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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážení představitelé jihočeských měst a obcí,
s mnohými z vás jsme již řadu let v pravidelném
kontaktu, využíváte pro svá města a obce naše
bezplatné a komerčně nezávislé poradenství, které
je financováno z rozpočtu Jihočeského kraje.
Společně řešíme možnosti snižování energetické
náročnosti budov v majetku města/obce, stávající
situaci ve městě/obci, případné záměry v oblasti
energetických opatření, povinnosti plynoucí ze
zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií (PENB,
energetické

audity),

povinnost

související

s

výstavbou novostaveb v téměř nulovém standardu,
instalaci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů
energie – solární kolektory (fotovoltaika, biomasa,
tepelná čerpadla) atd.

„Jako každý rok se chystám na spanilou jízdu po

Často společně hledáme i způsoby financování

městech a obcích s nabídkou našeho bezplatného

navržených stavebně-technických či energeticky

poradenství

úsporných opatření.

V řadě případů lze částku

Jihočeského kraje. Města a obce mají možnost si

potřebnou na plánovanou realizaci ponížit o finanční

přímo objednat naší návštěvu a já budu také osobně

prostředky plynoucí z grantů a dotací, za určitých

kontaktovat zástupce měst a obcí a nabízet jim

podmínek se nabízejí i různé inovační finanční

návštěvu. Mohu říci, že každá taková návštěva

mechanismy. Osvědčenou, a vám již známou

vygeneruje otázky a téma, nad kterými se můžeme

metodou v oblasti energetických úspor, je metoda

společně zamyslet a hledat řešení. Těším se!“

EPC (Energy Performance Contracting) – financování
z energetických úspor. Kombinací EPC s dalšími

v

rámci

individuální

dotace
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metodami se aktuálně zabývá evropský projekt EFix.

Poradenství ECČB pro jihočeská města a obce je financováno z rozpočtu Jihočeského kraje.

od

Inovativní finanční mechanismy

proveditelnost energetického projektu, posoudit
technické a finanční překážky z pohledu lokálního
kontextu a porovnat investici v rámci inovativních

Pod vedením rakouské agentury ConPlusUltra a za

finančních příležitostí. Výhodou zapojení je podpora

účasti Jihočeské agentury pro podporu inovací

od zkušeného konsorcia, které se skládá z

„JAIP“ je realizován evropský projekt E-Fix, který

technických a finančních expertů ze 6 zemí střední a

podpoří využití inovativních finančních mechanizmů

jihovýchodní Evropy (Rakousko, Chorvatsko, Česká

pro realizaci udržitelných projektů energetických

republika, Polsko) a Kavkazu (Arménie a Gruzie).

úspor.

Více informací na www.energyfinancing.eu.
Doporučený článek pro váš obecní zpravodaj
Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize

Cílem

projektu je

zvýšit

soukromé

investice

není kontrola.

prostřednictvím kombinace inovativních finančních

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často

nástrojů jako např.: metoda EPC, crowdfunding

zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody

nebo leasing do projektů energetických úspor

provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je

cestou zvyšování energetické účinnosti a využití

osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte

obnovitelných zdrojů energie.

revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů,
nesplnili

jste

zákonnou

povinnost

pravidelné

kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc
korun.
Partneři projektu ověří možnost využití těchto
nástrojů financování v podmínkách jednotlivých

Kontroly kotlů

partnerských zemí a připraví je k realizaci. V

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má

následujících 12 měsících jsou plánovány v rámci

zákonnou

pilotních kampaní investice ve výši 8,5 milion EUR s

zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato

předpokládanými energetickými úsporami 19,0

povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva

GWh za rok a dalšími 1,6 GWh ročně vyrobené

s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou

energie z obnovitelných zdrojů. Projekt zpřístupňuje

napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje

zájemcům znalosti a školení o nových přístupech a

se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s

v rámci

teplovodní vložkou.

své

mezinárodní

sítě

je

zapojí

do

připravovaných akcí v roli ambasadorů.

investiční příležitost ve svém regionu. Partneři
jim

pomohou

vyhodnotit

nechat

každé

tři

roky

Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace

Do sítě se mohou zapojit ti, kteří identifikovali

projektu

povinnost

finanční

dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly
kotlů

primárně

nesouvisí

s bezpečností

jejich

provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o
měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí

jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací

u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové

zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje.

osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní

Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a

technik

doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu.

neopravňuje k provádění pravidelných povinných

Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly

kontrol kotlů.

kotlů“.

Toto

razítko

je

automaticky

(Doklad o kontrole technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva),
který může obsahovat doporučení týkající se
bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či
ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento
doklad je nutné uschovat a na požádání předložit
obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené
výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby
jako

odborně

způsobilé

či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik
zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti
provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do
odstranění zjištěných nedostatků zakázat.
Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud

Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně

označuje

Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce

osoby

(OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze
OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy
provozovatele dle občanského průkazu, okruhu
vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat,
výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt
oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou
vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit

plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či
rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací
a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a
komerčně nezávisle vám poradí v poradenském
středisku Energy Centre České Budějovice. Na
osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č.
387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné lince
800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů
naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre
České Budějovice jsou financované z rozpočtu
Jihočeského kraje.
Poradenství přes ZOOM

pro částku za provedení kontroly je stanoven
vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u

Vzhledem k omezené možnosti komunikace s našimi

kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u

klienty jsme během jarních měsíců do našeho

zdrojů s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

portfolia zařadili novou formu poradenství, a to
poradenství

formou

online

schůzky

včetně

prostřednictvím

aplikace

ZOOM.

Revize kotlů

videopřenosu

Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými

Online konzultace se osvědčily a začlenili jsme je do

pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně

naší stálé nabídky.

ovzduší

a běžných kotlů v domácnostech se

netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá
osoba, která k této činnosti získala osvědčení

Webináře

prezentaci ekologické dopravy, testovací jízdy na
elektrokolech,

Častými tématy dotazů našich klientů jsou dotační
tituly Dešťovka a Nová zelená úsporám a možnosti
využití obnovitelných zdrojů energie. Na tato témata
jsme připravili webináře, které byly odvysílány
v květnu a červnu tohoto roku. Záznamy webinářů
jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.
Dotace Dešťovka - praktické rady, jak na to a
konkrétní příklady a zkušenosti úspěšných žadatelů

Webinář Dotace NZÚ – praktické rady a konkrétní
příklady a zkušenosti úspěšných žadatelů

elektrokoloběžkách

a

v

elektromobilu Tesla s E.ONem, na trenažéry a
bezpečnost provozu s BESIPEM a Městskou policií,
zásady první pomoci s Českým červeným křížem a
Vodní

záchrannou

službou,

recyklaci

s

Elektrowinem, aktivity pro nejmenší s Mateřským
centrem Máj, RADAMBUKEM a klaunem Hugo,
relaxační

zónu,

skákací

hrad,

carsharing,

bikesharing a mnohé další.

Letošní novinkou bude představení vodíkových
technologií pro spalovací motory společnosti H2i.
Dopolední program bude již tradičně určen

Webinář Fotovoltaika - jak na to

školním kolektivům, odpoledne široké veřejnosti.
Fotovoltaika – jak na to

Akce je financována z rozpočtu Jihočeského kraje a
z rozpočtu statutárního města České Budějovice.
Vstup je zdarma.

Den čisté mobility
Letošní pátý ročník Dne čisté mobility proběhne na
náplavce

u

Dlouhého

mostu

v Českých

Budějovicích v úterý 22. září. Těšit se můžete na

