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Třetí vlna kotlíkových dotací by měla 
zohlednit stav ovzduší 
 
Největší rezervy z hlediska znečištění ovzduší má ČR podle ministra životního prostředí 
Richarda Brabce (ANO) v lokálním vytápění a dopravě. Lokální topeniště podle něj řeší tzv. 
kotlíkové dotace, ministerstvo životního prostředí proto připravuje třetí dotační výzvu 
s alokací tří miliard korun a zvažuje, že by mohly být vyřazeny kotle umožňující spalování 
uhlí. Brabec to řekl dnes na tiskové konferenci po jednání s eurokomisařem pro životní 
prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenuem Vellou. 
 
 

Více viz https://www.mzp.cz/cz/news_181108_ovzdu%C5%A1%C3%AD 
 
 
Řešeními pro snížení znečištění ovzduší v ČR jsou podle nevládních organizací vyšší daně 
z uhlí, splnění limitů pro uhelné elektrárny a nerozšiřování těžby na velkolomu Bílina. 
Ve společné tiskové zprávě to dnes uvedly Hnutí Duha, Frank Bold, DejchejBrno a Zelený 
kruh. Spravedlivé by podle ekologů bylo stanovit sazbu daně na úroveň ceny emisní 
povolenky, která ve středu podle webu Carbon Pulse činila 18,62 eura (zhruba 480 korun) 
za tunu oxidu uhličitého vypuštěnou do atmosféry. Hnutí dodalo, že by měla být stanovena 
nižší počáteční sazba, jež by se postupně zvyšovala. 
  
"Průmysl i ekologické organizace se shodují, že bez vyšší energetické daně na uhlí 
se nepohneme. Vyšší daň bude motivovat k odchodu od uhlí a její výnosy v tom budou lidem 
pomáhat. Nyní je na řadě česká vláda, aby zvýšení prosadila. Zatím kolem tohoto nutného 
kroku chodí jako kolem horké kaše. Stejně jako stále ze strany vlády nezaznělo, jestli 
prosadí uzavření starých a nepotřebných uhelných elektráren a ty ostatní donutí plnit nové 
limity pro znečišťování, nebo jestli dostanou zase výjimky," uvedl ve zprávě programový 
ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. 
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