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Nová zelená úsporám – nová etapa je tady 

12. října startuje nová etapa programu Nová 
zelená úsporám. Program bude rozšířen i na 
bytové domy po celé ČR a zahrne dřívější 
program Dešťovka. Přichystány jsou také 
bonusy za kombinaci více opatření. Paleta 
dotací je opravdu pestrá – příspěvek můžete 
dostat na zateplení, tepelná čerpadla či kotle, 
dešťovou vodu, stínící techniku, zelenou 
střechu, fotovoltaiku, rekuperaci či 
projektovou přípravu.  

Na energeticky úsporné renovace a stavby 
domů a na jejich adaptaci na měnící se klima je 
k dispozici je 11 miliard korun z Národního plánu 
obnovy. Novinkou je možnost kombinací 
několika opatření, která může zajistit bonus až 
do výše 200.000,- Kč. Energy Centre České 
Budějovice nabízí poradenství, zpracování 
energetického hodnocení a pomoc při 
podání žádosti o dotaci. Stačí zavolat na 
387 312 580 a sjednat si u nás schůzku. Více 
informací k dotacím najdete na 
https://2030.novazelenausporam.cz/.  

 

 
 
 

Kurz PENB 

A je tady další kurz Energetický specialista s 
oprávněním ke zpracování „PENB“. Účelem 
kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné 
zkoušky energetického specialisty s oprávněním 
ke zpracování průkazů energetické náročnosti 
budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 
v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Kurz bude opět 
probíhat online formou pod vedením Ing. 
Miroslava Urbana, Ph.D. a začne 29.11. 
Přihlášky prosím zasílejte na email 
eccb@eccb.cz nebo vyplňte formulář přímo na 
našich webových stránkách https://eccb.info/pro-
verejnost/kurz-penb/. 

 
 

 

Energetická zpráva Horního Rakouska 

Hornorakouský spolek Energiesparverband 
vydal výroční zprávu za rok 2020, která 
obsahuje informace o spotřebě energie, jejích 
zdrojů a novinkách v energetice. Dozvíte se 
např., že více než 1/3 spotřebované energie 
pochází z obnovitelných zdrojů, že byty jsou 
vytápěny ze 17 % biomasou, což je více než 
uhlím, elektřinou a topným olejem dohromady. 
Celou zprávu v německém jazyce najdete pod 
odkazem 
https://www.energiesparverband.at/fileadmin/esv
/Broschueren/Umsetzungsbericht_2020.pdf.  

 

Rekonstrukce a provoz bytových domů 

Dovolujeme si Vás pozvat na 5. ročník 
konference odborného internetového portálu 
TZB-INFO, která se uskuteční 3.11. od 9:00 
hodin v Masarykově koleji, budovy ČVUT 
v pražských Dejvicích. Se změnami dotací pro 
bytové domy zrekapitulujeme, co přesně se 
dotuje a za jakých podmínek. Zastavíme se 
např. u těchto témat: 

 Lze se ještě odpojit od CZT? 
 Nový stavební zákon s ohledem na 

plánování investic. 
 I komín a nové zateplení znamená 

pozemek, máte ho? 
 Jak vyhovět požadavkům na nabíjení 

dopravních prostředků? 
 Požadavky hasičů pro únikové cesty, 

nabíječky, přístupové plochy. 
 Jak na fotovoltaiku? 

Podrobnější informace a přihlašovací formulář 
najdete na webu https://konference.tzb-
info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-
domu.  
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