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RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY

Plánujete novostavbu nebo rekonstrukci vašeho rodinného či bytového domu? 
Nevíte si rady jak postupovat při žádosti o dotaci a nejste si jisti, zda Váš objekt 
splňuje kriteria dotace?
Níže jsme připravili v několika bodech stručný návod, jak správně postupovat  
při žádosti o dotaci.
Asociace energetických specialistů poskytuje případným zájemcům o dotaci  
nezávislé bezplatné poradenství nejen k dotacím. V případě, že vám některý z kroků 
není jasný či potřebujete poradit více do hloubky, neváhejte nás kontaktovat.

Jak postupovat a získat dotaci?

Na co je možné v roce 2015 žádat? 

Oslovte energetického specialistu, který Vám 
poradí s Vaším záměrem a pomůže navrhnout 
vhodná opatření. 
Energetického specialistu můžete dohledat 
na přehledné Google mapě, kterou naleznete 
na http://www.asociacees.cz/seznam-clenu     
Po zadání adresy domu, který chcete  
rekonstruovat nebo adresy, kde chcete stavět 
si můžete vybrat nejbližšího energetického 
specialistu ve vašem okolí.

Případně se můžete obrátit na jedno z poradenských středisek EKIS, která se  
specializují na dotace a úspory energií v budovách. 
Střediska poskytují bezplatné a nezávislé poradenství pod záštitou ministerstva 
průmyslu a obchodu. 
Seznam středisek: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Energetický specialista objektivně zhodnotí Váš stavební záměr, posoudí, 
zdali má projekt šanci na dotaci dosáhnout použitím oficiální kalkulačky 
programu. 
Zároveň je schopni Vaše plány zefektivnit a ekonomicky optimalizovat. 

Je dobré vyhledat energetického specialistu s referencemi z předchozích výzev NZÚ 2013/2014.
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Zateplení domu a výměna oken

Novostavby v pasivním standardu

Solární systémy na teplou vodu a přitápění

Ekologické kotle na dřevo, peletky aj.

Tepelná čerpadla

Větrání s rekuperací tepla

Zateplení bytového domu a výměna oken

Solární systémy na teplou vodu a přitápění

Kotle na biomasu, peletky, plynové kotle aj.

Tepelná čerpadla

Větrání s rekuperací tepla
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Oslovte projektanta ČKAIT, který ve spolupráci  
s energetickým specialistou zpracuje  
projektovou dokumentaci. Není výjimkou, že 
energetický specialista je také autorizovaný  
inženýr v jedné osobě
Energetický specialista vypracuje  
tzv. energetické hodnocení budovy  
a porovná výsledky s kriterii dotace.  
Energetický specialista připraví Krycí list žádosti 
o podporu a zkompletuje potřebné přílohy.

Doložte požadované dokumenty v tištěné  
podobě na Státní fond životního prostředí ČR. 
Dokumenty musí být v originálech, autorizované 
příslušnými specialisty a projektanty. 
Upozorňujeme, že originály všech dokumentů je 
nutné doložit na SFŽP nejpozději do 5 dnů od 
elektronické registrace žádosti! 
Žádost o dotaci je tak vhodné registrovat až v 
době, kdy budete mít vše nachystané.

Po realizaci Vašeho záměru doložte požadované 
dokumenty v originálech na SFŽP a vyčkejte na 
zprávu administrátora o výsledku závěrečného 
vyhodnocení. 
V případě podání žádosti o dotaci po realizaci 
podporovaných opatření se tento krok provádí 
společně s podáním žádosti o dotaci.
V této části můžete být opět vyzvání k doplnění 
či odstranění nedostatků v předložených doku-
mentech.

Zřiďte si účet na internetových stránkách  
programu Nová zelená úsporám, odkaz zde: 
https://nzu-zadosti.sfzp.cz/#/request/list/ 
Žádost o dotaci se podává elektronicky, a to  
vyplním formuláře zpřístupněného po registraci. 
Žadatel o podporu musí být vlastníkem či spolu-
vlastníkem nemovitosti. 
S elektronickým podáním žádosti Vám pomůže 
Váš energetický specialista.

Vyčkejte na zprávu od administrátora o akcepta-
ci Vaší žádosti. 
Administrátor Vás může také vyzvat k doplnění 
žádosti či k odstranění nedostatků. 
V tomto případě kontaktujte zpracovatele  
Odborného posudku pro sjednání nápravy.
Mějte tedy již na začátku smluvně ošetřeno, že 
se Vám bude zpracovatel věnovat za uvede-
ný honorář po celou dobu trvání administrace  
žádosti (např. 24 měsíců po registraci).

Na základě výsledků závěrečného vyhodnocení 
rozhodne Ministerstvo životního prostředí o po-
skytnutí dotace. 
Podpora je vyplacena na bankovní účet uvedený 
v žádosti o podporu. V případě podání žádosti  
o podporu po realizaci podporovaných opatření 
je možné očekávat proplacení dotace zpravidla 
do 9 týdnů od elektronické registrace žádosti.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při realizaci Vašich plánů a vizí.

Ing. Petr Kotek, Ph.D. 
místopředseda Asociace energetických specialistů, z.s.
energetický specialista, č. oprávnění MPO 1147
autorizovaný projektant ČKAIT
poradce MPO pro energetiku (EKIS konzultant)
spoluautor kalkulačky NZÚ

775 665 128

petr.kotek@asociacees.cz

www.asociacees.cz

Máteli konkrétní dotazy k výše uvedeným bodům či potřebujte  
nezávisle bezplatně poradit s Vaším záměrem, neváhejte nás kontaktovat.
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Manuál žadatele o podporu z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 
 
Určeno vlastníkům rodinných či bytových domů 

 
 

 
 
 
 

Příloha č. 1  VÝŠE PODPORY PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI 

RODINNÉ DOMY 

ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ 

Typ konstrukce 
A.1 / A.0 

(Kč/m2) 

A.2 

(Kč/m2) 

A.3 

(Kč/m2) 

Obvodová stěna 500 600 800 

Střecha 500 600 800 

Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800 

Podlaha na terénu 700 900 1 200 

Ostatní konstrukce, stropy  330 400 550 

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při 
provádění, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný 
koeficient upravující výši dotace k = 1,3. 

Pozn.: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo 
Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1. 

Dále je poskytována podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného 
technického dozoru (Podoblast podpory A.4), a to v maximální výši 25 000 Kč, max. však 15 % 
z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. 

 

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ 

Sledovaný parametr 
Označení 

[Jednotky] 

Podoblast 

podpory 

B.1 

Podoblast 

podpory 

B.2 

Maximální výše podpory Kč/dům 350 000 500 000 

Dále je poskytována podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 
průvzdušnosti obálky budovy (Podoblast podpory B.3), a to v maximální výši 35 000 Kč. 

 

  



 

Manuál žadatele o podporu z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 
 
Určeno vlastníkům rodinných či bytových domů 

 
 

 
 
 
 

VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA 

Výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 
3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje 
(tepelná čerpadla, kotle na biomasu apod.). 

Dále je podporována výměna elektrokotlů (obecně elektrického vytápění) za tepelná čerpadla: 

Podoblast 

podpory 
Typ zdroje 

Výše podpory [Kč], dle 

podoblasti 

C.1 C.2 

C.1.1 

C.2.1 
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000 

C.1.2 

C.2.2 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou 

paliva 
100 000 80 000 

C.1.3 

C.2.3 

Krbová kamna na biomasu s teplovodním 

výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené 

krbové vložky s teplovodním výměníkem 

50 000 40 000 

C.1.4 

C.2.4 

Krbová kamna nebo vložka na biomasu 

s teplovodním výměníkem se samočinnou 

dodávkou paliva 

50 000 40 000 

C.1.5 

C.2.5 
Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000 

C.1.6 

C.2.6 
Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000 

C.1.7 

C.2.7 
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000 

C.1.8 

C.2.8 
Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000 

Dále je poskytována podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti 
obálky budovy, a to v maximální výši 5 000 Kč. 

  



 

Manuál žadatele o podporu z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 
 
Určeno vlastníkům rodinných či bytových domů 

 
 

 
 
 
 

INSTALACE SOLÁRNÍCH TERMICKÝCH SYSTÉMŮ 

Podoblast 

podpory 
Typ systému Podpora 

C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody  35 000 

C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 

Dále je poskytována podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti 
obálky budovy, a to v maximální výši 5 000 Kč. 

 

INSTALACE SYSTÉMŮ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA 

Podoblast 

podpory 
Typ systému Podpora 

C.4.1 
Centrální systém nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla  
100 000 

C.4.2 
Decentrální systém nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla 
75 000 

Dále je poskytována podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 
průvzdušnosti obálky budovy, a to v maximální výši 5 000 Kč. 

 

Váš energetický specialista Vám poradí s Vaším záměrem a pomůže navrhnout vhodná opatření. 

Energetického specialistu můžete dohledat na přehledné Google mapě, kterou naleznete zde 

http://www.asociacees.cz/seznam-clenu     

 
  

http://www.asociacees.cz/seznam-clenu
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Určeno vlastníkům rodinných či bytových domů 

 
 

 
 
 
 

Příloha č. 2  VÝŠE PODPORY PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI 

BYTOVÉ DOMY 

ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH BYTOVÝCH DOMŮ 

Typ konstrukce 
A.1 / A.0 

(Kč/m2) 

A.2 

(Kč/m2) 

Obvodová stěna 260 340 

Střešní konstrukce 230 300 

Výplně otvorů 750 1000 

Podlaha na terénu 300 400 

Ostatní konstrukce, 

stropy 
120 160 

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při 
provádění, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření 
zvýhodněný koeficient upravující výši dotaci k = 1,3. 

 

VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA 

Výměna původních zdrojů tepla na tuhá fosilní a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva 
v bytových domech za centrální ekologicky šetrné zdroje včetně příslušenství, montáže, 
regulace a zapojení do otopné soustavy: 

Typ zdroje 
Výše dotace 

[Kč/b.j.] 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000 

Tepelné čerpadlo voda - voda 25 000 

Tepelné čerpadlo země - voda 25 000 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda 15 000 

Plynový kondenzační kotel 5 000 

  



 

Manuál žadatele o podporu z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 
 
Určeno vlastníkům rodinných či bytových domů 

 
 

 
 
 
 

INSTALACE SOLÁRNÍCH TERMICKÝCH SYSTÉMŮ NA BYTOVÉ DOMY 

Typ systému 
Výše dotace 

[Kč/b.j.] 

Solární termické systémy  15 000 

 

INSTALACE SYSTÉMŮ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA 

PRO BYTOVÉ DOMY 

Typ systému 
Výše dotace 

[Kč/b.j.] 

centrální systémy větrání se ZZT 40 000 

decentrální systémy větrání se ZZT 30 000 

 

Váš energetický specialista Vám poradí s Vaším záměrem a pomůže navrhnout vhodná opatření. 

Energetického specialistu můžete dohledat na přehledné Google mapě, kterou naleznete zde 

http://www.asociacees.cz/seznam-clenu     

 
  

http://www.asociacees.cz/seznam-clenu


AES je členem aliance

Kontaktní údaje:

Asociace energetických specialistů, o.s.
IČ: 01578286
Velflíkova 10/1431
160 00 Praha 6 - Dejvice
www.asociacees.cz
info@asociacees.cz

Regionální zastoupení:

České Budějovice
Budějovická 166
373 81, Kamenný Újezd
tel.: 777 196 154

Liberec
U Sila 1202
463 11, Liberec 30 – Vratislavice
tel.: 775 665 128

Brno
Sladkého 13
617 00 Brno
tel.: 777 010 727
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