
Zpravodaj EAZK č. 3

Vědomá modernizace budov
Hlavním cílem je zajištění široké spolupráce a vytvoření strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující vzdělávání a 

šíření znalostí zejména v oblasti zvyšování energetické efektivity, využívání lokálních zdrojů a ochraně životního prostředí. 

K tomuto účelu je spuštěn projekt ENERGOCOACHING, který zajistí, aby občané partnerských zemí (ČR, SK) měli povědomí o 

aktuálním dění v rámci úsporných a ekologických opatření a získali tak podporu ve formě poradenské a také finanční. 

Vedoucím partnerem projektu je EAZK, která svou činností napomáhá rozvoji území Zlínského kraje již od roku 2006.

Aktivity a doporučení Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK):
Nová zelená úsporám – Pro rok 2014 je vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci z programu NZÚ. Termín je stanoven 

od 1. dubna až do vyčerpání alokace, nebo nejpozději do 31. října. Bude se jednat o podporu snižování 

energetické náročnosti stávajících rodinných domů (A), dále podpora na výstavbu rodinných domů 

v pasivním a nulovém standardu (B) a také na efektivní využití zdrojů energie (C). Alokace je navržena ve 

výši 1,9 mld. Kč, což je skoro dvojnásobek oproti loňskému roku. Je třeba si uvědomit, že výše podpory 

jde ruku v ruce s mírou úspory. Proto je kladen důraz na komplexní úsporná opatření. V případě, že se 

chystáte zateplovat stěny, střechu, podlahy, stropy a budete měnit okna a dveře za úspornější, neváhejte využítpříležitosti 

v oblasti A – Komplexní zateplení RD. Žádost o poskytnutí podpory se bude podávat stejně jako loni elektronicky pomocí 

online formuláře na webu www.nova-zelenausporam.cz, kde jsou také k dispozici veškeré potřebné informace. 

Tabulka č. 1 – podpora opatření pro oblast A – Komplexní zateplení RD

Podoblast 
podpory

Popis Míra podpory z celkových 
způsobilých výdajů (%)

A.1 Zateplení budovy – snížení vypočtené měrné roční spotřeby o min. 40 % 30

A.2 Zateplení budovy – snížení vypočtené měrné roční spotřeby o min. 50 % 40

A.3 Zateplení budovy – snížení vypočtené měrné roční spotřeby o min. 60 % 55

A.4 Zpracování odborného posudku pro podoblasti podpory A.1, A.2, A.3 – maximální výše podpory činí 10 000 Kč

A.5 Zpracování odborného technického dozoru stavebníka pro podoblasti podpory A.1, A.2, A.3 – maximální výše 5 000 Kč

Poznámka: způsobilé výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány ve směrnici č. 1/2014 dostupné na 
stránkách www.nova-zelenausporam.cz v sekci Dokumenty ke stažení. 

Informace o programu Nová zelená úsporám 2014 naleznete také na konferenci ZLÍNTHERM 2014 (viz. druhá strana)

Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost je založena Zlínským krajem v roce 2006 se záměrem 

napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve 

využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.

Hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o.z. 

Základním posláním neziskového občanského sdružení je aktivně přispívat k ochraně 

životního prostředí a zvelebovat přírodní dědictví oravského regionu. Jeho snahou je 

připravovat a realizovat rozvojové projekty oravských obcí a tím všestranně podporovat 

trvale udržitelný rozvoj našeho regionu.

kontakt:

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 

www.eazk.cz ; +420 577 043 941

info@eazk.cz

Oravský Podzámok č. 132, 

027 41 Oravský Podzámok, 

Slovenská republika

http://www.enviroaktiv.sk; 

+043 238 8740; 

oz.ekocentrum@gmail.com

Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 na základě 

smlouvy číslo Z 2242032001801 o poskytnutí finančního příspěvku. Celkový rozpočet projektu je 225 159 €, přičemž podpora z ERDF činí 

186 637 €. Projekt byl zahájen 1.10.2012 a bude končit 28.2.2015.



Tabulka č. 2 – podpora opatření pro oblast B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podoblast Popis Výše podpory (Kč)

B.1 Výstavba pasivního domu – měrná roční potřeba na vytápění EA ≤ 20 kWh/m2 za rok 400 000

B.2 Výstavba pasivního domu – měrná roční potřeba na vytápění EA ≤ 15 kWh/m2 za rok 550 000

B.3 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblasti podpory B.1, B.2  –
maximální výše podpory činí 35 000 Kč

Poznámka: způsobilé výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány ve směrnici č. 1/2014 dostupné na 
stránkách www.nova-zelenausporam.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Tabulka č. 3 – podpora opatření pro oblast C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblast 
podpory

Popis Výše podpory (Kč) Max. míra podpory 
z celk. způsobilých 
výdajů (%)

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)

C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000/40 000* 75/55*

C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000/80 000* 75/55*

C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční 
dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000/40 000* 75/55*

C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou 
dodávkou paliva

50 000/40 000* 75/55*

C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000/80 000* 75/55*

C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000/80 000* 75/55*

C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000/60 000* 75/55*

C.1.8 Plynové kondenzační kotle 18 000/15 000* 75/55*

*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)

C.3 – Instalace termických solárních systémů

C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000 40

C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 40

C.3.3 Bonus za kombinaci vybraných opatření 10 000 ---

C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – fixní dotace 100 000 Kč 75

C.5 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 – maximální výše podpory 5 000 Kč ---

Poznámka: způsobilé výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány ve směrnici č. 1/2014 

Bližší informace na krajském pracovišti SFŽP: Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín, Ing. Čech: tel. 577 522 274, paní Stískalová 577 522 279

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 – Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Vás tímto zve na mezinárodní 

konferenci pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. 

Hlavním tématem konference je: Rozšíření poradenství v oblasti hospodaření s energií široké veřejnosti. Na co se můžete 

ptát? Např. implementace energetické legislativy EU do našeho právního řádu, jaké povinnosti vyplývají z novel zákonů č. 

406/2000 Sb. a č. 318/2012 Sb. pro architekty, projektanty a stavební firmy, dále co potřebujete mít při pronájmu a prodeji 

nemovitostí, jaké povinnosti ze zákona vyplývají pro místní samosprávy, jak snížit energetickou náročnost regionu s využitím 

dotačních programů pro veřejný sektor i domácnosti a také příklady a výsledky dobré spolupráce ve zlínském kraji i 

zahraničí. Na své si přijdou starostové měst a obcí, investoři, vlastníci a správci budov, dále odborná veřejnost, projektanti, 

energetičtí auditoři, investoři a vlastníci domů a bytů, úředníci odborů investic a stavebních úřadů i laická veřejnost.

Aktuální program včetně řečníků najdete na: www.eazk.cz, www.stavebnictvi-therm.cz
Datum a místo konání:  27. – 29. března 2014, Sportovní hala Euronics (bývalá Novesta), Zlín 760 01, U Stadionu 4286,

GPS 49°13'6.142"N, 17°39'33.974"E

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy, rádi se Vám budeme věnovat – www.eazk.cz, info@eazk.cz, +420 577 043 941




