SERIÁL vám přináší Benekov
Novela zákona o ochraně ovzduší nutí 500 tisíc domácností vyměnit své kotle
Úspěšný program kotlíkových dotací
byl vyvolán Novelou zákona o ochraně
ovzduší. Ta platí již od září 2012, avšak
přesné informace se k veřejnosti dostávají až se zpožděním. Jaké jsou hlavní
důsledky této novely?
Od 1. 1. 2014 nastane v ČR zákaz
uvádět na trh kotle 1. a 2. třídy, které
nejvíce znečišťují životní prostředí
a tvoří až 70 % kotlů na tuhá paliva
prodávaných v posledních letech v ČR.
Od roku 2018 nastane zákaz uvádět na
trh dokonce i dnes podporované kotle
3. třídy a v prodeji tak zůstanou pouze
skutečně nízkoemisní zdroje 4. a vyšší
třídy.
Cílem nového zákona, který schválily 4 z 5 stran ve sněmovně, je motivovat zhruba 500 tisíc domácností, které
dnes stále používají staré zdroje s nízkou účinností a vysokými emisemi, aby

BENEKOV C 26 – automatický kotel
na uhlí 4. třídy s dotací 60 tisíc korun.

je nahradily novými, vysoce účinnými
zdroji, ať už na plyn, biomasu nebo
třeba automaty na uhlí. Těchto 500
tisíc domácností zatím stále patří mezi
největší tvůrce znečištění na vesnicích
a mají za následek plícní choroby, problémy s dýcháním apod.

zat, že zdroj na tuhá paliva splňuje
parametry emisí a účinnosti minimálně
na úrovni 3. třídy. Kdo toto neprokáže,
tak mu hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc
korun. Cílem schváleného zákona je
to, aby do roku 2022 všech 500 tisíc
domácností své zdroje nahradilo.

Aby lidé měnili postupně své stávající zdroje, budou od roku 2017 zavedeny povinné revize kotlů na tuhá paliva.
Každá domácnost, která vytápí svůj
dům teplovodním kotlem nebo krbem
o příkonu od 10 do 300 kW bude mít
povinnost provést minimálně jednou
za 2 roky revizi svého zdroje. Kdo na
vyžádání úřadu nepředloží revizi, může
dostat pokutu až 20 tisíc korun. Revize
budou provádět autorizované servisní
ﬁrmy proškolené výrobci kotlů.

Mezi důležitá pravidla novely patří
i zákaz spalování paliv, pro která kotel
není certiﬁkován. To se týká zejména
těch domácností, které ve svých kotlích
na koks spalují gumu, plasty a podobné karcinogenní látky. Stejně tak od
1. září 2012 platí pro všechny české
domácnosti zákaz spalování uhelných
kalů. Kdo tato pravidla porušuje, může
dostat pokutu až 50 tisíc korun.

Zásadní zlom nastane v roce 2022,
kdy bude povinností při revizi proká-

Aby domácnosti měly motivaci
k výměně kotlů, vznikly programy jako
je Kotlíková dotace nebo Nová zelená
úsporám. Mezi výhody kotlíkové dota-

ce patří velmi jednoduchá administrativa, rychlé vyplacení peněz a možnost
používat i kotle na uhlí. Kdo tak nahradí
svůj starý kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním a koupí si nový automatický kotel na uhlí 4. třídy s dotací 60 tisíc
korun, ušetří na ročních nákladech
za palivo okolo 10 tisíc korun a navíc
uspoří až 180 hodin svého času.
Pokud máte zájem připravit se na
povinnou výměnu kotlů včas, pokud
vás zajímá dotace 60 tisíc korun na
vstupní investici, pokud přemýšlíte, jak
šetřit svůj čas a věnovat se více rodině a svým koníčkům, pokud nechcete své okolí obtěžovat nesnesitelným
zápachem, kouřem a emisemi karcinogenních látek ze stávajícího kotle
s ručním přikládáním, pokud považujete za zajímavé ušetřit každoročně
10 tisíc korun, navštivte naše stránky
www.benekov.com

