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2. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ: PŘI KOUPI EKOLOGICKÉHO
TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE UŠETŘÍTE
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. kolo programu Státního fondu životního
prostředí – tzv. kotlíkových dotací. Seznam dotovaných zdrojů vytápění se letos zúžil,
protože z něj byly vyjmuty kotle na uhlí, o něž byl v 1. výzvě nejmenší zájem. Nadále však
mohou majitelé rodinných domů vybírat z mnoha jiných ekologických zdrojů, jako jsou
například tepelná čerpadla. K podporovaným typům těchto energeticky úsporných
a ekologických zařízení patří rovněž tepelná čerpadla značky NIBE, která splňují přísná
kritéria daná Evropskou unií. Příspěvky ve výši až 127,5 tisíc Kč budou žadatelům
přidělovat jednotlivé kraje prostřednictvím krajských výzev.
Ministerstvo si letos vzalo za cíl přispět na výměnu až 35 000 kotlů na pevná paliva, jež zatěžují
ovzduší vysokými emisemi škodlivých látek. Majitelé rodinných domů si tak budou moci zažádat
o podporu na koupi bezemisního zdroje vytápění, k němuž patří např. tepelná čerpadla. Při jejich
pořízení je možné získat až 127,5 tisíc Kč z celkové částky přichystané
ministerstvem, která činí 3,4 mld. Kč. Jedná se o nejvyšší možnou dotaci 80 %
z maximální výše způsobilých výdajů (150 tisíc Kč), která vzrůstá v krajích
se zhoršenou kvalitou ovzduší o dalších 5 %. V rámci 2. výzvy navíc nebude
nutné provádět další tzv. mikroenergetické opatření vedoucí k snížení
energetické náročnosti domu, do něhož musel žadatel investovat, pokud chtěl
čerpat finance v 1. kole dotací.
Tepelná čerpadla značky NIBE získala v roce 2016 ocenění Czech Business Superbrands.

„Programy Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace přispěly k tomu, že se lidé začali více
zajímat o možnosti energeticky úsporných a ekologicky šetrných řešení ve svých domovech.
Tato změna se odrazila v nárůstu prodejů tepelných čerpadel NIBE, který se meziročně navýšil
o 45 %. Podobný vývoj očekáváme i nyní. Budoucím majitelům tepelných čerpadel NIBE se totiž
při čerpání podpory významně sníží návratnost investice, která standardně činí 5 – 10 let. Navíc
získají komplexní environmentálně šetrný systém pro vytápění, ohřev vody
či chlazení, jehož využívání přispívá nejen ke zdravějšímu životnímu
prostředí, ale také k významné úspoře provozních nákladů domácnosti.
Například tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2120 dosahuje
energetické třídy A+++ a svým majitelům snižuje náklady na vytápění až o
80 %. Navíc ho charakterizuje velmi tichý provoz i při plném zatížení a
špičkový pracovní rozsah s výstupní teplotou až 65 0C,” komentuje Jiří
Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ.

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2120 s vnitřní systémovou jednotkou VVM
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Finanční podporu lze využít nejen na pořízení environmentálně šetrného zdroje vytápění a jeho
instalaci v rodinném domě, ale také na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci, úpravy
spalinových cest a zpracování dokumentace. V rámci celkem tří výzev kotlíkových dotací
ministerstvo rozdělí 9 mld. Kč z fondů Evropské unie. Pokud bude mít žadatel zájem o další
mikroenergetické opatření (např. výměnu oken a dveří či zateplení), může podat žádost rovněž
do programu Nová zelená úsporám a získat tak příspěvek až 40 tisíc Kč.

O společnosti Družstevní závody Dražice a skupině NIBE
Družstevní závody Dražice, člen skupiny NIBE, jsou největším výrobcem ohřívačů vody v České republice, známým
po celé Evropě. Jejich historie se píše již od roku 1900. Provozují výrobní závody s několika linkami v Dražicích
a Luštěnicích nedaleko Benátek nad Jizerou.
V roce 2006 se firma stala součástí švédské společnosti NIBE Industrier AB se sídlem v Markarydu. Jednou z jejích tří
divizí je NIBE Energy Systems, která dodává výrobky pro vytápění, ohřev vody a ventilaci pro domácnosti
i průmyslové objekty. Do této divize spadají tepelná čerpadla NIBE, jejichž výhradním dodavatelem pro Českou
republiku a Slovensko je právě společnost Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., divize NIBE Energy Systems
CZ. Do jejich sortimentu patří tepelná čerpadla systému země-voda (voda-voda), vzduch-voda, ventilační tepelná
čerpadla a rekuperační jednotky. Aktuálně jsou tepelná čerpadla značky NIBE nejprodávanější na českém trhu.
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