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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

PRO VŠECHNY DOMÁCNOSTI

KOTLÍKOVÉ DOTACE

PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY



Změny a novinky v Programu NZU

Dlouhodobější výzva

Příjem žádostí odstartoval v říjnu, průběh až do poloviny roku 2025

Způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje od roku 2021

Možnost dotačních bonusů

Lze získat bonusy při kombinaci programů NZU a KD

Sloučení různých programů a větší portfolio dotovaných opatření 

Dešťovka, IROP, ekomobilita, výsadba stromů

Online administrace a komunikace

Příjem žádostí a komplet administrace nově vše pouze online



Obecné Informace o Programu

RODINNÉ DOMY

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD 

(zateplení a výměna výplní)

Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie                             

(zdroje vytápění, příprava teplé vody, solární systémy a VZT zařízení)

Oblast podpory D - Adaptační a mitigační opatření                            

(zelené střechy, dešťovka, ekomobilita)



Rodinné domy – Typy podporovaných staveb

NA CO ANO

Podporována opatření ve stávajících rodinných domech

• rodinné domy

• stavby pro bydlení (max. 3 BJ)

• obytné části zemědělské usedlosti (statku)

• NOVĚ stavby pro rodinnou rekreaci (využívané pro trvalé bydlení min. 2 roky)

NA CO NE

• rodinné domy kde víc jak ½ užívány jinak než pro trvalé bydlení

• penziony, kanceláře, apod.

• stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem (mobilheim)

• stavby dočasné



Rodinné domy – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Podpora na instalaci nového zdroje vytápění výměnou za původní zdroj v těchto případech:

• kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (!!! podpora max. do 1.9.2022 !!!)

• kotle na topné oleje

• lokální topidla na pevná paliva (i pokud jsou s teplovodním výměníkem)

• elektrického vytápění (pouze za systém s TČ s E pohonem)

NA CO NE (původní zdroje)

• kotle na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy

• plynové kotle

• automatické kotle na pelety



Rodinné domy – PODPOROVANÉ NOVÉ ZDROJE



Rodinné domy – POŽADAVKY NA NOVÉ ZDROJE



Rodinné domy – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podporovány tyto systémy:

• solární ohřev vody (termika, fotovoltaika)

• využití TČ pro ohřev vody (luftboiler)



Rodinné domy – ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

Podmínky pro instalaci řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

• VZT systém musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s 

předpokládaným dlouhodobým pobytem osob

• Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla 75 %

• Dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 (1/h) – blowerdoor test



Obecné Informace o Programu

BYTOVÉ DOMY

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD 

(zateplení a výměna výplní)

Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie                             

(zdroje vytápění, příprava teplé vody, solární systémy a VZT zařízení)

Oblast podpory D - Adaptační a mitigační opatření                               

(stínící technika, zelené střechy, dešťovka, ekomobilita, stromy)



Bytové domy – Typy podporovaných staveb

NA JAKÉ BUDOVY ANO

Podporována opatření ve stávajících bytových domech

• bytový dům = objekt, který má 4 a více BJ a víc než ½ podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé bydlení

NA JAKÉ BUDOVY NE

• rekreační objekty, hotely, ubytovny, kanceláře apod.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

• vlastník bytového domu, SVJ, bytová družstva, obce a města



Rodinné domy – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Podpora na instalaci nového zdroje vytápění výměnou za původní 

zdroj v těchto případech:

• kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (!!! podpora max. do 1.9.2022 !!!)

• kotle na topné oleje

• lokální topidla na pevná paliva (v jednotlivých BJ)

• elektrického vytápění (pouze za systém s TČ s E pohonem)

• plynové vytápění (s vyjímkou PKK) za systém s plynovým TČ nebo KVET

NA CO NE (původní zdroje)

• přechod z centrálního zdroje na více dílčích zdrojů



Bytové domy – PODPOROVANÉ NOVÉ ZDROJE



Bytové domy – POŽADAVKY NA NOVÉ ZDROJE



Rodinné domy – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podporovány tyto systémy:

• solární ohřev vody (termika, fotovoltaika)

• využití TČ pro ohřev vody (luftboiler)



Bytové domy – ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

Podmínky pro instalaci řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

• VZT systém musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s 

předpokládaným dlouhodobým pobytem osob

• Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla 75 %

• Bez dosažení limitu průvzdušnosti obálky budovy



POŽADOVANÉ DOKUMENTY – RD a BD (ZDROJE)

ŽÁDOST PŘED REALIZACÍ

• DOKLAD O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU stávajícího kotle

• FOTODOKUMENTACE stávajícího zdroje

• PLNÁ MOC v případě vyřizování jinou osobou

• SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ SPOLUVLASTNÍKŮ DOMU

• DOKLAD PROKAZUJÍCÍ VLASTNICTVÍ ÚČTU

NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ALE NUTNO ZNÁT TEP.ZTRÁTY



POŽADOVANÉ DOKUMENTY – RD a BD (ZDROJE)

DOLOŽENÍ REALIZACE

• ZPRÁVU O INSTALACI A UVEDENÍ NOVÉHO ZDROJE DO PROVOZU (závazný vzor)

• FOTODOKUMENTACE NOVÉHO ZDROJE

• POTVRZENÍ O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI PŮVODNÍHO ZDROJE

• PROTOKOL O REVIZI SPALINOVÝCH CEST (pouze u nových spalovacích zdrojů)

• DAŇOVÉ ÚČETNÍ DOKLADY (FAKTURY) s jednoznačnou identifikací

• DOKLADY O ÚHRADĚ



DALŠÍ PODMÍNKY – RD a BD (ZDROJE)

REALIZACE OPATŘENÍ

ŽÁDNÝ SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH REALIZAČNÍCH FIREM PRO NZU

ALE

INSTALACI PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH ENERGII Z OZE MUSÍ BÝT 

PROVEDENA DODAVATELEM S OPRÁVNĚNÍM dle z. 406/2000 Sb. (biomasa, soláry a TČ)



JAK NA TO
KONZULTACE
PŘEDSTAVY – VOLBA VHODNÉHO ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE
OVĚŘENÍ ZDA SPLŇUJI PODMÍNKY PROGRAMU 

ŽÁDOST
PODÁNÍ A SPRÁVA ŽÁDOST ONLINE 

REALIZACE
S VHODNOU ODBORNOU FIRMOU
(oblast C – 2 ROKY NA REALIZACI)  

VYÚČTOVÁNÍ
DOLOŽENÍ REALIZACE A 
NÁSLEDNÉ VYPLACENÍ 
DOTACE



PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podávání žádostí  příloh v programu NZU probíhá online přes systém 
AIS SFŽP ČR

1. Zřízení elektronické identifikace, tzv. eidentita (žadatel i zprostředkovatel)

2. Registrace do systému AIS SFŽP (žadatel i zprostředkovatel)

3. Předání práv od žadatele administrátorovi žádosti

4. Vyplnění žádosti a nahrání potřebných dokumentů

NÁVODY A JAK POSTUPOVAT KROK ZA KROKEM POPSÁNY NA STRÁNKÁCH PROGRAMU



oficiální stránky programu
WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ



seznam výrobků a technologií
SVT.SFZP.CZ



Kotlíkové dotace
pro domácnosti s nižšími příjmy



Kotlíkové dotace

• Zatím nejsou známy definitivní podmínky !!!

• ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK:   cca únor 2022

• ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:   jaro 2022

• podmínky z větší části obdobné jako v NZU

• Způsobilost výdajů od 1.ledna 2021



Definice pro domácnosti s nižšími příjmy

• Roční souhrn všech výdělků jednoho člena domácnosti 

maximálně 170 900 Kč čistého výdělku

• Čistý příjem se násobí počtem všech členů (i děti)

• Doložení pravděpodobně za rok 2020

• Domácnosti složené výhradně z důchodců nebo 

invalidních důchodců spadají do kategorie automaticky



Modelové příklady

• Matka/otec samoživitel + jedno dítě: 

170 900 Kč x 2 --> rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč

• 4 členná domácnost (2 dospělí + 2 děti):

170 900 Kč x 4 --> každý rodič mohl vydělávat 28 483 Kč

• Domácnost složená ze dvou důchodců:

automatický nárok na dotaci bez dokládání příjmů



VÝŠE PODPORY

• Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním v rodinných domech za:

Původní kotle pouze 1. a 2. emisní třídy a pouze s ručním přikládáním

Výše dotace až do 95% ze způsobilých výdajů



Požadavky na zdroje

• PODOBNÉ JAKO PRO NZU

• V případě kotlů s ručním přikládáním požadavek na 
užití akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW

• kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a 
parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

• elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. 
energetická třída A+ a parametry podle nařízení 
Komise (EU) č. 813/2013)



PODMÍNKY NA VÝMĚNU

• Uznatelnost výdajů zpětně od 1.1.2021

• Uznatelné výdaje: pořízení zdroje a jeho montáž

úprava spalinových cest

rekonstrukce otopné soustavy

zkoušky, revize, projekt (?)

• Instalaci nového zdroje musí provést pouze osoba s tzv. 
profesní kvalifikací (týká se kotlů na biomasu a TČ)

• ŽADATELÉ: vlastníci RODINNÝCH a BYTOVÝCH DOMŮ, BYTOVÝCH 
JEDNOTEK a také TRVALE OBÝVANÝCH REKREAČNÍCH OBJEKTŮ



PŘÍJEM A ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ

• Žádosti budou přijímány přes kraje jako v předchozích výzvách

• Žadatelé by měli moci využít jak financování ex-post (vyplacení 
dotace až po výměně zdroje), tak i zálohově, tedy před výměnou 
zdroje

• Příjem žádostí bude ukončen stejně jako NZU 1.9.2022 !!!



Energy Centre České Budějovice

Ondřej Pokorný

Energy Centre České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice

Telefon: 387 312 580
Mobil: 773 124 580
Bezplatná linka: 800 38 38 38
E-mail: eccb@eccb.cz
Web: www.eccb.cz

mailto:eccb@eccb.cz
http://www.eccb.cz/

