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O
tevřete obálku s vyúčtová-
ním a nestačíte se divit.
V předchozích letech čís-

la spotřeby i účtovaná částka vyka-
zovaly jen mírné výkyvy – a najed-
nou velký nedoplatek. A čísla se
vám zdají nesmyslná.

V takové chvíli je třeba okamži-
tě reklamovat. Reklamace musí
být vždy písemná a většina doda-
vatelů energií potřebné formuláře
nabízí na webových stránkách.
Konkrétní způsob reklamace
a také lhůty byste měli najít přímo
ve vyúčtování. „Z něj byste se
také měli dozvědět, jaká jsou vaše
práva v případě sporu ve věci týka-
jící se dodávky či distribuce elek-
třiny či plynu nebo jejich vyúčto-
vání, a také o způsobech řešení ta-
kových sporů,“ upozorňuje advo-
kát Jiří Hartmann z HJF.

Co ale do reklamace vlastně
uvést? „Pokud se vám nezdá cena
za dodávku, nesedí třeba s cení-
kem, do reklamace vše rozepište,
odkažte se na příslušný ceník a po-

rovnejte zde uvedené ceny s cena-
mi ve faktuře,“ radí Jana Poncaro-
vá z portálu EnergetickaPorad-
na.cz. Stejně tak můžete reklamo-
vat výši spotřeby. Uveďte všech-
ny skutečnosti s vysvětlením,
proč se vám účtovaná spotřeba ne-
zdá reálná. „Když je reklamace
oprávněná, dodavatelé ji uznáva-
jí,“ říká ze zkušeností Poncarová.
Doporučuje nedat se, argumento-
vat – a vydržet.

Kontrolu měřidla, která nic
nezjistí, často platí zákazník

Může se také stát, že problém je
v měřidle – v elektroměru nebo
plynoměru. „V případě, že se ne-
jedná o pouhou účetní chybu na
straně dodavatele, je nezbytné dát
vadné měřidlo ke kontrole,“ dopo-
ručuje Hartmann. V tomto přípa-
dě je nejvhodnější kontaktovat
přímo vašeho místně příslušného
distributora elektřiny (ČEZ,
E.ON, PRE) nebo plynu (RWE,
Pražská plynárenská, E.ON).

Kontrolou by se mělo prokázat,
zda jste elektřinu nebo plyn sku-

tečně odebrali či nikoliv. „Počítej-
te však s tím, že pokud vyslaný
servisní technik žádnou závadu ne-
najde, mohou vám výjezd naúčto-
vat,“ upozorňuje Poncarová.

Zaplatit a až pak reklamovat,
nebo s platbou vyčkat?

Co ale s konkrétní složenkou na
sumu, která se vám nezdá? Zapla-
tit, nebo počkat? „Samotným
uplatněním reklamace nárok do-
davatele na vyúčtovanou částku
nezaniká,“ upozorňuje Hart-
mann. Proto je nutné podat rekla-
maci co nejdříve. „Po dobu jed-
noho měsíce je pak fakturace blo-
kována a zákazník po tuto dobu
platit nemusí. A měsíc je záro-
veň doba, do které je reklamace
vyřešena,“ vysvětluje Ladislav
Šticha, tiskový mluvčí Centropo-
lu, jak funguje vyřizování rekla-
mací u jejich společnosti.

Další dodavatelé ale mohou
mít konkrétní podmínky nastave-
ny odlišně, proto se na dalším po-
stupu, především na splatnosti
částky, vždy domluvte předem.
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Z
nečištěné ovzduší stá-
le trápí velkou část
Česka. Překvapivě
největší podíl na tom
mají domácnosti. „Lo-

kální topeniště se na celkovém
znečištění ovzduší polétavým pra-
chem podílejí celými 38 procen-
ty,“ říká Lenka Brandtová ze Stát-
ního fondu životního prostředí
(SFŽP). Průmysl je se 30 procen-
ty až na druhé příčce, následova-
ný zemědělstvím s 21 procenty
a dopravou s 11 procenty.

Proto se u nás, stejně jako
v celé Evropě, usiluje o výměnu
starých, neekologických kotlů za
ekologické. Dokonce jejich po-
stupnou obměnu nařizuje zákon
o ovzduší. V České republice se
podle odhadů ministerstva život-
ního prostředí týká povinná výmě-
na více než 350 tisíc kotlů.

Hlídejte kalendář

Jenže takový moderní kotel stojí
běžně 60 tisíc a některé modely
přesahují i částku 100 tisíc korun.
Když k tomu připočteme projekt
a potřebné technické úpravy, jež si
výměna vyžádá, vyjde nám nema-
lá suma. Bohužel pro nejednu do-
mácnost obtížně financovatelná.

Státní fond životního prostředí
pod ministerstvem životního pro-
středí proto připravil další sérii
tzv. kotlíkových dotací, tentokrát
z evropských fondů. Cílem minis-
terstva je vyměnit minimálně 80 ti-
síc kotlů po celé republice do
roku 2020. Celkem je pro tento
účel připraveno devět miliard ko-
run. V rámci startovní výzvy, tedy

v prvních dvou letech, se rozdělí
tři miliardy korun. Tyto peníze se
rozdělí mezi kraje, které se o dota-
ce pro svoje občany mohou přihlá-
sit do 30. září na SFŽP. „V tuto
chvíli všechny kraje, včetně Pra-
hy, konzultují své žádosti se SFŽP
a ministerstvem životního prostře-
dí,“ potvrzuje Brandtová.

Jakmile ministerstvo krajům
projekty schválí, mohou vyhlašo-
vat vlastní výzvy pro své občany.
„Očekáváme, že některé kraje to
stihnou ještě letos na podzim,“
myslí si Brandtová. Žádost o dota-
ci je možné na krajském úřadu po-
dat ihned poté, co kraj výzvu pro
občany vyhlásí. Pokud tedy máte
starý kotel, pohlídejte si to.

Kolik je možné na kotel získat

Dotaci je možné získat až do výše
85 procent z maximální částky
150 tisíc korun. Ministerstvo sta-
novilo pravidla, která kraje musí
při vyhlašování podmínek pro ob-
čany dodržet. Mezi ně patří např.
možná výše dotace, povinná emis-
ní třída u všech kotlů a povinná mi-
kroenergetická opatření u domů
s horšími energetickými vlastnost-
mi. Určeny také byly prioritní, nej-
více znečištěné oblasti. Další pod-
mínky si mohou kraje určit samy.

„Kraje si mohou upravit napří-
klad to, zda budou poskytovat ješ-
tě další dotace – domácnost tak
získá třeba stoprocentní příspě-
vek –, zda budou dávat dotaci ma-
jiteli rodinného domku, nebo ji
vyplatí přímo dodavateli nebo tře-
ba podpoří jen některé zdroje,“
upřesňuje Jana Poncarová z portá-
lu EnergetickáPoradna.cz.

„Konkrétní výše dotace daná

ministerstvem je odstupňovaná po-
dle typu kotle a podle umístění
v rámci znečištěných oblastí,“ vy-
světluje advokát Jiří Hartmann
z HJF. Nejvyšší částku, tedy
80 procent, je možné získat na ko-
tel na biomasu a tepelné čerpadlo,
na plynový kotel a kombinovaný
kotel (na uhlí a biomasu) pak
75 procent. A dokonce je možné
získat dotaci 70 procent i na mo-
derní kotle na uhlí.

„Rozhodovat přitom bude účin-
nost kotle a topný faktor u tepelné-
ho čerpadla, který ukazuje, jak je
čerpadlo účinné,“ upřesňuje Pon-
carová. Seznam všech kotlů, které
budou v rámci programu dotová-
ny, je přístupný na webu operační-
ho programu Životní prostředí na
www.opzp.cz, stačí do vyhledává-
ní zadat „seznam registrovaných
výrobků“. Oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší získají pětipro-
centní podporu navíc.

S energetickými opatřeními
pomůže poradce

Kromě podmínek, které se týkají
typu kotle, musí splnit určité krité-
rium i samotný dům. Dotaci je
možné získat pouze v případě, že
v energetickém průkazu budovy
bude vyznačena minimálně tří-
da C. Pokud ji váš dům nesplňuje,
je možné využít dotaci i na drobná
energetická opatření, abyste jeho
tepelné vlastnosti vylepšili.

Může jít např. o zateplení stře-
chy, půdních prostor či sklepa.
Možné bude i dílčí zateplení fa-
sády, oprava prasklin, dílčí výmě-
na oken nebo jejich zasklení či in-
stalace těsnění. Na tyto úpravy lze
z dotace využít nejvýše 20 tisíc ko-

run (a jsou součástí maximální cel-
kové částky 150 tisíc korun). Pří-
padně bude možné využít kombi-
naci s programem Nová zelená
úsporám, pokud byste se rozhodli
pro komplexnější zateplení.

S určením nejvhodnějších opat-
ření pomůže energetický specialis-
ta. Lenka Brandtová ze SFŽP do-
poručuje vybírat je ze seznamu na
webu ministerstva průmyslu a ob-
chodu www.mpo-enex.cz/experti.
Pro účely kotlíkové dotace vyhle-
dávejte ty s oprávněním zpracová-
vat energetický audit a energetic-
ký posudek a oprávněním zpraco-
vávat průkazy energetické nároč-
nosti. Služby experta bude také
možné hradit z dotace, stejně jako
vypracování projektu.

Papíry, papíry a další papíry

Pokud si instalace nového kotle
vyžádá další technické úpravy, tře-
ba vyvložkování komína nebo pro-
pojení plynové přípojky z hlavní-
ho uzávěru plynu na vlastním po-
zemku do domu, i ty může zaplatit
kotlíková dotace.

K tomu všemu je ovšem třeba
počítat také s nějakým tím papíro-
váním. Kromě samotné žádosti
o poskytnutí dotace (budou k dis-
pozici na krajských úřadech) je tře-
ba doložit zmíněný průkaz energe-
tické náročnosti budovy, fotodoku-
mentaci stávajícího kotle napoje-
ného na otopnou soustavu a komí-
nové těleso, uvedení jeho typu (od-
hořívací, prohořívací apod.), mate-
riálu (ocel, litina) a výkonu.
A také prohlášení o jeho funkčnos-
ti a používaném palivu a podle
konkrétní situace ještě další doku-
menty definované krajem.

Elektroměr a plynoměr se mohou porouchat. Pokud ale kontrola nezjistí závadu, zaplatíte ji vy. FOTO SHUTTERSTOCK

inzerce

Neváhejte a reklamujte
faktury i měřidla

Blíží se další vlna kotlíkových dotací
Na výměnu starého kotle za nový, ekologický lze získat dotaci až 85 procent z maximální částky 150 tisíc korun

Do roku 2020 se počítá s výměnou minimálně 80 tisíc neekologických kotlů,

nevyhovujících je ale celkem více než 350 tisíc FOTO SHUTTERSTOCK


