
DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI OD 1. 7. 2013 

 

Od 1. 7. 2013 bude opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Nyní bude program rozšířen 

o typy kotlů, které budou podporovány při výměně starého kotle na tuhá paliva v rámci 

Moravskoslezského kraje.  

 

 Předmětem podpory budou tyto kotle včetně max. výše dotace:  

typ kotle výše max. dotace 

automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa) 3. emisní třídy 40 000 Kč 

automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa) 4. emisní třídy 60 000 Kč 

zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou min. 4. emisní třídy 55 000 Kč 

plynový atmosférický kotel na zemní plyn 15 000 Kč 

plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000 Kč 

 

Automatické kotle a zplynovací kotle musí splňovat emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5. 

Zároveň zplynovací kotle musí být zapojeny v topné soustavě s akumulační nádobou  

o požadovaném minimálním objemu 55 litrů / kW, tzn., že kotel o výkonu 20 kW musí mít 

akumulační nádobu o objemu minimálně 1 100 litrů.   

 

Každý podporovaný kotel musí být zaregistrován na stránkách Státního fondu životního 

prostředí.  

 

Legislativa řešící vytápění kotlem na tuhá paliva 

Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem 

k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již platné legislativě 

v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost 

pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky.  

Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady a 

budou vymáhat eventuální finanční postihy. 

 

V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje podmínky pro jeho 

další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotle nahradit novým kotlem, který 

bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen finanční pokutou až do výše  

20 000 Kč.    

   

V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o výkonu  

od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy. 

 

Dotace 

Výzva k podávání žádosti o dotaci bude zahájena 1. 7. 2013 s alokací finančních prostředků 

60 mil. Kč. Využijte servis služeb, které v rámci vyřízení této dotace nabízíme. 

 

Více informací získáte na tel. čísle 602 347 800, nebo email: dcmiel@seznam.cz 

mailto:dcmiel@seznam.cz

