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                    Zpravodaj ECČB červen 2022 

Kotlíkové dotace - čerpání 

V Jihočeském kraji byl zahájen příjem žádostí o 

kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími 

příjmy. V prvním týdnu bylo podáno 1 320 

elektronických žádostí za 205 mil. Kč, k dispozici 

tak pro jihočeské žadatele stále zůstává 52 mil. 

Kč, které mohou využít na výměnu 

neekologického kotle na pevná paliva za moderní 

zdroj tepla. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 

2022. 

 

Pomoc s dotací od MAS 

Pracovníci místních akčních skupin Jihočeského 

kraje pomohou žadatelům bezplatně s přípravou 

a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pro 

domácnosti s nižšími příjmy. 

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním a 

podáním žádosti o kotlíkovou dotaci pro 

domácnosti s nižšími příjmy, kontakty najdete 

zde: https://1url.cz/6rWDJ 

Technické dotazy ohledně volby vhodného kotle a 

systému vytápění můžete směřovat na ECČB, 

poradci ECČB jsou připraveni vám zodpovědět 

vaše dotazy také bezplatně a nekomerčně. 

Úsporný tarif 

Vláda schválila na 

návrh Ministerstva 

průmyslu a ob-

chodu novelu ener-

getického zákona, 

která zavádí 

úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnos-

tem s vysokými cenami energií. Úsporný tarif je 

pro všechny domácnosti, které využívají zemní 

plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za 

klienta z ročního vyúčtování energie zaplatí stát. 

Její výše se určí podle toho, na co domácnost 

elektřinu (svítí/vaří/ topí) nebo plyn (vaří/ohřívá 

vodu/topí) používá.  

Více informací a modelový příklad najdete zde: 

https://1url.cz/wrWDe 

Putovní výstava „"Zůstaň v pohodě 

s Felixem a Mairou" 

V Energy Centre 

České Budějo-

vice jsme pro 

školy ve spolu-

práci 

s hornorakous-

kým spolkem Kli-

mabündnis OÖ 

připravili putovní 

výstavu, která se 

věnuje tématu adaptace na změnu klimatu. 

V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší 

planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna 

se více či méně dotýká všech. Ať jsou to extrémní 

teploty během letních měsíců, přívalové deště 

nebo například ledovka.  

Více se dozvíte v reportáži Jihočeské televize: 

https://www.youtube.com/watch?v=igNNCrT-

uFs  
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