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Na šedesáti místech v ČR 
pomáhají lidem zdarma porad-
ny o energetických úsporách. 
Ve Žďáru máme vůbec první a 
nejstarší Energetické konzul-
tační a informační středisko 
(EKIS) v republice. Vzniklo 
v roce 1993.
� Lenka Kopčáková

Od začátku EKIS pracuje pod hla-
vičkou Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR. Erudovaní specialisté 
zdarma radí lidem, od výběru úspor-
ného osvětlení, přes vhodné zatep-
lení, správné vytápění, plánování 
rekonstrukce až po velké projekty 
energeticky úsporných staveb. Porad-
ci pomohou zájemcům také s dotace-
mi, tvorbou dotační žádosti i s další 
administrativou pro získání dotací.

Ve Žďáře n/S najdeme Městské 
poradenské energetické středisko 
(MEPS) ve čtvrtém patře Městské-
ho úřadu na Žižkově ulici. Nachází se 
hned vedle výtahu, takže dostupnost 
je zajištěna i hůře pohyblivým lidem. 

Vstupujeme. A zrovna máme štěstí 
na zakladatele poradny. Je jím dnes 
78letý Jaroslav Miklík, bývalý pra-
covník Jihomoravské energetiky.

Vzpomíná, že před 28 lety založil 
EKIS v malé kanceláři na sídliš-
ti. Časem se přesunulo na Městský 
úřad. 

„Dva roky po revoluci jsme s hrů-
zou zjistili, že lidem chybí energetická i 
ekonomická gramotnost. Ale i začátky 
poradny byly složité. Neměli jsme kde 
brát kvalifikované lidi,“ ohlíží se Jaro-
slav Miklík. A tak do žďárské porad-
ny dojížděl pražský odborník na 
energetiku Vilibald Zunt i odborníci 
z Boskovic a Blanska.

„Pak se náš tým začal rozrůstat. Na 
úřad nastoupil Milan Šorf, energetik 
ze zemědělství, hned jsem ho stáhl do 
poradny, přidal se i Pavel Juda, býva-
lý teplárenský energetik, Zdeněk Paří-
zek, odborník na domácí čistírny vod 
a nakonec i Josef Žák, tehdy ředitel dis-
tribuční společnosti Satt,“ vzpomíná 
zakladatel.

Jak vysvětluje, žádný z poradců 
nebyl odborník na všechno, takže 
si mezi sebou podněty od klientů 
vzájemně předávali dle odborností. 
Cílem bylo vždy lidem poskytnout 
radu. „S každým novým klientem sepí-
šeme slovní konzultaci a sami si evidu-
jeme, jak byl problém vyřešen. Téměř ve 
sto procentech se nám daří nabídnout 
klientovi řešení,“ uvádí Jaroslav Mik-
lík. 

Současně v poradně slouží čtyři 
energetičtí poradci. Poskytují bez-
platné služby zejména lidem ze Žďár-
ska, ale i z celé Vysočiny. Otevřeno 
je v pondělí a středu, od 13 do 17 
hodin.

„Nejbližší poradny fungují v Jihlavě 
(kde jsem ji sám zakládal), v Třebíči a 
Blansku, v Brně jsou asi tři,“ informuje 
energetik. Seznam všech EKIS v ČR 
najdeme na ministerském webu. 

Pracovníci poraden se průběžně 
školí a z MPO získávají důležité pod-
klady o energetických novinkách a 
aktuality o dotacích a možnostech. 

„My poradci se tak neustále snažíme 
v oboru energetických úspor vzdělávat. 
Dělám to rád, v mých 78 letech mi to 

stále bystří rozum,“ usmívá se porad-
ce.

Z letité praxe Jaroslav Miklík říká, 
že v poradně se opakují případy, kdy 
starší lidé bydlí sami ve vícegenerač-
ním domě, který kdysi postavili, ale 
děti jim utekly do větších měst. Vytá-
pění, a byť jen temperování prostor 
ve velkém domě, je pro penzisty vel-
mi drahé.

„Zde jsou jen dvě rady. Část domu 
pronajmout, anebo dům prodat a poří-
dit si něco menšího. Žádné jiné úsporné 
řešení nebude úspěšnější,“ konstatuje 
poradce. 

Lidé také do poradny přicházejí se 
zájmem o střešní panely, ale mnohdy 
neví, že soláry se dělí na fotovoltaic-
ké pro výrobu elektrické energie a 
fototermické pro ohřev vody...

„Podle mne by byl na místě zákon 
nařizující, aby každá novostavba měla 
povinně alespoň 2 m2 fototermických 
panelů. Tak by měli obyvatelé teplou 
vodu od dubna do konce září téměř 
zdarma. A investice do panelu by byla 
nejdéle do roka doma,“ poukazuje 
Miklík.

I dotace mají svá úskalí
Za svoji 28letou praxi v porad-

ně Jaroslav Miklík říká, že zájem li-
dí o dotace přibývá. „Důležité je, aby 
zamýšlené zařízení skutečně potřebo-
vali a byli přesvědčeni, že to pomůže,“ 
říká. Poradci pak zájemcům pomá-
hají s úspěšným sepsáním a podáním 
žádosti o dotaci. 

Jak ale Jaroslav Miklík upozorňu-
je, je dobré znát i úskalí dotací. Tak 
především dotace může být přizná-
na až zpětně. To znamená, že prove-
dení stavby či montáže musí žada-
tel prvotně zafinancovat a teprve po 
oznámení o provedení akce získá 
zpětně státní dotaci.

„I po letech po získání státní dotace 
může přijít na kontrolu donátor. Zjišťu-
je, zda bylo na dotované stavbě vše 
dodrženo. Při chybě hrozí vrácení dota-
ce včetně úroků,“ upozorňuje poradce.

Vzpomíná na příklad z praxe, kdy 
klient žádal dotaci na zateplení 
domu. V poradně zjistil, že k podání 

žádosti potřebuje předložit stávající 
dokumentaci domu (z kolaudace) a 
návrh odborníka na zateplení. To si 
zajistil a požádal o dotaci. 

„Klient měl projektovou dokumentaci 
zpracovanou tak, že jej zateplení vyšlo 
na zhruba 200 tisíc Kč. Najal si odbor-
né firmy, které zateplení provedly. Pak 
oznámil poskytovateli dotace, že stav-
bu realizoval, a obdržel dotaci 200 tisíc 
Kč,“ popisuje Miklík běžný postup. 

Asi po třech letech byl člověk 
v poradně zpět. Přišla mu kontrola, 
která však nedopadla dobře. Donátor 
dle projektové dokumentace zjistil 
nesoulad. To že v nákresu byla okna 
na výšku 80x60 a ve skutečnosti byla 
na šířku 60x80, toleroval. Ale pro-
blém byl s dveřmi. 

„Dveře vykazovaly také jiné rozměry 
oproti projektu, a i když měly stejnou 
plochu, tedy i stejnou tepelnou ztrátu 
domu, kontrolor to shledal jako pochy-
bení a požadoval po příjemci dotace 
provést nový projekt rekonstrukce. Tím 
se mu stavba prodražila,“ vysvětluje 
Miklík.  

Dle vysvětlení klienta se to stalo 
tak, že dodavatelská stavební firma 
neměla okna na požadované otevírá-
ní „na výšku“, nahradila je tedy okny 
na otevírání „na šířku“. Neměla ani 
dveře předepsaných rozměrů, a tak 
použila jiné, byť ve stejné ploše. 

„Z toho vyplývá poučení pro žadatele 
o dotaci: musí slepě splnit to, co je dáno 
v projektu pro dotaci, a nepřistoupit na 
jiné návrhy dodavatelské firmy,“ upo-
zorňuje poradce. 

U dotované stavby musíme být 
obezřetní a vlastně již tvůrce pro-
jektu by měl pracovat s dostupnými 
prvky. 

Aktuální jsou
kotlíkové dotace

Jak Jaroslav Miklík vysvětluje, do 
roku 2035 dojde k útlumu těžby 
uhlí. EU chce v příštích desetiletích 
nastavit tzv. bezuhlíkovou energeti-
ku. Dekarbonizace bude stát Evropu 
stovky biliónů. 

Již příští rok v srpnu dojde v ČR 
k zákazu provozu starých neekolo-

gických kotlů. Do stejné doby budou 
platit tzv. kotlíkové dotace. Ty jsou 
navíc zvýhodněné pro lidi s nižšími 
příjmy pomoci, aby výměnu starého 
kotle zvládli opravdu všichni. 

Žádat o kotlíkovou dotaci lze jen 
na rodinný dům, nikoliv na rekreační 
chalupu. 

Před časem dotační politiku pře-
vzaly od státu kraje. Ty také kont-
rolují oprávněnost dotací a splnění 
podmínek. Kraj Vysočina má na kot-
líkové dotace k dispozici minimálně 
14 miliard Kč, z toho 5,5 mld. Kč se 
bude rozdělovat mezi nízkopříjmové 
domácnosti. 

Poradci zájemcům pomohou sesta-
vit žádosti o kotlíkové dotace. Ty pak 
vyhodnotí pracovní skupina složená 
z odborníků. Návrh na přidělení 
dotací předloží radě kraje. 

„Běžné kotlíkové dotace budou max. 
50 % z ceny, domácnostem s nižšími 
příjmy může rada kraje přidělit až 95% 
dotaci z ceny kotle. Nabídka dotace 
platí do 1. 9. 2022, ale lépe je zažádat 
si co nejdříve, dokud jsou zdroje,“ radí 
Jaroslav Miklík.

Dle jeho slov je také dobré při 
výběru kotle počítat s tím, že v roce 
2035 (tedy za 14 let) už uhlí nebude 
k dostání. 

Podpora
obnovitelných zdrojů

Další krajské dotace směřují do 
obnovitelných zdrojů. Třeba na pod-
poru fotovoltaiky, větrných elektrá-
ren či tepelných čerpadel.  Dle slov 
poradce máme dnes asi 0,5 % elek-
trické energie z fotovoltaiky a asi 
0,8 % z větrných elektráren. To není 
mnoho. Německo má z daných zdro-
jů 18 % vyrobené elektřiny. 

„Jen se podívejme, co je ve Žďáru plo-
chých střech, kde by mohly být foto-
voltaické panely. Abych řekl pravdu, 
raději bych je viděl na střechách a na 
polích brambory. Ale bohužel, solár-
ní panely ukusují zemědělskou půdu,“ 
konstatuje Miklík. 

Sen o energetickém
propojení Evropy

„Vzpomínám na cestu nás pracovní-
ků Jihomoravské energetiky před  40 
lety do obrovské rozvodny Liens na jihu 
Rakouska. 

Tam jsme my Čehúni poprvé viděli 
obrovskou energetickou mapu Evropy 
bez hranic zemí,“ říká. 

Z východní Evropy prý vedly elek-
trické rozvody o 400 kV k nám a 
na hranicích železné opony konči-
ly. Západní Evropou vedly podobné 
rozvody a díky větrným podmínkám 
na pobřeží Atlantiku tam může stát 
množství větrných farem. „A tak jsme 
nad mapou snili, jaké by bylo, obě elek-
trizační sítě propojit přes celou Evro-
pu,“ vzpomíná energetik. 

Dle jeho slov Česku nezbývá než 
spoléhat na jádro a obnovitelné 
zdroje. Uhlí končí a ruský plyn bude 
vytěžen do roku 2040. „Rakousko 
současně utíká do jádra, to samé dle 
očekávání učiní Německo. Jádro zůsta-
ne pouze ve Francii a u nás,“ připomí-
ná Miklík. 

 (Pokračování na str. 16)

JAROSLAV MIKLÍK, zakladatel energetické poradny ve Žďáře.

Máme nejstarší energetickou poradnu


