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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – RODINNÉ DOMY  

 

2. Výzva pro podávání žádostí  

 

KDO může žádat? 

 Vlastník nebo stavebník rodinného domu (jak fyzická tak právnická osoba) podléhající daňové povinnosti podle 
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona. 

NA CO lze získat podporu? 

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

 Dotace na zateplení obálky budovy - výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, 
podporována jsou i dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + 
dílčí zateplení). 

 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, maximálně 
však 5 mil. Kč.  

 V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 
3. emisní třídu nebo je určen ke spalování mazutu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek 
stanovených Programem (oblast C), nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem (na připojení na 
systém centrálního zásobování teplem se podpora neposkytuje). 

 Současně s výše uvedenými opatřeními lze získat dotaci na zpracování odborného posudku a na zajištění odborného 
technického dozoru. Max. výše podpory je 25 tis. Kč, max. však 15 % z alokované částky podpory na snížení 
energetické náročnosti.  

 Současně s realizací těchto opatření lze získat podporu na instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací se 
zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů, podporovány jsou centrální i decentrální systémy. 
Dotace je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům; centrální systém 100 tis. Kč, necentrální systém 
75 tis. Kč. Dále je možné získat dotaci na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky 
budovy. Max. výše podpory je 5 tis. Kč, max. však 15 % z alokované částky podpory na systém nuceného větrání. 

Oblast B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

 Žadatelem může být pouze první vlastník rodinného domu. 

 Maximální velikost novostavby rodinného domu je omezena na 350 m
2 

celkové energeticky vztažené plochy. 

 Dotace je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům; dům s velmi nízkou energetickou náročností 
350 tis. Kč, dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 
500 tis. Kč.  

 Současně s výše uvedenými opatřeními lze získat dotaci na zpracování odborného posudku a na zajištění měření 
průvzdušnosti obálky budovy. Max. výše podpory je 35 tis. Kč. 

Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie 

 Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní 
ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel). Podpora se 
poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně 
příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.  

 Samostatně lze žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 
150 kWh.m

2
 /rok. 

 Dále je podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb 
rodinných domů (včetně rozestavěných). Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody a systémy na přípravu 
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teplé vody a přitápění. Dotace je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům; solární systém na 
přípravu teplé vody 35 tis. Kč, solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 tis. Kč. 

KDY lze žádat? 

 Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 5. – 31. 10.2015. 

KOLIK lze získat? 
 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, maximálně 

však 5 mil. Kč. Výše dotace se odvíjí od opatření, na které bude podána žádost o dotaci. 

Specifické podmínky?  

 Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou 
způsobilostí pro provádění prací daného typu.  

 Je-li budova památkově chráněna a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky 
omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy, je možno žádat za podmínek platných pro památkově 
chráněné budovy. 

 Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je 
zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného 
posudku a zajištění technického dozoru stavebníka). 

 Pro stanovení výše dotace je nutné mít zpracovaný energetický posudek a projektovou dokumentaci. Oba 
dokumenty musí obsahovat minimálně rozsah požadovaný Programem.  

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Petr Novotný   .   novotny@renards.cz   .  722 222 772 

 


