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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. 10. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se vyhlášení výzvy v rámci tzv. kotlíkových dotací. Ve své
žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1. Jaká částka bude přidělena v celé ČR a jaká v Olomouckém kraji na tzv."Kotlíkovou
dotaci" v roce 2017? (Celkem bude rozděleno 9 Mld, z toho v roce 2016 bylo
rozděleno 3 Mld.)
2. Jakým způsobem budou při předkládání nových žádostí zvýhodnění neuspokojení
žadatelé, kteří podali žádost v roce 2016? (V Olomouckém kraji přijato cca 4 tis.
žádostí, alokovaná částka však vystačí pouze pro 1410 žadatelů.)
3. Na jaký odbor se mohu obrátit v případě žádosti o přezkoumání administrace přijímání
mé žádosti? Ve spodní části mailu odspodu uvádím korespondenci ve které
pracovníky kraje žádám o radu ohledně vyplňování formuláře. Fotografie se mi
nepodařilo připojit pro překročení velikosti v Mb a proto jsem musel vyčkat s dotazem
až na pracovní den. Po přijetí informace od odpovědných pracovníků kraje
(22.02.2016, 07:08) a získání kódu, jsem podával žádost až v dopoledních hodinách.
V případě včasného upozornění na nutnost zmenšit fotografie bych vygeneroval
žádost o jeden den dříve a šel si vystát noční frontu (z 21 na 22.02.).
4. Bude Vaše tiskové a PR oddělení prosazovat veřejnou diskuzi nebo propagaci, tedy
"lobovat" za podporu navýšení čásky na výměnu starých kotlů? Bude např. zřízeno
diskusní forum pro žadatele o "Kotlíkovou dotaci 2017"? (V celé ČR bude potřeba
vyměnit 350 000 kotlů, částka 9 Mld. vystačí na 100 000 kotlů. Pro srovnání,
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na podporu "Zelené energie" je ročně vynakládáno přez 40 Mld, na "sociáně slabéboj s chudobou a soc. vyloučením" přez 20 Mld.I tyto částky jsou relativně nízké,
vzhledem k objemu intervencí ČNB na udržení kurzu CZK.)
5. Zvažuje MŽP i jinou formu podání žádosti než tu, kdy žadatel musí od nočních hodin
vystát frontu? Např. můj soused, celý život pracující, ročník 1945 byl nucen stát
ve0 frontě od půlnočních hodin. Pro srovnání, někteří občané, kteří státu neodvedli
ani korunu, nemusejí pro čerpání různých příspěvků od státu vynakládat žádné
zvláštní úsilí.
6. Neměli by žadatelé o výměnu starého kotle za automatický ekologický kotel na hnědé
uhlí, černé uhlí a peletky, být zvýhodněni v programu "Kotlíkové dotace" (Prior. osa 2,
spec. cíl 2.1), vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé o výměnu za zdroje využívající
obnovitelných zdrojů jsou JIŽ dotovány v programu NZÚ- C.1 a C.2.?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Na výměnu kotlů v České republice je v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 alokováno celkem 9 mld. Kč, s tím že na 3 plánované výzvy
ke kotlíkovým dotacím se předpokládá rozdělit 3 mld. Kč. Olomouckému kraji se
zároveň předpokládá přidělit ve 2. výzvě stejná poměrná částka jako pro 1. výzvu,
a to 172,2 mil. Kč.
Ad 2) Olomoucký kraj si zažádal o 10% navýšení finanční alokace na uspokojení těch
žadatelů, kteří si v rámci 1. výzvy zažádali o kotlíkovou dotaci, ale z důvodu
vyčerpaní finanční alokace, byli dáni do zásobníku. Z tohoto 10% finančního
navýšení budou však podpořeny pouze žádosti o obnovitelné zdroje tepla, tedy
tepelná čerpadla a kotle na biomasu. V rámci 2. výzvy pak je zcela na samotném
kraji, zda a jakým způsobem zvýhodní neúspěšné žadatelé z roku 2016.
Ad 3) Dle nastavení pravidel kotlíkových dotací je pro fyzické osoby příslušný kraj
kontaktní osobou, který je přímo zodpovědný za administraci kotlíkových dotací.
Obracejte se proto přímo na krajský úřad Olomouckého kraje.
Ad 4) Finanční alokace je ze strany Ministerstva životního prostředí vnímána jako
dostatečná a nezvažuje se její navýšení. Propagace programu kotlíkových dotací
bude probíhat tak jako v 1. výzvě formou celostátní a krajské informační kampaně.
Ad 5) Forma podání žádosti není nastavena centrálně od Ministerstva životního prostředí,
nýbrž přímo krajem. Změna tohoto nastavení je zcela na rozhodnutí kraje.
Ad 6) Program Nová zelená úsporám se do jisté míry pro nové programové období
prolíná s programem kotlíkových dotací. Vzhledem k podobnému zaměření
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programů a nemožnosti podpory stejných aktivit ve dvou programech byly
z programu Nová zelená úsporám vypuštěny veškeré typy podpor, které jsou nyní
podporovány v rámci programu kotlíkových dotací. K Vašemu dotazu tedy uvádíme,
že jsou obnovitelné zdroje (kromě solárních termických a fotovoltaických systémů)
nyní podporovány pouze z kotlíkových dotací, nikoli z Nové zelené úsporám, jak
uvádíte v dotazu. Z Nové zelené úsporám lze však navíc podpořit výměnu
elektrického topení za tepelné čerpadlo. V rámci programu Nová zelená úsporám
nebyla v minulosti poskytována podpora na výměnu starých kotlů za automatické
ekologické kotle na hnědé uhlí, nebo kombinované kotle na černé uhlí a pelety a ani
se o takové podpoře neuvažuje.
Závěrem dodáváme, že MŽP avizovalo předpokládané vyhlášení 2. výzvy kotlíkových
dotací MŽP pro kraje v 1. čtvrtletí roku 2017. Podmínkou Evropské komise pro vyhlášení
další výzvy je vyhodnocení efektů 1. výzvy v prosinci 2016, z kterého vyplynou doporučení
pro možnou změnu nastavení pravidel kotlíkových dotací. Obecně je tedy fyzickým
osobám doporučováno vyčkat si na upřesnění pravidel kotlíkových dotací v 2. výzvě, aby
se předešlo možnému zklamání z nepřiřazení dotace v případě úpravy těchto pravidel.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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