Vážení Pražané,
bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na pevná paliva a
stále přikládáte ručně? Nečekejte, až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé
z Vás se začala vztahovat již od září 2017 a další radikální omezení používání kotlů 1. a 2.
emisní třídy nastane od září 2022).
Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší
v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“, ze kterého můžete při
splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč podle Vámi
zvoleného typu nového topného zdroje ze seznamu výrobků a technologií – SVT, splňující
předepsané emisní limity).
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
 Plynové kondenzační kotle
 Tepelná čerpadla (jakéhokoliv systému).
Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás zmíněné
finanční prostředky dostanou. Žádosti na kompletně realizované projekty v rámci Výzvy č. 2,
je možné podávat do 30. 12. 2019. K 4. 12. 2018 bylo zatím podáno pouze 126 žádostí, přičemž
přidělené finanční prostředky mohou uspokojit až 240 žadatelů.
Za celé období, tj. od 21. 3. 2016, kdy byl zahájen příjem žádostí v rámci Výzvy č. 1,
neevidujeme žadatele, kterému byla žádost o dotaci zamítnuta, pokud měl všechny požadované
doklady. Pro ty, kteří stále ještě váhají provést obměnu tepelného zdroje s dotací a obávají se,
že „se na ně nedostane“ je určena tato informace.
V případě, že plánujete výměnu v dalších letech, Ministerstvo životního prostředí chystá
vyhlásit Výzvu č. 3 s předpokládaným vyhlášením příjmu žádostí ke konci roku 2019
a s realizací výměn až do roku 2023. V rámci této výzvy může být poskytnuta dotace dalším
240 žadatelům.
Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané
emisní limity (pravidla programu a potřebné vzory tiskopisů apod.), najdete ke stažení
v editovatelné verzi na:
portalzp.praha.eu/energetika

