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DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA NOVÉ 

AUTOMATICKÉ. 

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době jeden         

z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické 

řešení vytápění a ohřev teplé vody. Nyní je nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000 Kč 

na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické v Moravskoslezském kraji. 

Využijte servis služeb, které v rámci této dotace nabízíme. 

 

 
 

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době 

jeden z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, 

nenáročné a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody ve své nemovitosti. 

Obsluha automatických kotlů spočívá pouze v doplňování paliva do zásobníku jednou 

za tři dny a ve vysypání popela.  

Zásobníky jsou umístěny převážně mimo kotel, ze kterého je palivo dopravováno 

šnekovým podavačem až k hořáku kotle. Automatické kotle jsou řízeny jednotkami, 

podle kterých přikládají takové množství paliva, kolik je potřeba. 

Automatický kotel má v návodu uveden doporučený druh paliva, které v něm lze 

spalovat dle normy ČSN EN 303-5. Vytápění tuhými palivy je minimálně o polovinu 

levnější než vytápění plynem. 

http://www.nazeleno.cz/energie/ceny-energii/cena-plynu-2010-kolik-stoji-m3-pred-topnou-sezonou.aspx


Kotle na tuhá paliva spalující černé, hnědé uhlí a koks provozovány  

v Moravskoslezském kraji jsou nejčastěji 1. a 2. emisní třídy a často jsou již na pokraji 

své životnosti. Počet těchto starých a neekologických kotlů je odhadován na 55 000 

kusů. 

 

Legislativa  

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 

I z tohoto důvodu je nyní nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000 Kč  

v rámci 3. výzvy dotačního programu na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní 

automatické v Moravskoslezském kraji, které byla vyhlášena 1. 11. 2012 s koncem 

příjmu žádosti buď 28. 6. 2013, nebo v den vyčerpání počtu 1 000 dotací. Využijte 

servis služeb, které v rámci této dotace nabízíme. 


