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Energy Centre České Bud ějovice

pro ve řejnost ● pro m ěsta a obce ● pro školy ● pro firmy

● Bezplatné a nezávislé poradenství

- rekonstrukce a zateplování stávajících domů

- výstavba nových domů (pasivní a nízkoenergetické) 

- využití obnovitelných zdrojů energie, 

- vytápění, výběr vhodného zdroje, rozúčtování nákladů 

- dotace

● Osvěta a vzdělávání 

- přednášky, workshopy, exkurze, publikace



Energy Centre České Bud ějovice

pro ve řejnost ● pro m ěsta a obce ● pro školy ● pro firmy

● Zpracování energetických dokument ů

- PENB, Energetická hodnocení, posudky a audity

● Měření termovizní kamerou





program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY



Změny a novinky v Programu NZU

Dlouhodob ější výzva

Příjem žádostí zahájen v říjnu 2021, průběh až do poloviny roku 2025

Způsobilost výdaj ů

Způsobilé výdaje od roku 2021

Možnost dota čních bonus ů

Lze získat bonusy při kombinaci programů NZU a KD

Slou čení různých program ů a větší portfolio dotovaných opat ření 

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 – ZELENÉ STŘECHY

Podpora je poskytována na výstavbu zelených střech:

• EXTENZIVNÍ

• POLOINTENZIVNÍ

• INTENZIVNÍ

UMÍSTĚNÍ: na střechách rodinných domů, příp. dalších stavbách 

plnících doplňkovou funkci domu (garáž, přesahy, …)



VÝŠE PODPORY:

• Výše podpory stanovena jednotkovou cenou na m2 plochy

• Maximální výše podpory na dům je 100 000 Kč

Rodinné domy – ZELENÉ STŘECHY



PODMÍNKY:

• Lze žádat samostatně i v kombinaci zateplení nebo novostavba RD

• Zelená střecha musí být navržena v souladu se Standardy pro 

navrhování, provádění a údržbu

• Kladeny podmínky na ochrannou vrstvu HI souvrství a 

vegetačního souvrství

• Žadatel zodpovídá za řádnou péči a údržbu zelené střechy

• U INTENZIVNÍCH ZS musí být závlaha zajištěna z jiných zdrojů než z 

veřejné vodovodní sítě (srážková nebo přečištěná odpadní voda)

Rodinné domy – ZELENÉ STŘECHY



Bytové domy – ZELENÉ STŘECHY

Podpora je poskytována na výstavbu zelených střech:

• EXTENZIVNÍ

• POLOINTENZIVNÍ

• INTENZIVNÍ

UMÍSTĚNÍ: na střechách bytových domů, příp. dalších stavbách 

plnících doplňkovou funkci domu (garáž, přesahy, …)



VÝŠE PODPORY:

• Výše podpory stanovena jednotkovou cenou na m2 plochy

• Maximální výše podpory na dům je 300 000 Kč

Bytové domy – ZELENÉ STŘECHY



PODMÍNKY:

• Lze žádat samostatně i v kombinaci zateplení nebo novostavba RD

• Zelená střecha musí být navržena v souladu se Standardy pro 

navrhování, provádění a údržbu

• Kladeny podmínky na ochrannou vrstvu HI souvrství a 

vegetačního souvrství

• Žadatel zodpovídá za řádnou péči a údržbu zelené střechy

• U INTENZIVNÍCH ZS musí být závlaha zajištěna z jiných zdrojů než z 

veřejné vodovodní sítě (srážková nebo přečištěná odpadní voda)

Bytové domy – ZELENÉ STŘECHY



JAK NA TO
KONZULTACE
PŘEDSTAVY – VOLBA VHODNÉHO ŘEŠENÍ S ODBORNÍKEM
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



ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Technická zpráva  s popisem návrhu zelené střechy, stavebně technické připravenosti  

včetně statického  zajištění a stanovení  odtokového  součinitele  vegetačního  

souvrství  realizované zelené střechy. 

Výkresová část obsahující minimálně: 

• půdorys zelené střechy se zakótovanými půdorysnými rozměry vegetačního 

souvrství, 

• charakteristické řezy navrhované skladby zelené střechy, 

• v případě  výstavby  intenzivní  zelené  střechy  schéma  systému  pro  zajištění  

závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody 

z okolních ploch, využití šedé vody).



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


