
DATUM KONÁNÍ:

11. – 13. 10. 2016  /  1. – 3. 11. 2016  /  21. 11. 2016

sídlo E.ON, City Center,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

ORGANIZÁTOR:
Energy Centre České Budějovice ve spolupráci   
s OÖ Energiesparverband, E.ON Česká republika,
ČKAIT a ČESKÉSTAVBY.CZ

Pozvánka
NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ
PRO ENERGETICKÉ PORADCE

ORGANIZÁTOR:
Energy Centre České Budějovice, z.s.
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25 
370 01 České Budějovice
tel.: 387 312 580, 773 124 580   
kurzy@eccb.cz 

www.eccb.cz

JIŽ POŠESTÉ 
V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH!

NÁPLŇ KURZU:

1) Rámcové dokumenty ČR a EU a platná legislativa  
týkající se energetiky budov 
a hospodaření s energií 

2) Dopad výroby a spotřeby energie 
na životní prostředí, skleníkový efekt 

3) Stavební fyzika 

4) Nízkoenergetické a pasivní domy

5) Vytápění a příprava teplé vody

6) Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění 

7) Chlazení budov 

8) Hodnocení a výpočet energetické náročnosti budov 

9) Feng shui a bydlení 

10) Domácí elektrospotřebiče a osvětlení 

11) Solární tepelné soustavy pro přípravu 
teplé vody a vytápění 

12) Fotovoltaika

13) Energetické využití biomasy

14) Bioplyn - výroba a energetické využívání

15) Tepelná čerpadla  

16) Geotermální energie 

17) Malé vodní elektrárny

18) Větrné elektrárny

19) Využití dešťové vody

20) Dotační programy v ČR

21) Dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku 

22) Poskytování energetických služeb 
a vývoj metody EPC v ČR

23) Komunikace v poradenství

24) Celodenní odborná exkurze do  Horního Rakouska  
- dům rekonstruovaný na  nízkoenergetický standard 
(různé typy ekoizolací, vytápění biomasou, solární 
termika, fotovoltaika), pasivní mrakodrap, energeticky 
soběstačná obec (solární termika a  fotovoltaika, 
výtopna na  biomasu, vytápění na  pelety, větrná 
energie).



Organizační pokyny a podmínky účasti na kurzu: Vyplněnou přihlášku zašlete 
prosím do 29. září 2016 poštou či emailem na adresu ECČB. Přihláška je též ke staže-
ní na www.eccb.cz. Účastníci jsou registrováni dle pořadí došlých přihlášek. Po ob-
držení přihlášky vás zkontaktujeme a potvrdíme vám registraci.
Úhrada poplatku: účastnický poplatek v plné výši (8 250 Kč + 21 % DPH, tj. 9 983 Kč, 
sleva pro členy ČKAIT: 8 000 Kč + 21% DPH, tj. 9 680 Kč) je nutné uhradit do 5. října 
2016 převodem na bankovní účet č. 560 825 4001/5500, variabilní symbol: číslo va-
šeho telefonu (uveďte jej prosím do přihlášky, abychom vás mohli identifikovat), či 
jej zaplatit osobně v kanceláři ECČB. 
Storno podmínky: Při neomluvené neúčasti na kurzu nebude účastnický poplatek 
vrácen. Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe vyslat náhradní-
ka, nebo přihlášku z vážných důvodů stornovat. Pokud ji stornuje nejpozději 7 dnů 
před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30 % z celkové ceny kurzu. Při stornu 
v období kratším než 7 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z cel-
kové ceny kurzu.
Organizační podmínky: Účastníci kurzu by se měli dostavit na místo konání kurzu 
nejdéle 10 minut před zahájením.
Účastník, který do dne zahájení nezaplatil poplatek či nebude schopen prokázat 
jeho zaplacení, nebude na kurz vpuštěn.
Organizátor si vyhrazuje právo změny přednášejících, pořadí přednášek, změny 
destinace exkurze a  podobných organizačních záležitostí, které nezmění obsah 
a téma kurzu.
Při nutnosti zrušení kurzu z provozních a organizačních důvodů budou přihlášení 
o této skutečnosti včas informováni, v případě, že kurz již zaplatili, bude jim popla-
tek vrácen v plné výši.
Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnu-
tých údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.
Učební materiály kurzu podléhají autorským právům pořadatele a přednášejících 
a jejich komerční použití bez souhlasu majitele autorských práv je protiprávní.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními tématy, se kterými 
se energetický poradce běžně setkává při své činnosti (energetic-
ky úsporná výstavba a rekonstrukce domů, vytápění, úspory ener-
gií, využití obnovitelných zdrojů, legislativa, možnosti financování 
energeticky úsporných opatření atd.). 
Kurz poskytuje základní vzdělání v  uvedených oblastech a  je pro-
to vhodný nejen pro stávající a budoucí energetické poradce, ale 
i pro zájemce z řad podnikatelů v oboru energetiky či zaměstnanců 
státní a veřejné správy, kteří jsou zodpovědni za hospodaření ener-
gií ve  veřejných budovách a  dále pro pracovníky energetických 
agentur, pracovníky neziskových organizací, autorizované inženýry 
a techniky, projektanty a vysokoškolské studenty.

• Přednášejícími na kurzu jsou přední a uznávaní odborníci 
z ČR a Horního Rakouska.

• Každý účastník kurzu obdrží po úspěšném složení zkoušek 
(písemný test a ústní zkouška) Certifikát o absolvování 
kurzu.

• Kurz je zařazen do programu CV ČKAIT a ohodnocen  
3 akreditačními body. Kurz je akreditován na ministerstvu 
vnitra ČR jako vzdělávací program podle § 31 zákona  
č. 312/2002 Sb.

Cena kurzu zahrnuje: vložné, sborník v  tištěné formě, občerstve-
ní během přednášek, exkurzi do  Rakouska (doprava, tlumočení, 
vstupné a oběd), účast na zkouškách a slavnostním ukončení kur-
zu s pohoštěním, certifikát.

CENA KURZU:

8 250 Kč + 21 % DPH
celkem: 9 983 Kč

SLEVA PRO ČLENY ČKAIT:

8 000 Kč + 21 % DPH
celkem: 9 680 Kč

Titul, jméno a příjmení:

Název organizace:

Adresa:

Souhlasím s podmínkami 
účasti a cenou kurzu.

IČO:

tel.:

datum:

e-mail:

Jsem členem ČKAIT

DIČ:

Přihláška

ROZSAH KURZU:  50 vyučovacích hodin

podpis, razítko:


