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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – BYTOVÉ DOMY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2. Výzva pro podávání žádostí  

 

KDO může žádat? 
 Pouze vlastník bytového domu - fyzická osoba, právnická osoba, např.: bytová družstva, společenství vlastníků 

jednotek, obce, podléhající daňové povinnosti dle zák. č. 33/1992 Sb., o dani z nemovitosti.  

NA CO lze získat podporu? 
 Dotace na realizaci opatření vedoucí ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy a výměnu 

neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné 
zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Pro získání dotace mohou být opatření prováděna 
samostatně nebo v různých kombinacích. 

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 

 Zateplení obvodových stěn, střešních konstrukcí, výměna výplní otvorů. 

 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena max. 25 % - 30 % řádně doložených způsobilých výdajů, 
vypočítaná podpora musí činit min. 50 tis. Kč.  

 Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru - max. výše 40 tis. Kč, max. do 
10 % alokované částky na oblast podpory A. 

Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie  

 V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 
3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených Programem nebo provést 
napojení na systém centrálního zásobování teplem. Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou 
bytovou jednotku v závislosti na typu zdroje;  

 tepelné čerpadlo voda–voda    výše dotace 25 tis. Kč/bytová jednotka, 

 tepelné čerpadlo země–voda    výše dotace 25 tis. Kč/bytová jednotka, 

 tepelné čerpadlo vzduch–voda    výše dotace 15 tis. Kč/bytová jednotka, 

 kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  výše dotace 20 tis. Kč/bytová jednotka, 

 plynový kondenzační kotel    výše dotace 10 tis. Kč/bytová jednotka, 

 plynové tepelné čerpadlo    výše dotace 20 tis. Kč/bytová jednotka, 

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla   výše dotace 25 tis. Kč/bytová jednotka, 

 napojení na soustavu zásobování teplem  výše dotace 7 tis. Kč/bytová jednotka. 

 Podporuje se instalace solárních termických a fotovoltaických systémů včetně příslušenství, montáže, regulace a 
zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění. Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou 
jednotku; 

 solární termické systémy     výše dotace 7,5 tis. Kč/bytová jednotka, 

 fotovoltaické systémy     výše dotace 12,5 tis. Kč/bytová jednotka. 

 Podporuje se instalace systémů nuceného větrání s rekuperací se zpětným získáváním tepla. Dotace je poskytována 
formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku;  

 centrální systém      výše dotace 25 tis. Kč/bytová jednotka, 

 decentrální systém     výše dotace 20 tis. Kč/bytová jednotka. 

 Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru - max. výše 15 tis. Kč, max. do 
10 % alokované částky na oblast podpory C.  
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KDY lze žádat? 

 Jedná se o kontinuální výzvu, žádosti o dotaci lze podávat od 15. 3. 2016 do roku 2021.  

KOLIK lze získat? 
 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. Výše dotace se 

odvíjí od opatření, na které bude podána žádost o dotaci. Lze podávat pouze žádosti, u nichž vypočítaná podpora 
na navrhovaná opatření činí nejméně 50 tis. Kč.  

Specifické podmínky?  

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

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

 Je nutné zajistit dozor nad prováděním stavby.  

 Při doložení ukončení realizace musí žadatel doložit protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. 
teplotních a dalších parametrů otopné soustavy a soustavy ohřevu teplé vody, pokud byly projektem předepsány. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Markéta Stolarová   .    stolarova@renards.cz   .  733 713 177 

 


