
Jak a čím topit  
a kde získat dotaci

Cílem semináře je seznámit účastníky s  vytápě-
ním budov, možnostmi výměny zdrojů a vytápě-
ním nízkoenergetických domů. Budou uvedeny 
konkrétní příklady realizací a  zkušenosti z  praxe. 
V  rámci semináře představíme aktuální dotační 
možnosti pro rodinné a bytové domy z programu 

Nová zelená úsporám. V tomto programu lze zís-
kat dotaci na výměnu neekologických kotlů na 
pevná paliva nižší než 3. třídy a  lokálních topidel 
(např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla 
za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový 
kondenzační kotel.

úterý 7. 12. 2021

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci  
s Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří ČKAIT  
České Budějovice a OÖ Energiesparverband pořádá seminář

Jihočeská hospodářská komora,  
Husova 9, 370 01 České Budějovice

Pro majitele domů a stavebníky, projektanty, energetické specialisty,  
 stavební firmy a další zájemce

www.eccb.czTato akce je podpořena  
z rozpočtu Jihočeského kraje.

Bližší informace  
a přihlášky na:

16:00 – 16:10 Úvod

16:10 – 16.45 Vytápění budov 
  praktické příklady, doporučení a zkušenosti z praxe (Ing. Josef Šťastný, ECČB)

16:45 – 17:15 Zkušenosti z Horního Rakouska  
  (Ing. Franz Mitmasser, OÖ Energiesparveband, tlumočení zajištěno)

17:15 – 17:35 Dotace Nová zelená úsporám na vytápění budov  
  (Státní fond životního prostředí)

17:35 – 18:00 Diskuze, zodpovězení dotazů, závěr
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Jakou výši dotace je možné získat?

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže /  
se samočinnou dodávkou paliva                    80 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  
a celosezónním zásobníkem pelet                 100 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva                30 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  
a teplovodním výměníkem                     45 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění  
a přípravou teplé vody                   100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění  
bez přípravy teplé vody                       80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění  
s přípravou teplé vody připojené k FV systému                140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch          60 000 Kč

Plynový kondenzační kotel           35 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem        40 000 Kč

U bytového domu závisí výsledná výše dotace na typu zdroje  
a počtu bytových jednotek napojených na zdroj (může být až miliony korun).
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