
Nová zelená úsporám 
až 20 mld. Kč do roku 2021 



Program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu 

obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. 

Zdroj financování z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA – 

odhadovaná alokace cca 20 mld. Kč. 

Kontinuální příjem a proplácení žádostí – již žádné časově 

omezené výzvy. 

Financování formou ex-post dotace až po dokončení realizace – 

nutnost předfinancování ze strany žadatele. 

opatření podpořená v letech 2014 až 2017 šetří v konečné 

spotřebě asi 3,36 PJ (1015) energie a snižují emise CO2 o 384 000 t 

ročně. 

Co je to program Nová zelená úsporám 



Pro koho je program určen 

 

 

Rodinné domy 

pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE 

pro stavebníky rodinných domů v „pasivním“ standardu  

 

Bytové domy 

pro vlastníky bytových domů v Praze – zateplování, instalace 

OZE  

pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu  

 

Veřejné budovy 

pro ústřední státní instituce – spolufinancování projektů OPŽP. 



Skutečně celostátní program 

 





Rodinné domy 



Rodinné domy – základní podmínky 

 
Pro rodinné domy v celé ČR 

Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů 

Možno uplatnit výdaje až 2 roky zpětně před podáním žádosti 

Dodavatelsky a nově i svépomocí 

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu 
(projekt, energetické hodnocení, technický dozor): 

• zateplování (oblast podpory A) … 25 000 Kč 

• stavba pasivního domu (oblast podpory B) …  35 000 Kč 

• instalace OZE (oblast podpory C) …  5 000 Kč 



Dotace určená dle výměr zateplovaných či měněných konstrukcí 

Výše dotace odstupňována dle výše úspory a dosažených 

energetických parametrů budovy po realizaci opatření 

Povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění 

Realizace zelených střech až 500 Kč/m2 navíc 

Bonus až 20 000 Kč při kombinaci se žádostí z „kotlíkových dotací“ 

Oblast A: Zateplování, výměna oken a dveří 

Typ konstrukce 

Podoblast podpory 

A.0 a A.1 

[Kč/m2] 

A.2 

[Kč/m2] 

A.3 

[Kč/m2] 

Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad 

exteriérem a ostatní konstrukce 
500 600 800 

Výplně stavebních otvorů (okna, dveře, …) 2 100 2 750 3 800 

Podlahy na terénu 700 900 1 200 



Podpora 150, 300 nebo 450 tis. Kč. Zvýhodněny jsou 

úspornější domy, zpravidla více využívající energii z 

obnovitelných zdrojů 

Dotace poskytována paušálně na celý dům  

stavba musí splnit požadavky vyhl. 78/2013 Sb. na budovu s 

téměř nulovou spotřebou energie. 

Maximální velikost rodinného domu je omezena na 350 m2 

Povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla. 

Povinné měření průvzdušnosti obálky budovy: blower-door test. 

Oblast B: Výstavba rodinných domů v 

„pasivu“ 



Oblast C.1, C.2: Výměna zdrojů tepla 

Program vhodně doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, 

podporujeme: 

• výměny lokálních topidel (lokální kamna); 

• výměny elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla; 

• výměny zdrojů pro právnické osoby. 

Podpora 25 až 100 tis. Kč dle zvolené technologie (biomasa, 

TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na účinnou SZT ….). 

Parametry nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň 

předpisů o ekodesignu. 



Možnost bonusu 10 000 Kč pro systémy s ohřevem vody při 

současné žádosti o „kotlíkové dotace“ 
 

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY 

Dotace 35 000 – 50 000 Kč (pro přípravu TV a přípravu TV a 

přitápění). 

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

Dotace 35 000 – 150 000 Kč (zvýhodněny jsou systémy s 

akumulací elektřiny do akumulátorů). 

Instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kWp.  

Vyrobená energie musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby 

energie uvnitř podpořené budovy (min. 70% vyrobené 

elektřiny). 

Oblast C.3: Solární systémy 



Výstavba zelených střech / zahrad – v kombinaci s oblastí A, B 

Výše dotace až 500 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství. 

Další podporovaná opatření 

Využití tepla z odpadní vody 

Pouze v kombinaci s jinou oblastí podpory. 

Až 5 000 Kč na jedno napojené odběrné místo, max. 15 000 Kč. 

Řízené větrání se ZZT („rekuperace“) 

Současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně: 

Centrální systémy (C.4.1) - dotace až 100 000 Kč; 

Decentrální systémy (C.4.2) - dotace až 75 000 Kč. 

Podpora stínící techniky na RD – v kombinaci s oblastí A 

Výše dotace až 500 až 1000 Kč/m2 



Bytové domy 



Rekonstrukce BD v Praze 
 

Podpora pouze na území Hl. m. Prahy – zbytek ČR pokrývá IROP. 

Při realizaci opatření musí být zajištěn odborný technický dozor. 

Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná 

podpora na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč. 

Mechanizmus výpočtu dotace obdobný jako u RD. 

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu 

(projekt, energetické hodnocení, odborný technický dozor) 

• Zateplení … až 40 000 Kč 

• Obnovitelné zdroje … až 15 000 Kč 



Výstavba BD v „pasivním“ standardu 
 

Podpora pro celou ČR s alokací 100 mil. Kč. 

Žadatelem může být pouze ten, kdo dokončí realizaci stavby. 

Nutno dodržet podmínky veřejné podpory – režim  

De minimis. 

Dotace 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. 

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu 

(projekt, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření 

průvzdušnosti obálky budovy) až 70 000 Kč. 



WEB Programu: www.novazelenausporam.cz  

• Elektronické podání žádostí, formuláře, FAQ, aktuality… 

• Seznam specialistů, ukázkové příklady, on-line kalkulačka, seznamy výrobků 

a technologií… 

Newsletter 

• Aktuální informace, novinky na Váš e-mail 

Zelená linka 800 260 500 

• Zodpovězení obecných dotazů o programu 

Krajská pracoviště SFŽP ČR 

• Možnost osobní konzultace 

Kde najdu další informace? 



Šetřete (nejen) s námi… 

… děkujeme 


