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Nová zelená úsporám
až 20 mld. Kč do roku 2021



Skutečně celostátní program



Novinky

účinné od 15. října 2018



Hlavní změny

Zateplujete také svépomocí

Ochrana proti přehřívání - dotace na stínící techniku

Nechcete pasivní dům? Podpora na stavbu 

nízkoenergetického domu

Spojte výhody fotovoltaického systému s tepelným 

čerpadlem – podpora pokročilého řešení regulace

Při samostatné výměně zdrojů odpadá povinnost zpracování 

energetického hodnocení



Jednodušší vyřízení dotace

Více času na realizaci

Podání žádosti i doložení dokumentů je možné zařídit z 

domova přes internet

Nově se nevyžaduje výpis z katastru nemovitostí nebo 

doklad o právní subjektivitě

Akceptační dopisy zasílány e-mailem



Přehlednější 

webové 

stránky



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



Oblast A: Dotace na stínicí techniku

Venkovní rolety, žaluzie nebo slunolamy.

Dotace 500 nebo 1000 Kč/m2 stíněné plochy dle způsobu 

ovládání.

Dům ochrání před přehříváním a zároveň mohou přispět k 

úsporám tepla.

Žádat je možné pouze současně s dotací na zateplení.

Uznatelnost výdajů od 1. 9. 2018



Příklad komplexní rekonstrukce RD
stav před realizací

Podpořená opatření:

• zateplení fasády

• zateplení střechy

• výměna oken a dveří

• výměna kotle

• instalace VZT



Dotace z programu 

Nová zelená úsporám:

523 800 Kč

Příklad komplexní rekonstrukce RD
stav po realizaci

• oblasti podpory A.3 + C.1 + C.4

• úspora energie: 91 %

• náklady: 1,26 mil. Kč

• dotace: 42 %

• roční úspora nákladů: 34 tis. Kč

• návratnost bez dotace: 38 let

• návratnost s dotací 21 let



Příklad dílčí rekonstrukce RD
stav před realizací

Podpořená opatření:

• zateplení fasády

• zateplení stropu pod 

půdou

Možnost podpory 

dalších opatření 

(etapizace)!



Dotace z programu 

Nová zelená úsporám:

117 746 Kč

Příklad dílčí rekonstrukce RD
stav po realizaci

• oblasti podpory A.0

• úspora energie: 33 %

• náklady: 350 tis. Kč

• dotace: 33 %

• roční úspora nákladů: 15 tis. Kč

• návratnost bez dotace: 22 let

• návratnost s dotací 14 let



Podpora 150 až 450 tis. Kč. Zvýhodněny jsou úspornější domy, 

zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů

Dotace poskytována jako na celý dům - nelze kombinovat s 

podporu z oblastí podpory A a C na jednotlivá dílčí opatření, 

která jsou součástí projektu domu.

Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze stavebník, 

který se stane zároveň prvním vlastníkem domu.

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 domů v „pasivu“



Podoblast 

podpory
Popis

Výše podpory

[Kč/dům]

B.0 Dům s nízkou energetickou náročností 150 000

B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000

B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností 

s důrazem na použití obnovitelných zdrojů 

energie

450 000

Možnost realizace většiny prací svépomocí.

Lhůta na dokončení domu až 36 měsíců

Možnost podpory na „zelenou střechu“ či využití tepla z 

odpadní vody

Výše podpory v oblasti podpory B

Oblast B: Výstavba domů v „pasivu“



Dotace z programu NZÚ 

na výstavbu domu:

585 000 Kč

Příklad „pasivního“ RD



Výměna zdrojů tepla



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.

Podporována je i výměna nevyhovujících kotlů na dřevo

U samostatné výměny zdroje – C.2 se již nemusí prokazovat 

měrná potřeba tepla na vytápění, není požadován PENB či posudek.



Podoblast

podpory
Typ zdroje

Výše podpory (Kč)

C.1 C.2

C.1.1 / C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000

C.1.2 / C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000

C.1.3 / C.2.3
Krbová kamna / vložka na biomasu s teplovodním 

výměníkem s ruční dodávkou paliva
50 000 40 000

C.1.4 / C.2.4
Krbová kamna / vložka na biomasu s teplovodním 

výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50 000 40 000

C.1.5 / C.2.5 Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000

C.1.6 / C.2.6 Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000

C.1.7 / C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000

C.1.8 / C.2.8 Plynový kondenzační kotel 35 000 25 000

C.1.9 / C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000



Solární systémy



Systém musí být umístěn na stavbě.

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



Podoblast 

podpory
Typ systému

Výše 

podpory (Kč)

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

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

C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000

C.3.4
FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím 

přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1
55 000

C.3.5
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 

ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1
70 000

C.3.6
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 

ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1
100 000

C.3.7
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 

ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1
150 000

C.3.8
FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a 

přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem
150 000

Výše podpory v podoblasti podpory C.3



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.

Zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele.



Dotace z programu NZÚ 

na solární systém:

55 000 Kč

Příklad instalace solárního systému

• celkový roční zisk: 3 184 kWh

• podíl na potřebě tepla: 15 %

• náklady: 116 tis. Kč

• dotace: 47,3 %

• roční úspora nákladů: 6 tis. Kč

• návratnost bez dotace: 19 let

• návratnost s dotací 10 let



Připraveni? Jak na to?

Nebojte se mýtů
a sledujte nás na:



Podání žádostí je složité – musím mít odborníka

Proces schvalování žádosti je velmi dlouhý

Musím zvolit drahého dodavatele schváleného SFŽP ČR

Pokud zateplím budu mít v domě plísně

Projekt si zvládnu udělat sám, nepotřebuji „drahé“ odborníky

Co vše se traduje? A je to pravda?



Kdo mi poradí? Kde hledat 

informace?

Pojďte do toho s námi!
Poradíme Vám…



Proces administrace žádosti – fáze I

Podání žádosti prostřednictvím webové evidence žádosti

(žadatel, zplnomocněná osoba)

Doručení žádosti a požadovaných dokumentů (odborný

posudek, krycí list, …) na Fond – osobně, poštou nebo

elektronicky

Kontrola žádosti (formální a specifická) Fondem – možnost

opravy, možnost prodloužení lhůty na doručení opravených

dokumentů

Akceptace žádosti = příslib podpory žadateli



Proces administrace žádosti – fáze II

Realizace opatření - bez veřejných zakázek, možnost realizace

části opatření svépomocí, možnost prodloužení lhůt

Doložení dokončení realizace – kontrola provedených

opatření, faktury a úhrada, možnost opravy a doplnění

dokumentů

Vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory

Proces administrace žádosti – fáze III
Výplat podpory na účet žadatele



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?





Udržitelné hospodaření s vodou 

v domácnostech



Proč Dešťovka? Sucho!



Nová vylepšení pro žadatele

Účinné od 1. října 2018

• Na akumulaci k zalévání zahrady mohou žádat 

domácnosti ze všech obcí z celé republiky 

• Nově mohou žádat i vlastníci rekreačních objektů, 

které slouží k trvalému bydlení

• Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že 

jsou použity nestandardní výrobky

• Prodloužení doby realizace u novostaveb

• Navýšení alokace

• Jednodušší vyřízení dotace



Akumulace srážkové vody pro

zálivku zahrady 

Dotace na realizaci:

20 000 Kč + x * 3 500 Kč

max. 55 000 Kč

max. 50% z nákladů

Nově pro všechny 

stávající domy v celé 

ČR!



Dotace na realizaci:

30 000 Kč + x * 3 500 Kč

max. 65 000 Kč

max. 50% z nákladů

Pro stávající domy 

(nutné napojit alespoň 

jednu toaletu) pro 

novostavby (nutné 

napojit všechny toalety).

Akumulace srážkové vody pro

splachování WC a zálivku zahrady 



Využití přečištěné odpadní vody

s možným využitím srážkové vody

Na využití odpadní i srážkové 

vody:

60 000 Kč + x * 3 500 Kč

Využití pouze odpadní vody:

45 000 Kč + x * 3 500 Kč

Na projekt:

až 10 000 Kč

Celkem

max. 105 000 Kč

max. 50% z nákladů

Pro stávající domy i novostavby po celé ČR



Nejčastější dotazy

• Jak je to s napojováním toalet? Mohu využít např. 

kompostovací toalety?

• Vodu již zadržuji v sudech, proč nemohu získat 

podporu?

• Problematika placení stočného – musím platit?

• Dokončení novostavby?

• Jak je to s uznatelností DČOV?

• Mohu část realizace provést svépomocí – např. 

výkopové práce?



Rádi Vás uvidíme

WEB: www.dotacedestovka.cz / www.sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

Krajská pracoviště

• Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, 

Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, 

Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, Jihlava

Konzultační hodiny

• Pondělí 9:00 – 17:00 hodin

• Středa 9:00 – 17:00 hodin

• Pátek 9:00 – 12:00 hodin



Program bezúročných 

půjček na výměnu kotlů



Proč to všechno děláme ?

• Poslední vlna kotlíkových dotací z OPŽP

- využilo doposud 60 tisíc domácností

- startuje 3. vlna, nově bez kombinovaných kotlů

• Identifikace bariér

- nutnost 100% předfinancování výměny kotle

- obava ze složité administrativy kotlíkových dotací

• Řešení

- nabídnout domácnostem finanční i odbornou pomoc, 

dostat se ke každým dveřím -> zapojit obce



Vazba na klasické „kotlíkové dotace“

• Administrace Ústeckým krajem

• schválena 4. krajská výzva (odpovídá 3. výzvě OPŽP)

• alokace cca 168 mil. Kč

• Zveřejnění podmínek -> červenec 2019

• dotace dle typu nového zdroje 95 – 127,5 tis. Kč

• Příjem žádostí

• od 16. 9. 2019 10:00 (výhradně elektronicky)



• Podpora se vztahuje pouze na rodinné domy ve 

vlastnictví fyzických osob (právnické osoby mohou získat 

podporu na výměnu kotle v RD z NZÚ)

• Původní kotel musí být na pevná paliva a musí mít 

pouze ruční přikládání a musí být horší než 3. třída dle 

ČSN EN 303-5

• Výměna lokálních topidel (kamna, pece, krby) nelze v 

kotlíkových dotacích podpořit (podpora možná z NZÚ)

Na co si dávat pozor?

Splnění přijatelnosti „kotlíkových dotací“



• Nutno zajistit fotodokumentaci ještě před odpojením 

starého kotle

• Vyžadovat povinnou zprávu o technickém stavu kotle

• Podporovány jsou pouze zdroje splňující Ekodesign – viz 

Seznam výrobků a technologií (svt.sfzp.cz)

• Tepelná čerpadla

• Kotle na biomasu (u ruční dodávky paliva nutná 

akumulační nádrž)

• Plynové kondenzační kotle

Na co si dávat pozor?

Splnění přijatelnosti „kotlíkových dotací“



1. září 2022

zákaz provozu

kotlů 1. a 2.

třídy

Cíl: Motivovat k výměně neekologického kotle

i domácnosti s nižšími příjmy.



Pilotní program – tři kraje

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Moravskoslezský kraj

• zhoršená kvalita ovzduší

• naplňování programu RE:START

• vyšší zastoupení nízkopříjmových domácností



Cíl 1: Podpora výměn kotlů

• Předfinancování výměn kotlů v domácnostech – vazba 

na 3. vlnu kotlíkových dotací

• Podpora prostřednictvím bezúročné zápůjčky (dle 

zákona  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

případně dle občanského zákoníku)

• Zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů -> 

informovanost a pomoc s administrativou

Dva cíle = výhoda pro všechny



Klasická „kotlíková dotace“ – domácnost má 
prostředky na předfinancování

Cíl 1: Jak to funguje?

NOVÝ KOTEL KRAJSKÝ 

ÚŘAD

DOTACE



Cíl 1: Jak to funguje?

NOVÝ KOTEL KRAJSKÝ 

ÚŘAD

Kotlíková půjčka – domácnost nemá prostředky 
na předfinancování

DOTACE

SPLÁCENÍ KOTLÍKOVÉ PŮJČKY OBCI

KOTLÍKOVÁ DOTACE = 1. SPLÁTKA

KOTLÍKOVÁ PŮJČKA OD OBCE

KRYJE AŽ 100 % CENY KOTLE



Cíl 2: Realizace vlastních projektů obcí (volitelně)

• Projekty na snížení emisí skleníkových plynů a dalších 

znečišťujících látek do ovzduší

• Projekty úspor energie v místě spotřeby

• Projekty na zvýšení míry adaptace na změnu klimatu

• Pokud je možné projekt financovat z OPŽP -> podpora 

pouze formou spolufinancování OPŽP – celková míra 

podpory až 100 %

Dva cíle = výhoda pro všechny



Hospodaření se 
srážkovou vodou

Zlepšení přirozených 
rozlivů

Obnovitelné zdroje 
energieZelené střechy

Optimalizace
vodního režimu v krajině

Výsadba obecní zeleně

Zateplení
škol, školek, úřadů

Zvýšení retenčního 
potenciálu koryt

Budování zdrojů 
pitné vody



Způsob určení výše podpory

• Alokace pro ÚLK: 170 mil. Kč

• Forma dotace – vypláceno zálohově (ex ante)

• Max. částka je určena počtem skutečně provedených výměn:

• 200 tis. Kč za výměnu za TČ či kotel na biomasu

• 150 tis. Kč za výměnu za plynový kotel

• 10 tis. Kč za každou výměnu na zajištění specialisty

• Projekty v rámci cíle 2: max. 90 % (energetické úspory a 

OZE) nebo max. 80 % (ostatní přijatelné projekty)

Forma a výše podpory



Termíny a milníky

• Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019

• Konec fixace alokací mezi kraji: 30. 9. 2019

• Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 nebo vyčerpáním 

alokace

• Povinnost zahájit realizaci projektů obcí: 31. 12. 2020

• Dokončení výměn kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021

• Dokončení realizace projektů obcí: 28. 2. 2023

Harmonogram



• Poskytována až na 100 % výdajů

• Po celou dobu splácení je bezúročná – RPSN 0 %

• Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit

• Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč (1. splátka = kotlíková 

dotace)

• Doba splácení až 10 let

Parametry kotlíkové půjčky

Motivace pro domácnosti



• Zajištění specialisty je povinné

• Provádí průzkum zájmu o výměnu starých kotlů ještě před 

podáním žádosti

• Poskytuje asistenci domácnostem

- provádí základní posouzení aktuálního stavu

- doporučuje vhodná řešení výměny kotle

- pomáhá s vyřízením půjčky (obec) a kotlíkové dotace 

(kraj)

Specialista na výměnu kotlů

Hlavní role specialisty



• Obecně nejsou stanovena žádná kvalifikační kritéria

• O způsobu výběru kotlíkového specialisty rozhoduje sama 

obec, může jít o:

• Zaměstnance obce (vč. DPČ / DPP)

• Službu zajištěnou dodavatelem

• V případě výběru dodavatele pozor na podmínky zadávání 

veřejných zakázek (zejména u velkých měst)

• Měl by dodržovat etický kodex (doporučený vzor na webu)

Specialista na výměnu kotlů

Kdo může být specialistou?



• Být komunikativní, trpělivý a věcný

• Znát dobře podmínky 3. vlny kotlíkových dotací a programu 

„kotlíkových půjček“ (a případně NZÚ)

• Mít přehled o nejčastěji používaných zdrojích tepla na 

vytápění a jejich specificích - základní technické parametry a 

omezení a obecné ekonomické vlastnosti (investice / provoz)

• Kotlíkový specialista si neklade za cíl nahradit 

projektanta nebo energetického specialistu, měl by 

občana nasměrovat správným směrem

Specialista na výměnu kotlů

Co by měl kotlíkový specialista umět?



• Poskytovat nepřesné či dokonce nepravdivé informace, 

slibuje nereálné úspory a návratnosti (viz „Šmejdi“)

• Být příliš „vlezlý“ (nemáte vyhlášku omezující podomní 

prodej?)

• Doporučovat či jinak prosazovat konkrétní výrobky 

anebo služby (tj. nesmí poskytnout výhodu)

• Účtovat občanům jakékoliv poplatky spojené s výkonem 

kotlíkového specialisty

Specialista na výměnu kotlů

Co kotlíkový specialista nesmí?



Šetřete (nejen) s námi…

… děkujeme



Statistika nuda je



Sourhn žádostí od roku 2014

stav: k 10. 9. 2018

Typ domu

Přijaté žádosti Vyplacené žádosti

Počet Podpora [Kč] Počet Podpora [Kč]

Rodinné domy 42 559 9 260 220 328 27 228 4 940 189 580

Bytové domy 915 739 352 743 371 298 739 689

CELKEM 43 474 9 999 573 071 27 599 5 238 929 269



RD - Rozdělení dle počtu žádostí

A - zateplení

45%

B - výstavba

6%

C - biomasa

1%

C - plyn. kotel

2%

C - rekuperace

3%

C - TČ

10%
C - solární 

termické systémy

20%

C - FV

12%

A - stínící 

technika

1%

stav: k 20. 5. 2019



RD - Rozdělení dle výše podpory

A - zateplení

67%

B - výstavba

15%

C - biomasa

1%

C - rekuperace

2%

C - TČ

4%

C - solární 

termické systémy

5%

C - FV

6%

stav: k 20. 5. 2019



Kde se nejvíce čerpá
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stav: k 20. 5. 2019



Jak to zatím jde?

Typ systému

Aktivní žádosti Vyplacené žádosti

Počet Dotace Počet Dotace

Srážková voda (pouze zálivka) 1 547 54 055 167 Kč 407 12 958 673 Kč

Srážková voda (zálivka a využití v 

domě)
2 945 139 731 423 Kč 1111 50 297 783 Kč

Přečištěná odpadní voda 11 815 000 Kč 2 127 500 Kč

Přečištěná odpadní a srážková voda 94 9 046 353 Kč 20 1 681 700 Kč

Celkový součet 4 597 203 647 943 Kč 1540 65 065 656 Kč



O co je největší zájem?

64%

34%

2%

0%

B2 - využití srážkové vody jako vody užitkové B1 - využití srážkové vody pouze pro zálivku

C2 - využití přečištěné vody se srážkovou vodou C1 - využití přečištěné vody bez srážkové vody



Kde se nejvíce žádá?
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