
NOVÁ
ZELENÁ
ÚSPORÁM

,,NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PROGRAM 
V ČESKÉ REPUBLICE ZAMĚŘENÝ 
NA ÚSPORY ENERGIÍ“ 



Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České 
republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po 
řádném dokončení realizace podporovaných opatření

NA CO LZE PROGRAM VYUŽÍT

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat 
dotace na:

- zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
výměnu oken a dveří,
- výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní 
paliva za efek�vní ekologicky šetrné zdroje,
- výměnu elektrického vytápění za systémy 
s tepelným čerpadlem,
- výměnu plynového vytápění za systém s plynovým 
tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované 
výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní 
plyn,
- solární termické systémy,
- fotovoltaické systémy,
- řízené větrání s rekuperací tepla.

DÁLE SE TAKÉ PODPORUJE

Spolu se zateplením bytového domu můžete také 
žádat o příspěvek na:
- Zpracování odborného posudku a zajištění 
odborného technického dozoru – podpora až 
40000Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
- Výstavbu zelené střechy – fixní dotaca ve výši 500 
Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství 
střechy.

Spolu s podporou efek�vního využi� zdrojů můžete 
žádat o příspěvek na:
- Zpracování odborného posudku a zajištění 
odborného technického dozoru – podpora až 
15000Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
Využi� tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na 
bytovou jednotku.

Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.Čím více opatření vedoucích k úspoře energie 
provedete, �m vyšší podporu získáte. Není řečeno, co všechno je nutné udělat, jsou předepsané výsledné 
úspory energie na základě příslušného výpočtu odborníka. Dotace může dosáhnout až 30 % celkových 
způsobilých výdajů.

TYP KONSTRUKCE A.0 a A.1
(Kč/m )

A.2
(Kč/m )

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

Střechy

Výplně otvorů

Podlahy na terénu

Stropy a ostatní konstrukce

430

380

1 250

500

200

510

450

1 500

600

240

VÝŠE DOTACE - ZATEPLENÍ

Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.



KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou 
vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to 
jak fyzické osoby, tak právnické osoby, např. tedy 
fyzické osoby podnikající i nepodnikající, 
společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), bytová 
družstva (dále jen BD), města a obce (včetně 
městských čás�) a případně další právnické osoby.

JAK PODAT ŽÁDOST O PODPORU

Výhradně elektronicky prostřednictvím online 
formuláře žádos�.
Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po 
dokončení realizace.

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O PODPORU

Žádos�, určené pro bytové domy na území hl. m. 
Prahy, se přijímají od 15. března 2016 do 31. prosince 
2021. Rozhodné datum pro stanovení způsobilos� 
výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence 
žádos� a zároveň ne dříve než 1. ledna 2015.

KOLIK LZE PODAT ŽÁDOSTÍ 

Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta 
ale může obsahovat kombinaci opatření z více 
podoblas� podpory.

PROJEKTANT A ENERGETIK

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit 
odborným posudkem zpracovaným oprávněnou 
osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou čás� – 
projektové dokumentace a energe�ckého hodnocení 
budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s 
příslušnou autorizací či oprávněním. 

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná 
autorizace podle zákona o výkonu povolání
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Energe�cké hodnocení může 
zpracovat pouze energe�cký specialista, který je 
držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření 
energií.

Seznamy autorizovaných osob najdete na 
internetových stránkách ČKAIT a ČKA.
Seznam energe�ckých specialistů je dostupný na 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTY

Dokumenty předkládané všemi žadateli:
- podepsaný formulář žádos� o podporu 
(vygenerovaný informačním systémem),
- odborný posudek zpracovaný autorizovanou 
osobou (projektantem) a energe�ckým specialistou,
- krycí list technických parametrů s výkazem výměr 
vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem 
energe�ckého hodnocení budovy. Předkládá se v 
lis�nné a zároveň v elektronické podobě vyplněného 
interak�vního formuláře.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Dotace se vztahuje pouze na budovy, u které byla 
žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) 
podána před 1. 7. 2007

Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců 
ode dne akceptace žádos�.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilos� výdajů 
je max. 24 měsíců před datem evidence žádos� do 
informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 
2015.

,,Podpora se poskytuje 
pouze na opatření 
realizovaná na území 
hlavního města Prahy.“



 
POKUD SPLNÍTE KRITÉRIA

Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní 
daná kritéria:
- doklad o právní osobnos� (subjek�vitě) – výpis z 
veřejného rejstříku (obchodního či jiného), zřizovací 
lis�na u příspěvkových organizací. Předkládají pouze 
právnické osoby a fyzické osoby podnikající,
- plná moc (pouze v případě zastoupení tře� 
osobou),
- souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků/ 
vlastníků nemovitos� (pouze v případě, že objekt je 
ve spoluvlastnictví/vlastnictví více osob), v případě 
společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytového 
družstva (BD) je tento dokument nahrazen 
usnesením shromáždění SVJ / členské schůze BD 
obsahujícím odsouhlasení podání žádos� o podporu 
realizace opatření, včetně prezenční lis�ny, 
- doklad o projednání stavebního záměru s 
příslušným orgánem památkové péče (předkládá se 
pouze u památkově chráněných budov, kterým 
příslušný orgán památkové péče stanoví, že u 
jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze 
Realizovat opatření z oblas� podpory A standardními 
postupy, případně stanoví-li orgán památkové péče 
další podmínky omezující provedení podporovaných 
opatření).

AKCEPTACE ŽÁDOSTI

Bude-li vaše žádost v pořádku, budete písemně 
informováni o jejíakceptaci. U bezchybných žádos� 
se tak zpravidla děje do tří týdnů od podání žádos�. 
Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu pro realizaci 
vámi plánovaných opatření. S realizací plánovaných
opatření však můžete začít již před podáním žádos�, 
v průběhu její kontroly nebo až po doručení 
akceptačního dopisu.

VÝPLATA DOTACE

Dotace je vyplacena na váš bankovní účet uvedený v 
žádos� o podporu, a to zpravidla do tří týdnů od 
vydání Registrace a rozhodnu�, respek�ve 
Registrace a stanovení výdajů. U žádos� podaných 
po realizaci podporovaných opatření, u kterých 
nebudou zjištěny žádné nedostatky, je tedy možné 
očekávat vyplacení dotace přibližně za devět týdnů 
od podání žádos�.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejen tzv. emisních povolenek EUA 
(European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 - 2020. 
Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NZU

Sledovaný parametr Označení [jednotky] A.2

POŽADOVANÉ PARAMETRY V OBLASTI PODPORY ,,A“
A.0 A.1

Měněné stavební prvky obálky budovy

Dosažená klasifi kační třída neobnovitelné primární 
energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A

Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné 
primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie 
EP,A  opro� stavu před realizací opatření

U [W.m-2. K-1]

[–]

[%]

≤ 0,95 × Urec

bez 
požadavku

 ≥ 20 %

dle požadavku 
ČSN 73 0540-2 

a vyhl. č. 78/2013 Sb

C A - B

≥ 30 % ≥ 40 %



OBLAST PODPORY C.1 A C.2

- výměna původních hlavních zdrojů tepla na 
vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující 
parametrů 3. emisní třídyza efek�vní, ekologicky 
šetrné zdroje;

- výměna elektrického vytápění používaného jako 
hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s elektrickým 
tepelným čerpadlem;

- výměna plynového vytápění používaného jako 
hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s plynovým 
tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované 
výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní 
plyn.

- Podporu lze poskytnout i na výměnu lokálních 
topidel na tuhá fosilní paliva využívaná jako hlavní 
zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových 
jednotkách. Nelze však měnit centrální zdroj tepla 
bytového domu za lokální zdroje tepla v jednotlivých 
bytových jednotkách.

- Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového 
hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou 
přípravou teplé vody včetně příslušenství, montáže, 
regulace a zapojení do otopné soustavy.

- Podpora je přidělována formou fixní dotace na 
napojenou bytovou jednotku. 

- Při doložení dokončení realizace musí žadatel 
stvrdit čestným prohlášením (u žádos� po realizaci v 
rámci formuláře žádos�, respek�ve formuláře 
„Dokumenty předkládané k vydání Registrace a 
rozhodnu�“ u žádos� podávaných před realizací 
opatření), že zajis�l ekologickou likvidaci původního 
zdroje tepla (s výjimkou elektrokotlů, které jsou nově 
zapojeny jako bivalentní zdroj pro tepelné čerpadlo) 
a že zajis�l provedení všech předepsaných zkoušek a 
revizí.

VÝŠE DOTACE - OBLAST PODPORY C.1 A C.2

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

Oblast 
podpory

Typ zdroje
Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]

C.1 C.2

C.1.1/C.2.1

C.1.2/C.2.2

C.1.3/C.2.3

C.1.4/C.2.4

C.1.5/C.2.5

C.1.6/C.2.6

C.1.7/C.2.7

C.1.8/C.2.8

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Tepelné čerpadlo voda–voda

Tepelné čerpadlo země–voda

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

Plynový kondenzační kotel

Napojení na soustavu zásobování teplem

Plynové tepelné čerpadlo

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

20 000

25 000

25 000

15 000

10 000

7 000

20 000

25 000

17 000

21 000

21 000

13 000

8 000

6 000

17 000

21 000

Maximální celková výše podpory v oblas� C.1 a C.2 se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené 
podle podoblas� podpory a počtu bytových jednotek, které budou na tento zdroj napojeny.



OBLAST PODPORY C.3

- V této podoblas� je podporována instalace 
solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů 
do dokončených bytových domů.

- Na opatření v této podoblas� podpory lze žádat 
současně s opatřením z oblas� podpory A nebo 
samostatně.

OBLAST PODPORY C.4

- Na opatření v této podoblas� podpory lze žádat 
současně s opatřením z oblas� podpory A nebo 
samostatně.

- Podporovány jsou instalace centrálního nebo 
decentrálního systému větrání se zpětným 
získáváním tepla.

- Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci 
systémů do dokončených bytových domů včetně 
příslušenství, montáže,
regulace a zapojení.

-Podpora je přidělována formou fixní dotace na 
napojenou bytovou jednotku

VÝŠE DOTACE - OBLAST PODPORY C.3

Oblast podpory Typ systému Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]

Maximální celková výše podpory v podoblas� C.3.1 se stanoví jako součin jednotkové výše podpory  a počtu 
bytových jednotek, které budou na tento zdroj napojeny.

Maximální celková výše podpory v podoblas� C.3.2 se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a velikos�
instalovaného výkonu zaokrouhleného na jedno dese�nné místo směrem dolů.

VÝŠE DOTACE - OBLAST PODPORY C.4
Maximální celková výše podpory v oblas� C.4 se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle 
podoblas�

C.3.1 Solární termické systémy 7 500

Oblast podpory Typ systému Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]

C.4.1

C.4.2

25 000

20 000

Oblast podpory Typ systému Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]

C.3.2 Fotovoltaické systémy 12 500

Centrální systémy větrání se ZZT

Decentrální systémy větrání se ZZT



OBLAST PODPORY B 

V této oblas� je podporována výstavba nových 
bytových domů s velmi nízkou energe�ckou 
náročnos� a také změna dokončené budovy, která 
před zahájením změny nesplňuje definici bytového 
domu  a po realizaci splní dále uvedené požadavky na 
bytový dům s velmi nízkou energe�ckou náročnos�.

- Budova bytového domu musí splnit požadavky 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energe�cké náročnos� 
budov, ve znění pozdějších předpisů na budovu s 
téměř nulovou spotřebou energie.

- Při realizaci podporovaných opatření v této oblas� 
podpory musí žadatel prokázat technické vlastnos� 
použitých tepelněizolačních materiálů, výplní otvorů 
a technických zařízení budovy. V případě výběru 
materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a 
technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické 
vlastnos� nedokládá.

- V případě instalace solárního termického systému 
musí být použity kolektory splňující minimální 
hodnotu účinnos� ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., 
o stanovení minimální účinnos� uži� energie při 
výrobě elektřiny a tepelné energie, v platném znění.

- Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku 
tepla systému nuceného větrání při projektem 
stanovených výkonových stupních (průtocích 
čerstvého vzduchu) je 70 %.

- Splnění požadavku na maximální průvzdušnost 
obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o 
měření průvzdušnos� obálky budovy zpracovaným v 
souladu s metodickým pokynem k upřesnění 
pravidel pro měření průvzdušnos� obálky budovy.

- Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do 
vnitřního prostředí domu, se nepovažují za zdroj 
tepla na vytápění.

- Bytový dům musí být vybaven systémem pro 
měření a zaznamenávání relevantních ukazatelů pro 
zpracování ročních zpráv.

VÝŠE DOTACE

- Podpora je poskytována formou fi xní dotace ve výši 
1 300 Kč/m2 energe�cky vztažné plochy ucelené 
bytové čás� hodnoceného bytového domu. 

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

POŽADOVANÉ PARAMETRY V OBLASTI PODPORY ,,B“
Sledovaný
parametr

Podoblast podpory
B.1

Označení
[jednotky]

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

Měrná neobnovitelná primární energie
Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a strmé střeše z vytápěného
do venkovního prostředí kromě dveří

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnos�

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním
tepla pro větrání obytných místnos�

EA
[kWh.m-2.rok-1]

EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]

UW
[W.m-2.K-1]

Uem
[W.m-2.K-1]

n50
[1.h-1]

θai,max
[°C]

[-]

≤ 15

≤ 90

≤ Upas

≤ 0,70 x Uem,N

≤ 0,6

≤ θai,max,N

Ano



SPOČÍTÁNÍ NÁKLADŮ

Prvním krokem před podáním žádos� o dotace je 
rozhodnu�, zda si můžete dotaci dovolit či ne. S 
každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. 
Na začátku pla�te vše sami a peníze vám přijdou na 
účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a 
podpořená opatření řádně doložíte. 

PROJEKTANT A ENERGETIK

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit 
odborným posudkem zpracovaným oprávněnou 
osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou čás� – 
projektové dokumentace a energe�ckého hodnocení 
budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s 
příslušnou autorizací či oprávněním.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná 
autorizace podle zákona o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Energe�cké hodnocení může 
zpracovat pouze energe�cký specialista, který je 
držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření 
energií.

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI

Dříve než se pus�te do vyplňování žádos� o 
podporu, připravte si všechny potřebné povinné 
přílohy. Budete potřebovat dva základní dokumenty:

- Odborný posudek složený z projektové 
dokumentace a energe�ckého hodnocení, 
- Krycí list technických parametrů – vyhotovený a 
autorizovaný zpracovatelem energe�ckého 
hodnocení budovy a podepsáný vámi i 
zpracovatelem. 
- Formou přílohy může být požadována také 

například plná moc, pokud vás při vyřizování žádos� 
zastupuje tře� osoba, souhlasné prohlášení 
ostatních spoluvlastníků nemovitos�, je-li 
nemovitost spoluvlastněna více osobami, či doklad o 
projednání stavebního záměru s příslušným orgánem 
památkové péče u památkově chráněných budov.
 

ŽÁDOST

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách 
programu se dostanete do informačního systému. Po 
registraci se můžete pus�t do vyplňování formuláře 
žádos� o podporu. Mějte při ruce Krycí list 
technických parametrů, některé údaje z něj budete 
při vyplňování žádos� potřebovat.

Po úspěšné elektronické evidenci vyplněnou žádost 
vy�skněte, podepište a spolu se všemi 
požadovanými přílohami doručte do 5 kalendářních 
dnů na jakékoliv krajské pracoviště Fondu – 
doporučeně poštou či osobně. Zásilku viditelně 
označte „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním 
číslem žádos�, vygenerovaným po elektronické 
evidenci.
 

POSTUP KROK ZA KROKEM


