
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 117 
ze dne  25.1.2021 

k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci projektu                         
"Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech 

NZÚ - AMO" 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelové investiční dotace v maximální výši odpovídající druhu nově 
pořizovaného zdroje tepla na základě dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III", 
schváleného usnesením Rady HMP č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 a financovaného       
v rámci projektu "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech NZÚ - AMO" žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

2.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - OCP MHMP 

1.  uzavřít smlouvy dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 

Termín: 14.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-39029  
Provede: MHMP - OCP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



























Důvodová zpráva k tisku č. R – 39029 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2382 ze dne 2. 11. 2020 Registraci akce hl. m. Prahy 

pod názvem „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v 

domácnostech NZÚ-AMO“. Nejedná se o žádný nový dotační program HMP ve smyslu §10c 

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., ale o změnu názvu projektu. Projekt je realizován v rámci 1. 

výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (NZÚ - AMO“) a 

bude administrován za identických podmínek dotačního programu hlavního města Prahy 

"Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech 

III", jehož realizace byla schválena usnesením Rady HMP č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 (dále jen 

"Program"). Na základě podané žádosti hl. m. Prahy, byly Ministerstvem životního prostředí 

„Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ (dále jen „RPD“), hlavnímu městu Praze alokovány 

investiční finanční prostředky na realizaci tohoto projektu v celkové výši 9.365.738 Kč, které 

budou moci být poskytnuty fyzickým osobám formou účelových dotací.  

Radě hl. m. Prahy je předkládáno ke schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy uvedené v příloze č. 1 usnesení a její uzavření s 81 žadateli o dotaci. Ve 

smlouvě je změna oproti předchozí verzi, a to v článku I. Předmět smlouvy, odst. 2. a 3. (změna 

názvu projektu a zdroje finančních prostředků).  

S ohledem na skutečnost, že byly vyčerpány finanční prostředky poskytnuté hl. m. Praze z fondu 

EU, je Radě předkládán ke schválení seznam 81 žadatelů, kteří vyhověli podmínkám pravidel 

Programu a se žádostí doložili předepsané doklady pro akceptaci žádosti, ale byli zařazeni do 

tzv. „zásobníku projektů“. Počet žadatelů, zařazených do zásobníku byl dán výší částky 

alokovaných finančních prostředků. Na základě dostupných informací MŽP je reálný 

předpoklad, že bude možné dodatečně poskytnout dotaci i těm žadatelům, kteří se do zásobníku 

„nevešli“.  Jednotlivé žádosti byly v souladu s uvedeným Programem pro poskytnutí dotace 

podrobeny důsledné administrativní kontrole povinných dokladů. Žadatelé uvedení v příloze č. 2 

usnesení, budou mít po schválení a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy „zasmluvněnou maximální možnou výši dotace“. 

Každému žadateli může být dotace poskytnuta až po provedení kompletní realizace obměny 

tepelného zdroje. Dotace budou žadatelům vypláceny průběžně po kontrole úplnosti věcné a 

číselné správnosti doložených dokladů, prokazující uznatelné vynaložené náklady v souladu 

s Programem, a to maximálně do celkové výše alokovaných finančních prostředků 

Ministerstvem životního prostředí do rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím SFŽP. Finanční 

prostředky budou převedeny na účet hl. m. Prahy na základě výše uvedeného seznamu, který 

bude současně zaslán na MŽP se žádostí o změnu RPD. Vyplácení dotací bude zahájeno po 

schválení jejich přijetí do rozpočtu hl. m. Prahy a po provedení důsledné administrativní kontrole 

povinných dokladů „Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace“. 

Výše „zasmluvněné maximální výše účelové investiční dotace“ v Kč uvedené ve smlouvě se 

odvíjí v závislosti na druhu tepelného zdroje, který žadatel uvedl ve své žádosti. 

V případě záměru instalace plynového kondenzačního kotle je „maximální možná výše dotace“ 

102 500 Kč. V případě záměru instalace tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu s 

automatickým přikládáním je „maximální možná výše dotace“ 127 500 Kč.  

 



 

2 

 

 

Po kompletní realizaci obměny tepelného zdroje za: 

- plynový kondenzační kotel bude dotace stanovena výpočtem 75 % z celkových uznatelných 

způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické osoby včetně DPH, do výše maximálně 95 000 Kč; 

- tepelné čerpadlo nebo kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním bude dotace 

stanovena výpočtem 80 % z celkových uznatelných způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické 

osoby včetně DPH, do výše maximálně 120 000 Kč. 

Ke každé uvedené limitované vypočtené částce dotace poskytované fyzickým osobám, je 

připočítáván bonus 7 500 Kč, neboť celé území hl. m. Prahy leží v oblasti, která je Střednědobou 

strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR“ označena jako prioritní území a kde podle map 

klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených v ČHMÚ byl překročen alespoň jeden 

imisní limit.  

V průběhu trvání tohoto dotačního programu budou prováděny namátkové veřejnosprávní 

kontroly v místě realizace projektů, a to před vyplacením finanční částky dotace žadateli nebo 

následně po dobu jejich udržitelnosti podle zpracované Metodiky kontrol a v souladu se zákony 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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