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Ahoj všem Machníňákům,
Jak jsem psal v uvozovacím e-mailu, níže detaily k současné a budoucí legislativě. Dále
podrobnější popis kotlíkových dotací a jejich pravděpodobné využití pro machnínský případ
a příklad výměny kotle bez využití dotací.
Věřím, že takovéto přehledné shrnutí problematiky napomůže k orientaci v problematice
nás všech a že se dočkáme zdravého ovzduší v Machníně i po dobu topné sezony.

SOUČASNÝ STAV LEGISLATIVY“
Od 09/2012 je platí:
-možnost kontroly tmavosti kouře obecním úřadem (velice vágní a neuchopitelné =
nepoužitelné)
-zákaz spalování energetického hnědého uhlí, lignitu a uhelných kalů (komplikované až
nemožné kontroly vzhledem k nedotknutelnosti soukromého majetku a vstupu na něj
úředními osobami)
Od 31.12.2016
Platí povinnost mít kontrolovaný kotel (spalovací zařízení o výkonu 10-300kW) odborně
způsobilou osobou a to každé dva roky. Na vyžádání musí provozovatel kotle předložit
aktuální doklad o této kontrole obecnímu úřadu, nepředloží-li, je to pokutováno 20 000Kč.
Od 09/2022
Všechny provozované kotle (spalovací zařízení o výkonu 10-300kW) musí splňovat emisní
třídu 3 (obecně pouze zplyňovací kotle). Provozování kotlů s nižší/horší emisní třídou bude
pokutováno 50 000Kč.

KOTLÍKOVÉ DOTACE:
Čerstvě vyhlášené kotlíkové dotace (krajským úřadem) jsou v max. výši 150 000Kč.
Relevantní pro náš machnínský případ je výměna kotle na uhlí (nikoli plynového) a v tomto
případě je max. dotace 70% z celkových nákladů na výměnu.
Pro zjednodušení celé problematiky kotlíkových dotací jsem vytvořil schéma postupu pro její
využití:
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Dům se starým kotlem

energetický audit a zjištění energetické náročnosti domu,
tzv.energetický štítek domu (3 - 10 000Kč)

energetická náročnost budovy
"C" (=úsporná) a lepší

dokumentace současného stavu
•certifikovaná instalace nového schváleného
kotle (90 000 Kč kotel, 3-10 000 Kč instalace)
•doklad o řízené likvidaci starého kotle (1
000Kč)

Energetická náročnost
horší než „C“

Kontrola domu energetickým
specialistou a ten prověří vhodnost
realizace tzv. Mikroopatření
(výměna oken, vstupních dveří,
zateplení střechy, fasády
atp)_max. lze čerpat 20 000Kč na
Mikroopatření v rámci dotace
150 000Kč

Doklad o provedení Mikroopatření
certifikovanou firmou
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V nejčastějším našem machnínském případě se jedná o staré domy bez provedení
významných energeticko úsporných opatření (štítek budovy horší než C) a bude tedy nutné
pro možnost čerpání kotlíkové dotace provést:
1) Energetický audit domu (obvykle 6 000Kč)
2) Kontrola domu energetickým specialistou (obvykle 3 000Kč)
3) Realizace doporučeného mikroopatření (dle rozsahu)_vezměme 20 000Kč (max.
rozsah dotace na mikroopatření)
4) Koupě schváleného kotle na uhlí (90 000Kč)
5) Instalace schváleného kole na uhlí certifikovanou osobou (6 000 Kč)
6) Doklad o řízené likvidaci starého kotle (1 000Kč)
V sumě tedy 126 000 v nákladech, z toho si sami musíme zaplatit 30% což je 38 000 Kč (max.
dotace je 70% z kompletních nákladů na výměnu kotle)

JINÝ PŘÍSTUP:
Známý dělá v topenářské firmě a sám je certifikovaný technik pro instalaci kotlů v rámci
kotlíkových dotací. Tak jsem se ho optal, co a jak. Řekl, že je to celé je pouze díra na peníze
pro školitele, energetické auditory a certifikované firmy.
Sám sobě domů si na jaře letošního roku (2015) pořídil za 35 000Kč automatický plechový
(6mm síla stěny) zplyňovací 19kW kotel na uhlí z Castorama (Zhořelec v Polsku a dovezli mu
ho až domů za 1000Kč), instalaci si udělal on sám, jinak by stála cca 4 000 Kč. Čili za 40 000Kč
je možné si pořídit kvalitní kotel na příštích min. 20 let bez stresu z dotačních titulů,
energetických auditů, úpravy stavby atp…

SOUHRN:
Modelový a typický případ pro Machnín při využití kotlíkové dotace s sebou nese náklady
38 000Kč, Pokud nevyužijeme dotací, lze si dobrý kotel pořídit komplet za 40 000Kč.
Podmínky kotlíkové dotace jsou však ještě v plenkách a budou se měnit. V současné době
nejsou nijak výhodné a v odborné veřejnosti se nepředpokládá jejich masivní využití. Budu
dále sledovat vývoj v této oblasti vč. informování Vás…

Všechny zdraví Martin Hlavsa
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