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Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: 

Aktualizace 2020 

Kód opatření 
dle PZKO1 

Název opatření dle PZKO Gesce dle PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

PZKO_2020_1 
 
 

Účinná kontrola plnění 
požadavků kladených na 
provozovatele 
spalovacích zdrojů 
zákonem o ochraně 
ovzduší 

Moravskoslezský 
kraj  

Finanční podpora  
 
Prověření možnosti 
poskytování finanční 
podpory formou dotací 
či nízkoúročených nebo 
bezúročných půjček ze svých 
finančních zdrojů k motivaci 
instalace akumulačních 
nádrží  
  

Analýza situace v kraji  
S ohledem na současnou situaci s pandemií COVID a snižujících se příjmů do 
rozpočtů krajů, rovněž na vysokou finanční náročnost nového dotačního 
programu na rozpočet kraje, včetně administrativní náročnosti, nebude nový 
dotační program vyhlašován.  
Níže uvádíme orientační náklady na nový dotační program. Pokud bychom 
uvažovali jen s cca 10 tis. žádostmi (v kraji je dle ČSÚ cca 107 tis. domácností, 
které využívající k vytápění tuhá paliva v kombinaci s biomasou, nebo zemním 
plynem, nebo elektřinou nebo jiným obnovitelným zdrojem energie), pak celková 
alokace z rozpočtu kraje na nový dotační program by se pohybovala min. ve výši 
500 mil. Kč, spíše až 1 mld. Kč. 
Aby byl dotační program úspěšný a pro potencionální žadatele motivační, musela 
by finanční podpora dosahovat minimálně 80 % nákladů na dodatečnou instalaci 
akumulačních nádob:  

- akumulační nádoba, včetně instalace: cca 30 tis. Kč 
- propojení akumulační nádoby, kotle a otopné soustavy: cca 10 až 60 tis 

Kč 
- měření emisí na výduchu z kotle k ověření emisních limitů: cca 10 tis. Kč. 

odbor životního prostředí a 
zemědělství  
 

Finanční zdroje kraje Do 6 měsíců od vydání 
PZKO 

Identifikace možných finančních prostředků  
Celková alokace dotačního programu by musela dosahovat výše 0,5 - 1 mld. Kč, 
přičemž celkové příjmy do rozpočtu kraje v roce 2021 činí cca 8,6 mld Kč. I za 
předpokladu nižší procentuální podpory ze strany kraje se pořád jedná o vysoké 
nároky na rozpočet kraje, které není možné pokrýt z výnosů poplatků za 
znečišťování ovzduší. Prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší se 
ročně pohybují ve výši cca 10 mil Kč. Schválený rozpočet kraje pro rok 2021 výdaje 
na vyhlášení dotačního programu nezahrnuje. 

odbor životního prostředí a 
zemědělství  
 

Finanční zdroje kraje  Do 6 měsíců od vydání 
PZKO 

Finanční podpora 
 
Poskytování dotací pro 
výměnu stávajících 
zastaralých kotlů v rámci 
svého území  
 

Analýza situace v kraji 
Kraj tuto aktivitu plnil i v minulosti, a to formou navýšení podpory o 7.500 Kč 
u všech předložených a schválených projektů nepodnikajících fyzických osob 
v rámci dosavadních výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace. V případě 
budoucích výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace je v zájmu jednotného 
přístupu k občanům kraje žádoucí zachovat tuto podporu i nadále.  

odbor životního prostředí a 
zemědělství ve spolupráci 
s odborem regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu 
 

Finanční zdroje kraje Do 6 měsíců od vydání 

PZKO 

Identifikace možných finančních prostředků  
Předpokládané finanční nároky na rozpočet kraje se mohou pohybovat v rámci 
jedné výzvy ve výši cca 75 mil. Kč, tj. při počtu 10 tis. žádostí. Lze využít prostředky 
z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší, které se ročně pohybují ve výši cca 10 
mil Kč. Přesto je nutné počítat s dopadem na samotný rozpočet kraje, přičemž 
rozpočet kraje na rok 2022 bude schválen zastupitelstvem kraje nejpozději do 
konce roku 2021. 

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje  Nejpozději do konce roku 

2021 

Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu 
Otevření další výzvy k podávání žádostí o kotlíkové dotace je podle MŽP 
předběžně plánováno na jaro případně léto roku 2022, financování z rozpočtu 
kraje by tedy bylo nárokováno nejdříve z rozpočtu roku 2022 s tím, že celková 

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu 

Finanční zdroje kraje  Nejpozději do konce roku 

2022 

 
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
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Kód opatření 
dle PZKO1 

Název opatření dle PZKO Gesce dle PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

požadovaná částka se bude odvíjet od garantované alokace dotačního programu 
v návaznosti na počet úspěšných žadatelů. 

Spuštění programu 
Zveřejnění programu na úřední desce. Propagace programu začne od vyhlášení 
výzvy SFŽP pro kraje. Předpokládá se využívání standartních prostředků 
medializace (lokální tisk, letáky, brožury, webové stránky, apod.) 

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje 
a OPŽP 

Po dobu vyhlášení výzvy 

kotlíkové dotace  

Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni  
Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. kotlíková 
kancelář, kotlíková telefonní linka, kotlíkový email). Zaměstnanci krajského úřadu 
budou osobně nápomocni při vyplňování žádosti o dotaci.   

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje 
a OPŽP 

Po dobu podávání žádostí 

dle podmínek výzvy 

kotlíkové dotace 

Finanční podpora 
 
Odstraňování bariér pro 
zapojení nízkopříjmových 
skupin předfinancováním 
příspěvků měst a obcí včetně 
asistence možným 
žadatelům 

Analýza situace v kraji 
Zacílení na jednotlivé skupiny obyvatel může být realizováno pomocí finančních 
příspěvků obcí, které mohou cíleněji zaměřit svůj příspěvek na finanční potřebu 
občanů ve své území působnosti. Moravskoslezský kraj bude administrovat 
případný příspěvek obcí, tj. zjednoduší administrativní zátěž pro občany a obce. 
Jedná se o praxi již zavedenou v rámci předchozích výzev kotlíkových dotací, 
která se pro zjednodušení financování dotace obcí pro občany osvědčila. 
V případě budoucích výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace je žádoucí tento 
postup zachovat.  

odbor životního prostředí a 
zemědělství ve spolupráci 
s odborem regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu 

Finanční zdroje kraje  Do 6 měsíců od vydání 

PZKO 

Identifikace možných finančních prostředků  
Nároky na rozpočet kraje zde vznikají, a to jako předfinancování příspěvků 
jednotlivých měst a obcí. Předfinancované příspěvky měst a obcí se po vyúčtování 
dotace vracejí zpět do rozpočtu kraje. Samotná výše příspěvku bude závislá na 
finančních možnostech měst a obcí (schvalováno v orgánech měst a obcí).  

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje  Do 6 měsíců od vydání 

PZKO 

Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu 
Začlenění finanční příspěvků měst a obcí bude realizováno současně při 
projednávání materiálu kotlíkové dotace v orgánech kraje, případně bude po 
tomto materiálu následovat.  

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje Nejpozději do konce roku 

2022 

Spuštění programu 
Spuštění programu bude závislé na schválení programu v orgánech kraje. 
Propagace výzvy začne od schválení dotačního programu v orgánech kraje. 
Předpokládá se využívání standartních prostředků medializace (lokální tisk, letáky, 
brožury, webové stránky, apod.) 

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje Po dobu vyhlášení výzvy 

kotlíkové dotace  

Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni  
Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. kotlíková 
kancelář, kotlíková telefonní linka, kotlíkový email). Zaměstnanci krajského úřadu 
budou osobně nápomocni při vyplňování žádosti o dotaci. Zaměstnanci krajského 
úřadu provádějí školení pro zaměstnance obcí a měst kraje, kteří následně 
poskytují informace a pomoc žadatelům o dotaci na místních úřadech. 

odbor regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu  

Finanční zdroje kraje, 
měst a obcí 

Po dobu podávání žádostí 

dle podmínek výzvy 

Obměna spalovacích 
stacionárních zdrojů 
provozovaných v objektech, 
které kraj spravuje, a to z 
titulu vlastnického či jiného 
majetkového práva, pro 
které lze rovněž využít 
státem poskytovanou 
finanční podporu 

Analýza situace v kraji 
Obměna spalovacích stacionárních zdrojů je prováděna průběžně formou náhrady 
za ekologičtější nízkoemisní nebo bezemisní obnovitelné zdroje energie (např. 
instalace 80 ks solárních panelů na střeše budovy krajského úřadu pro ohřev 
vody). Odbor životního prostředí a zemědělství monitoruje aktuální stav legislativy 
ve vztahu k nutné výměně spalovacích zdrojů, Moravskoslezské energetické 
centrum, p.o. průběžně identifikuje spalovací zdroje vhodné k výměně z důvodu 
úspor energie, CO2 a v návaznosti na související energetické projekty vedoucí ke 
snížení uhlíkové stopy. Oba subjekty pak předávají informace odboru energetiky, 
průmyslu a chytrého regionu, který je koordinuje směrem k příspěvkovým 
organizacím a odboru investic a majetku. Snížení spotřeby energií a současně i 
snižování emisí u objektů v majetku kraje dochází rovněž díky zavedením systému 
energetického managementu v souladu s požadavky ČSN EN ISO 50001. 

odbor životního prostředí a 
zemědělství ve spolupráci s 
odborem energetiky, průmyslu a 
chytrého regionu a 
Moravskoslezským energetickým 
centrem, p.o. 

Finanční zdroje kraje 
Finanční podpora 
státu 

Průběžně 
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Kód opatření 
dle PZKO1 

Název opatření dle PZKO Gesce dle PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Identifikace možných finančních prostředků  
Nároky na financování jsou v rámci rozpočtu kraje vznášeny průběžně (také na 
základě požadavků dotčené příspěvkové organizace kraje), v závislosti 
na připravenost konkrétní dané investice do majetku kraje. Analýza možného 
čerpání finančních prostředků mimo rozpočet kraje je v gesci Moravskoslezského 
energetického centra, p.o.   

odbor investiční a majetkový ve 
spolupráci s Moravskoslezským 
energetickým centrem, p.o. 

Finanční zdroje kraje, 
dotační tituly státu  

Průběžně 

Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu 
S ohledem na připravenost konkrétní dané hmotné investice do majetku kraje, 
jsou schvalovány především v rámci rozpočtu kraje na daný rok a střednědobého 
výhledu. 

odbor investiční a majetkový ve 
spolupráci s Moravskoslezským 
energetickým centrem, p.o. 

Finanční zdroje kraje, 
dotační tituly státu 

Průběžně  

 Spuštění dané akce 
Spuštění dané akce (investice) bude závislé na připravenost konkrétní dané 
investice do majetku kraje. 

odbor investiční a majetkový ve 
spolupráci s dotčenou 
příspěvkovou organizací kraje 

Finanční zdroje kraje, 
dotační tituly státu 

Průběžně 

PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí 
provozovatelů o vlivu 
spalování pevných paliv 
na kvalitu ovzduší, 
významu správné údržby 
a obsluhy zdrojů a volby 
spalovaného paliva 

Moravskoslezský 
kraj 

Osvěta  
 
Edukativní a osvětová 
kampaň o 
správném/špatném topení 
v rámci výstavy 
INFOTHERMA 

Za účasti zástupců kraje ve spolupráci s odborníky Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava, je na výstavě INFOTHERMA realizována edukativní a 
osvětová kampaň, která se v minulosti již osvědčila. Formou pochopitelnou 
pro širokou veřejnost všech věkových kategorií jsou každoročně, s výjimkou 
období pandemie, podávány informace o nesprávném i správném způsobu 
obsluhy zejména domácích kotlů, vhodném i nevhodném výběru paliv apod. 
Výhodou je rovněž skutečnost, že výstavu navštěvují občané, kteří mají zájem 
nejen se něco nového dozvědět o vytápění, ale mají rovněž zájem o různé finanční 
podpory na výměnu starých nevyhovujících kotlů, což společný stánek krajského 
úřadu a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava zajišťuje. 

odbor životního prostředí a 
zemědělství ve spolupráci 
s odborem regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu 
 

Finanční zdroje kraje Každoročně 
v lednu/únoru  

Osvěta  
 
Webové stránky 
lokalnitopeniste.cz  

Webové stránky lokalnitopeniste.cz byly zřízeny krajem za účelem poskytování 
informací široké veřejnosti o správném i nesprávném způsobu vytápění 
domácností, o dotačních možnostech financování obměny kotlů, jednotlivých 
výzvách k podávání žádostí v rámci kotlíkových dotací a slouží jako informační 
portfolio v oblasti malé energetiky.  

odbor životního prostředí ve 
spolupráci s odborem 
regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu 
 

Finanční zdroje kraje Průběžně   

Osvěta 
 
Distribuce edukativních 
materiálů z projektu LIFE 
„Zlepšenie implementácie 
programov na zlepšenie 
kvality ovzdušia na 
Slovensku posilnením 
kapacít a kompetencií 
regionálnych a miestnych 
orgánov a podporou 
opatrení v oblasti kvality 
ovzdušia“ na všechny obce v 
kraji 

V rámci projektu bude mimo jiné vytvořeno 11 videospotů a desítky 
doprovodných informačních materiálů s cílem zvýšit informovanost uživatelů 
spalovacích zařízení na pevná paliva, tj. zásady správného vytápění v lokálních 
zdrojích tepla na tuhá paliva. Tyto materiály budou distribuovány v rámci porad 
s obcemi, nebo přímo zasílány do datových schránek na představitelé měst a obcí 
k místnímu využití. 

odbor životního prostředí a 
zemědělství  

Finanční zdroje kraje po dobu průběhu 
projektu (ukončení 
projektu 2027) 

 


