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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 11. 7. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se Vaší žádosti podané v rámci tzv. „kotlíkových dotací“
v Olomouckém kraji.
Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:





Z jakého důvodu byla upřednostněna jedna skupina žadatelů na úkor druhé?
Proč byli zvýhodněni žadatelé o podporu na výměnu kotle na biomasu a tepelná
čerpadla, když tyto zdroje tepla jsou dotovány i v programu Nová zelená úsporám,
oblast C?
Proč byli z nároku na navyšovanou částku vyřazeni žadatelé o dotaci na výměnu
starého kotle za automat na uhlí nebo peletky?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
10% navýšení na první výzvu pro kraje v oblasti tzv. "kotlíkových dotací" vyjednalo
Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí. Jedná se o nadstandardní krok
a z tohoto důvodu klade Evropská komise podmínku, aby z 10% navýšení byly
podpořeny pouze zdroje využívající obnovitelné zdroje energie – proto právě kotle
na biomasu a tepelná čerpadla.
Podpora výměny uhelných kotlů za tyto zdroje není majitelům rodinných domů z programu
Nová zelená úsporám poskytována, a to právě proto, že je již poskytována z prostředků
Operačního programu Životní prostředí.
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Ministerstvo životního prostředí bude však na začátku roku 2017 vyhlašovat další výzvu
pro kraje. Bude se jednat o řádnou výzvu, nikoli o dodatečné navýšení. V současné době
probíhají s Evropskou komisí a kraji diskuse ve věci upřesnění několika podrobností
včetně termínu vyhlášení. Doporučujeme sledovat webové stránky www.mzp.cz nebo
www.opzp.cz, kde budeme veřejnost včas informovat.
Pro upřesnění níže uvádím podmínky podpory pro uchazeče v rámci programu Nová
zelená úsporám (NZÚ), podmínky oblasti podpory C.
Podoblasti C.1 a C.2, tj. výměna zdrojů tepla – zde podporu nelze poskytnout na výměnu
kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně),
které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –
2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
V rámci aktuálního programu NZÚ mohou tedy fyzické osoby získat podporu jen
na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních
termických a fotovoltaických systémů a na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným
získáváním tepla z odpadního vzduchu.

S pozdravem
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