
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.1

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – schválení 
projektového záměru

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projektový záměr je předkládán na základě čl. 3 odst. 6 směrnice S-8/2018 - Rozpočtová pravidla a v souladu 
s Operačním programem Životní prostředí 2014 - 2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 – Výzva pro kraje č. 
3.

Nárok na rozpočet:
Vytvoření finanční rezervy ve výši 3 355 tis. Kč (což činí 2% z celkem alokované částky pro Ústecký kraj) na 
základě doporučení MŽP v Závazných pokynech na případné nahodilé nepředvídatelné situace, kdy dojde v 
průběhu realizace projektu k odhalení případů, u kterých nelze z prostředků EU financovat v dobré víře 
realizované a administrované žádosti, u nichž prokazatelně nedošlo k zavinění ze strany koncového uživatele 
- příjemce dotace, kraje ani řídícího orgánu (MŽP).

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 1. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 027/58R/2019

Přílohy: 

14.1-1 Název: Bod 14.1 priloha 1.pdf
Text výzvy MŽP k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci OPŽP 
2014-2020.

U

14.1-2 Název: Bod 14.1 priloha 2.pdf Závazné pokyny OPŽP 2014-2020 - 
Výzva pro kraje č.3. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

projektový záměr v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Specifický 
cíl 2.1 – Výzva pro kraje č. 3 „Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech.“



Důvodová zpráva:
Popis projektového záměru:
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 7. 1. 2019 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
ČR (SFŽP ČR) novou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 
Životního prostředí 2014 -2020 (OPŽP)Specifický cíl 2.1, Prioritní osa 2. Text 117. výzvy MŽP tvoří přílohu č. 
1. Závazné pokyny výzvy pro kraje č. 3. jsou v příloze č. 2.
Cílem je snaha o maximální dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí na území 
Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů vytápění.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících zdrojů 
tepla (1. a 2. emisní třídy) na pevná paliva s ručním přikládáním, které již nebude možné od 1. 9. 2022 
provozovat, za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel pouze na biomasu (ruční i automatické přikládání),
- plynový kondenzační kotel.
Minimální počet výměn pro Ústecký kraj: 1 610 tepelných zdrojů (všechny kraje 30 000 výměn).
Celková alokace finančních prostředků pro Ústecký kraj: 167 738 589,00 Kč (z celkové alokace pro všechny 
kraje ve výši 3 125 000 000,00 Kč).
Ústecký kraj bude, jako příjemce dotace, zajišťovat veškeré administrativní, hodnotící a kontrolní činnosti 
spojené s poskytnutím dotací konečným uživatelům.
Administrací programu je pověřen Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého 
kraje.

Časový harmonogram:
- 7. 1. 2019 – 29. 3. 2019 – vyhlášení nové výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory pro kraje
- 30. 9. 2019 – nejzazší termín vyhlášení krajské výzvy pro fyzické osoby
- 31. 10. 2019 – nejzazší termín zahájení příjmu žádostí od fyzických osob
- 31. 12. 2020 – nejzazší termín pro ukončení realizace fyzickou osobou – příjemcem, současně milník 
projektu, k tomuto datu by měl mít Ústecký kraj schválených 1610 žádostí krytých celkovou alokovanou 
částkou 160 325 567,00 Kč. V případě, že kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu (tj. bude schopen 
podpořit více, než 1610 výměn tepelných zdrojů) bude mu umožněno navýšení finančních prostředků o 
nevyužitou alokaci z předešlých výzev. Pokud nebude krajem naplněn milník roku 2020, bude jeho případná 
volná alokace využita ve prospěch krajů s dostatečnou absorpční kapacitou. Z tohoto důvodu bude krajem 
založen zásobník pro případ vyššího zájmu o zdroje tepla ze strany žadatelů.
- 31. 12. 2023 – ukončení realizace dílčích projektů fyzickými osobami – příjemci dotace vč. osob zařazených 
do zásobníku dle Závazných pokynů.

Finanční náležitosti:
- vytvoření finanční rezervy ve výši 3 355 tis. Kč po celou dobu trvání projektu (částka činí 2% z celkem 
alokované částky pro Ústecký kraj) na základě doporučení MŽP v Závazných pokynech na případné nahodilé 
nepředvídatelné situace, kdy dojde v průběhu realizace projektu k odhalení případů, u kterých nelze z 
prostředků EU financovat v dobré víře realizované a administrované žádosti, u nichž prokazatelně nedošlo k 
zavinění ze strany koncového uživatele - příjemce dotace, kraje ani řídícího orgánu (MŽP). V rozpočtu na rok 
2019 je v Regionálním podpůrném fondu rezerva na Kotlíkové dotace ve výši 1 000 tis. Kč. Dle potřeby bude 
rezerva do výše 3 355 tis. Kč zohledněna při sestavování rozpočtu na rok 2020.
- výdaje na administraci projektu budou součástí celkové alokace na projekt kraje v předpokládané výši 4 % 
(6 413 022,00 Kč – mzdové náklady na realizaci projektu, tj. platy zaměstnanců pracujících na projektu).
- výdaje za režii kraje v souvislosti s administrací projektů (výdaje na cestovné, papíry, výpočetní techniku…) 
nebudou způsobilými výdaji projektu, budou hrazeny z rozpočtu kraje.
- v rámci projektu budou vyčleněny finanční prostředky na publicitu projektu do výše 1 000 tis. Kč na celou 
dobu realizace projektu, kraj bude mít za povinnost zajistit publicitu a propagaci příslušného projektu v 
mediálním prostoru, přípravu a realizaci tiskových materiálů, případně i semináře a konference. V případě, že 
kraj nebude schopen tyto finanční prostředky účelně využít na publicitu a propagaci projektu kraje, lze tyto 
prostředky využít na výměny zastaralých kotlů na pevná paliva v rámci 3. výzvy MŽP.
Výše podpory pro jednotlivé zdroje tepla:
Plynový kondenzační kotel – 75% způsobilých výdajů – max. 95 000 Kč
Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním – 80% způsobilých výdajů – max. 100 000 Kč
Kotel pouze na biomasu automatický – 80% způsobilých výdajů – max.120 000 Kč
Tepelné čerpadlo – 80% způsobilých výdajů – max. 120 000 Kč
Bonifikace v případě realizace v prioritní obci – 7 500 Kč.

Možná rizika dotačního programu:



Nenaplnění indikátoru - finance
Indikátorem je provedení 1610 výměn tepelných zdrojů při současném vyčerpání alokovaných prostředků ve 
výši 160 325 567,00 Kč. Při tomto poměru vychází průměrná výše jedné dotace 99 581 Kč. Již nebude 
možné podpořit kombinovaný kotel s výší dotace 75 000 Kč, zůstávají tedy pouze tepelné zdroje 
podporované vyššími částkami 95 000 – 120 000 Kč. Dále jsou dotace navyšovány v případě realizace v 
bonifikované obci o 7 500 Kč. Hrozí tedy, že nebude možné přidělenými finančními prostředky pokrýt 1610 
výměn. V této výzvě je průměrná výše vyplacené dotace cca 101 000 Kč a to činí cca 35% provedených 
výměn kotel kombinovaný dotovaný pouze maximální částkou 75 000 Kč.
Nenaplnění indikátoru – počet výměn
Riziko malého zájmu o dotaci vzhledem k tomu, že již nebude podporována výměna za nový kotel 
automatický kombinovaný. Automatický kotel kombinovaný tvoří v aktuální výzvě cca 35% podíl ze všech 
tepelných zdrojů. Není jisté zda bude o dotaci takový zájem, jestliže již nebude možné jeho pořízení dotovat.

Stanovisko MŽP k projednávaným rizikům
Krajům bylo na jednání na Ministerstvu životního prostředí konaném 29. 10. 2018 opakovaně sděleno 
zástupcem MŽP, že v případě nenaplnění indikátoru – výměna 1 610 kotlů při současném vyčerpání 
alokovaných prostředků, nebudou kraje sankcionovány. Tato informace byla rovněž jednoznačně uvedena v 
prezentaci k jednání.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Iva Tomešová,
vedoucí oddělení projektů,
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů
Ing. Tomáš Vaněk,
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 15. 1. 2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 15.1.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 15. 1. 2019


