajících ručně plněných 

kotlů do tepelného výkonu 50 kW na tuhá paliva za nové nízkoemisní tepelné 
zdroje taktéž o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW. 

Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, 
přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. 

Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v 
roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. t 

tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se 
předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel zapříčiněné právě tuhými 

znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. 

V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují ekologicky nevhodná 
paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob 

využití paliva, zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a 
díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých 

znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je generována právě při 
zahájení procesu spalování. Což zároveň přispěje i k pohodlnější manipulaci při 

obsluze těchto tepelných zdrojů. 
 

Přestože podle nejnovějšího průzkumu jsou ¾ domácností spokojeny s životem 
v Moravskoslezském kraji, tak pouze necelá ¼ domácností v tomto kraji je 

spokojena s kvalitou ovzduší v obci kde bydlí, dále vyplývá, že obyvatelé 
Moravskoslezského kraje by byli ochotni investovat do výměny nového kotle 

v průměru 18 000Kč, přičemž časová návratnost investice by dle nich měla být 
průměrně 4 roky. 

 

Výměna starého ručně plněného kotle za nový účinný nízkoemisní tepelný 
zdroj nejenom sníží ekologickou zátěž v jednotlivých obcích Moravskoslezského 

kraje, ale také přinese jejich majitelům značnou úsporu peněz i času při 
manipulaci s těmito zařízeními. Výše dotace činí v tomto roce max. 60 000Kč, 

dle typu kotle. 


