
 

 

 

 

Nová zelená úsporám 2013 – výtah 
1. Výzva ministerstva životního prostředí – 13. 6. 2013 

 
Předmět podpory – opatření vedoucí k úsporám energie v rodinných domech. Rodinný dům 
= max. 3 byty, více než polovina podlahové plochy určena na bydlení a má nejvýše dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Žadatelé - vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.  

Harmonogram: 
Zahájení příjmu žádostí: 12. 8. 2013 (v 10:00 hod .)  
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději do 29. 11. 2013 

Zvýhodněné parametry pro rodinné domy zasažené povodněmi v roce 2013. 

Oblasti podpory: 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení) 
Rodinné domy, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007. Podpora je poskytována 
formou přímé dotace, jejíž maximální výše je ohraničena mírou podpory dle dosažené 
energetické úrovně a celkovými maximálními způsobilými výdaji. 

Pravidlo: čím nižší energetická náročnost, tím vyšší podpora 
A.1.  míra podpory 30% ze způsobilých výdajů  (podoblasti A.1.1 a A.1.2) 
A.2.  míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů  
A.3.  míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů  
 
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností  
Pravidlo: fixní částka na nový rodinný dům, nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory  
 (A a C)! Výše podpory závisí na dosažených energetických parametrech budovy. 
B.1.  výše podpory 400 000 Kč  
B.2.  výše podpory 550 000 Kč  
 
C. Efektivní využití zdrojů energie  
C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)  
výše podpory – max. 75 % z celkových způsobilých výdajů, max. viz tabulka 

 
C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A) 
výše podpory – max. 55 % z celkových způsobilých výdajů, max. viz tabulka 

Pravidlo: C.1 i C.2: jeden objekt jedna dotace. 
 
C.3. Instalace solárních termických systémů 
výše podpory – max. 40 % z celkových způsobilých výdajů, max. viz tabulka 



 

 

 

 

Podoblasti - C.3.1 solární systém pro přípravu teplé vody; C.3.2 solární systém pro přípravu 
teplé vody a přitápění  
 
C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci 

opatření z oblasti podpory A) 
výše podpory – fixní max. 75 % z celkových způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč. 

 

 
 
D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření  

D.1. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A (výše podpory – max. 10 000 Kč) 
D.2. Zajištění odbor. tech. dozoru stavebníka pro oblast podpory A (výše podpory – max. 

5 000 Kč) 
D.3. Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast 

podpory B (výše podpory – max. 35 000 Kč) 
D.4. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 (výše podpory – max. 5 000 Kč) 
 
E. Bonus za kombinaci vybraných opatření  

E.1. A a C.3  (lze i pro kombinaci A+C.3+C.4) 
E.2. A,  C.3 a C.1 (lze i pro kombinaci A+C.1+C.3+C.4) 
E.3. C.2 a C.3.  

Pozn. Podpora v této podoblasti podpory nebude poskytnuta v případě kombinace 
žádostí z podoblasti C.2.7 a podoblasti C.3. 

Výše bonusu – 10 000 Kč (o bonus lze žádat pouze při podání žádosti). 


