


Historie I – Program Zelená úsporám
Program Zelená úsporám (2009 – 2010)

financováno z prodeje emisních jednotek AAU (Kjótský protokol)

celkové zdroje cca 20,5 mld. Kč

administrováno téměř 80 tis. žádostí

vyplaceno více jak 74 tis. žádostívyplaceno více jak 74 tis. žádostí za více jak 20,3 mld. Kč (oblast podpory B 
tvořila cca 1 % všech žádostí)

podpora segmentu bydlení v několika oblastech

zateplování rodinných a bytových domů

výstavba rodinných a bytových domů v „pasivním“ standardu

výměna starých nevyhovujících zdrojů na tuhá fosilní paliva za OZE

instalace solárních termických systémů

podpora na zpracování projektové dokumentace a odborného posudku



Historie II – Nová zelená úsporám 2013
Program Nová zelená úsporám 2013 (2013)

financováno ze zdrojů SFŽP ČR – celkem k dispozici 1 mld. Kč

elektronicky podáno více jak 7 100 žádostí za více 1,3 mld. Kč

administrováno 4 257 žádostí za téměř 700 mil. Kč (z toho 307 žádostí za 
cca 140 mil. Kč v oblasti podpory B – výstavba RD)cca 140 mil. Kč v oblasti podpory B – výstavba RD)

vyplaceno více jak 2 800 žádostí za téměř 300 mil. Kč

podpora segmentu bydlení v několika oblastech

zateplování rodinných domů

výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

výměna starých nevyhovujících zdrojů na tuhá fosilní paliva za OZE

instalace solárních termických systémů

podpora na zpracování projektové dokumentace a odborného posudku
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Historie III – Nová zelená úsporám 2013
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Nová zelená úsporám
Segmenty podpory

Rodinné domy (2014+)

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD

Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C

Celková alokace a časový rámec

financováno z části výnosů (cca 50%) z prodejů emisních povolenek 
EUA v rámci ETS

odhadovaná celková alokace Programu až 27 mld. Kč

předpokládaný příjem žádostí do roku 2021

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

Bytové domy na území hl. m. Prahy (2015+)

Budovy veřejného sektoru (v přípravě – koordinace s OPŽP)



Aktuální stav programu NZÚ – oblast podpory B

program je řízen prostřednictvím tzv. výzev k podávání žádostí – v 
segmentu rodinných domů již byly vyhlášeny tři výzvy ta poslední 
teprve včera (21.10.2015)

v rámci prvních dvou výzev přijato více jak 10 000 žádostí s 
požadovanou alokací za více jak 2,2 mld. Kč

v rámci prvních dvou výzev bylo v oblasti podpory B přijato více než 
1 100 žádostí za více než 500 mil. Kč

nově vyhlášená 3. výzva k podávání žádostí má odlišný mechanismus 
– kontinuální výzva – stabilita a předvídatelnost programu



Statistika oblasti podpory B
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Oblast podpory B – Podmínky

žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník RD

maximální velikost novostavby rodinného domu je omezena na 350 m2

energeticky vztažné plochyenergeticky vztažné plochy

minimální požadovaná účinnost zpětného získávání tepla u 
systému nuceného větrání je 75%

stavbu lze provádět svépomocí, výjimku dle zákona tvoří zdroje 
využívající obnovitelnou energii

možnost získat zvýhodnění při použití materiálů se zpracovaným 
environmentálním prohlášením typu III



Oblast podpory B – Podmínky

Sledovaný parametr
Označení 

[Jednotky]

Podoblast 

podpory

B.1

Podoblast 

podpory

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20 ≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie
EpN,A [kWh.m-

2.rok-1]
≤ 90 ≤ 60Měrná neobnovitelná primární energie

2.rok-1]
≤ 90 ≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na 

systémové hranici
U [W.m-2.K-1] ≤ Upas,20 ≤ Upas,20

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou 

budovy
Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,22 ≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 0,6 ≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 

období
θai,max [°C] ≤ θai,max,N ≤ θai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se 

zpětným získáváním tepla
[-] Ano Ano



Oblast podpory B – Výše podpory

Podoblast 

podpory
Popis

Výše podpory

[Kč/dům]

B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000

B.2
dům s velmi nízkou energetickou náročností a s důrazem na použití 

obnovitelných zdrojů energie
450 000

B.3
podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 

průvzdušnosti obálky budovy
35 000

B.4
Zvýhodnění při použití materiálů a výrobků se zpracovaným 

environmentálním prohlášením typu III
10 000



Administrace žádosti – První část

Elektronická 
evidence žádosti

Rezervace Rezervace 
finančních 
prostředků

Žadatel SFŽP

Zaslání listinných 
podkladů na 

Fond
Kontrola žádosti

Akceptace 
žádosti

Realizace 
opatření

Zpravidla 3 týdny od 
doručení žádosti na SFŽP1

1 Uváděná lhůta platí pro řádně podané a bezchybné žádosti.



Závěrečné Závěrečné 
vyhodnocení 

žádosti
Registrace akce a 

Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace

Doložení Doložení 
dokončení 
realizace

Žadatel SFŽP MŽP

Zpravidla 3 
týdny od 
doručení 
doložení 

realizace na 
SFŽP1

Administrace žádosti – Druhá část

Prohlášení o Prohlášení o 
přijetí podmínek 

dotace

HOTOVO

poskytnutí dotace

Vyplacení dotace
(zajišťuje MŽP)

Předání 
podkladů

Zpravidla 3 
týdny od 
vydání 

Rozhodnutí o 
poskytnutí 

dotace

1 Uváděná lhůta platí pro řádně podané a bezchybné doložení dokončení realizace.

Závěrečné 

akce

Závěrečné 
vyhodnocení 

akce



Dokumenty předkládané všemi žadateli o podporu

Formulář žádosti o podporu (originál) – výtisk z online aplikace

Odborný posudek (originál)

Krycí list technických parametrů (originál)

Požadované dokumenty

Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria

Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) – i kopie, jen právnické osoby a 
fyzické osoby podnikající

Plná moc (originál)

Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (originál, není 
nutné ověření podpisů). 

Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové 
péče (kopie, jen pokud je požádováno zvýhodnění)



Dokumenty požadované pro prokázání dokončení realizace

Formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo 
Registrace a stanovení výdajů“ (originál)

Výpis z katastru nemovitostí, max. 90 dní starý (kopie)

Požadované dokumenty

Soupis faktur (originál, s podpisem žadatele)

Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených 
prací – (kopie)

Potvrzení o úhradě (kopie). Akceptuje se i výpis z internetového 
bankovnictví nebo potvrzení dodavatele o přijetí platby



Dokumenty požadované pro prokázání dokončení realizace

Doklad o projednání stavebního záměru (kopie)

Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy – metoda A

Dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a 
výrobků s podmínkami Programu (kopie). Pouze pokud není vybrán výrobek 

Požadované dokumenty

ze SVT.

Dokumenty k veřejné podpoře – jen pokud je žádáno v řežimu veřejné 
podpory



Podpora žadatelům a zpracovatelům
WEB Programu: http://www.novazelenausporam.cz

Newsletter

Vždy aktuální informace na Váš email (registrace na WEBu Programu)

Krajská pracoviště

Síť 13 krajských pracovišťSíť 13 krajských pracovišť

Semináře pro laickou i odbornou veřejnost

Cyklus seminářů napříč ČR

Zelená linka 800 260 500

Zodpovězení obecných dotazů o Programu



Děkuji za pozornost
Ing. Jakub Hrbek
www.novazelenausporam.cz      

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz

www.novazelenausporam.cz      
Zelená linka: 800 260 500     
E-mail: jakub.hrbek@sfzp.cz


