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Zpravodaj EAZK č. 8 

Nová zelená úsporám stále pokračuje 
Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) administrovaný 
Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) zaměřený na energetické úspory a efektivní 
využití zdrojů energie. Před pár dny MŽP prodloužilo termín podání žádostí a to do konce roku tedy 
do 31. 12. 2014 do 12 hodin. Bylo tak rozhodnuto díky velkému zájmu ze strany žadatelů. Za poslední 
týden SFŽP ČR přijal 264 žádosti za 53 milionů Kč. Za letošní rok tak bylo k 20. 10. Podáno na 2 762 
žádostí s požadovanou alokací 534 mil. Kč, zbývající prostředky z aktuální alokace 1.9 mld. Kč budou 
převedeny do příštího roku. MŽP vyjednává v tuto chvíli s Ministerstvem místního rozvoje o rozšíření 
programu také o bytové domy. Samotný program poběží až do roku 2020 a vláda schválila, že v rámci 
něj rozdá na dotacích 27 miliard korun. O tuto podporu mohou požádat vlastníci a stavebníci 
rodinných a bytových domů a to jak fyzické tak i právnické osoby. 
Tento program se v roce 2014 zaměřuje na komplexní zateplování rodinných domů ( celý obvodový 
plášť, podlahy, stropy a výměnu oken a dveří), výstavbu pasivních domů a výměnu neekologických a 
neefektivních kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn či za tepelná čerpadla nebo solární 
systémy. Níže jsou podrobněji vypsány možné druhy podpory. 
Oblast A -  Podpora pro komplexní zateplení RD 

Podoblast  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 20 000 
Kč 

A.5 Zpracování odborného technického dozoru stavebníka pro podoblasti podpory A.1, A.2, A.3 – maximální výše 
5 000 Kč 
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Oblast B -  Podpora pro výstavbu 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/m
2
 za rok 400 000 

B.2 Výstavba pasivního domu – měrná roční potřeba na vytápění EA ≤ 15 kWh/m
2
 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 

Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie 
Podporu lze získat na kotle a krbová kamna na biomasu, tepelné čerpadlo voda-voda, země-voda a vzduch-
voda, plynové kondenzační kotel a solární systémy pro ohřev vody i přitápění.  
Výše podpory je jiná v případě kombinace podpory s oblastí A, lze kombinovat i jednotlivé podoblasti podpor. 
Díky kombinaci lze také získat určitý dotační bonus. 
Podporu zle uplatnit jen na způsobilé výdaje ty jsou definovány ve směrnici č. 1/2014 dostupné na stránkách 
www.novazelenausporam.cz v sekci Dokumenty ke stažení. 
Výši dotace si lze můžete spočítat nebo využít  dotační kalkulačky kalkulacka.novazelenausporam.cz   
nebo si ji vypočítat sami z maximálních měrných způsobilých výdajů na m2 zateplované nebo měněné plochy 
obvodového pláště budovy:  

- Zateplení obvodových stěn 1 500 Kč/m2 
- Zateplení šikmé či ploché střechy 1 500 Kč/m2 
- Zateplení podlahy na terénu 2 000 Kč/m2 
- Výměna výplní stavebních otvorů 6 900 Kč/m2 
- Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) 600Kč/m2  

Tedy podle zateplených a naměřených ploch si můžete sami spočítat možnou dotaci ze strany SFŽP ČR a to tak 
že jednotlivé změřené plochy stěn, výplní a dalších ploch vynásobíte výše uvedenou cenou a z ní si vypočítáte 
30 %. Neboť při zateplení obvodových stěn, podlah a stropů lze v každém případě získat dotaci v této výši. 
Následně se můžete rozhodnout, zda si podklady nutné k žádosti necháte zpracovat projektantem a 
energetickým auditorem. Na tyto činnosti rovněž obdržíte dotaci. 
V roce 2015 se předpokládá, že oblasti podpory budou stejné s tím, že se pravděpodobně rozšíří i na bytové 
domy. 
Další informace o tomto programu naleznete na stránkách: www.novazelenausporam.cz. 
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