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Další miliardy korun pro rodinné domy 
z programu Nová zelená úsporám

Po dotacích na rodinné domy se jen zaprášilo
Jak jste spokojen s  fungováním 
programu Nová zelená úsporám?

Jsem velmi spokojen. Letos se 
po  dotacích na  rodinné domy jen 
zaprášilo, a  to jsme původní alo-
kaci navýšili až téměř na  mili-
ardu korun, tedy skoro na  dvoj-
násobek původní částky. Peníze 
na  úsporná energetická opatření 
pro rodinné domy byly vyčerpány 
během dvou měsíců, za  tu dobu 
přišlo na  Státní fond životního 
prostředí 4724 žádostí za více než 
jednu miliardu korun. Tato čís-
la myslím nejlépe svědčí o  úspě-
chu programu a  také o  tom, že 
jsme program nastavili správně. 
A  podmínky programu by měly 
do  budoucna zůstat stejné s  tím, 
že aktuálně zvažujeme rozšíře-
ní možností, na  co půjde dotaci 
na  energeticky úsporná opatření 
ještě dále čerpat.

Proč jste se nyní rozhodli jít cestou 
takzvaných kontinuálních výzev?

Už od  mého příchodu na  mini-
sterstvo jsme chtěli systém, kte-
rý bude dlouhodobý a kontinuální. 
Funguje to tak třeba v  Německu, 
kde stavebník žadatel dlouho do-
předu ví, jaké podmínky mu stát 
nabídne, a  nedostává se do  stre-

su, jak se každý rok podmínky 
změní, a on žije v nejistotě, že tře-
ba nestihl o  něco požádat, zrov-
na když na to byla vypsána podpo-
ra. Program Nová zelená úsporám 
se pod naším vedením stal před-
vídatelným programem, který je 
stále otevřen a  průběžně fi nan-
cován z  prodeje emisních povole-
nek. Poběží tedy i kontinuální pří-
jem žádostí a ty budou vyřizovány 
tak, jak budou postupně přité-
kat fi nanční prostředky z  výnosu 
z emisních povolenek.

Nová zelená úsporám se doplňu-
je s OP Životní prostředí, z něhož 
jsou prostřednictvím krajů hra-
zeny takzvané kotlíkové dotace. 

Bylo těžké toto vyjednat s Evrop-
skou komisí?

Právě v  tom je toto schéma revo-
luční. Dokázali jsme v  jednáních 
s Evropskou komisí směřovat dotace 
z evropských fondů přímo na občany 
České republiky, a  to zejména díky 
zmíněné úloze krajů. Pro jednotlivé 
krajské úřady je to veliká odpověd-
nost, ale my krajům poskytujeme 
maximální podporu, ať už formou 
odborných konzultací a přípravy žá-
dostí, nebo prostřednictvím fi nancí, 
jež pro kraje na  propagaci kotlíko-
vých dotací chystáme. Věříme tedy, 
že o program výměny kotlů bude ce-
lorepublikově velký zájem a  podaří 
se jím i nastartovat cestu ke zlepše-
ní stavu ovzduší v celé zemi.

V  minulosti jste uvedl, že byste 
rádi do  programu NZÚ zařadili 
i podporu malým fotovoltaickým 
elektrárnám a výstavbu bytových 
domů v pasivním standardu. Jak 
daleko jste s tímto plánem?

Podpora instalace solárních fo-
tovoltaických systémů je nově ža-
datelům k dispozici již v aktuál-
ní třetí výzvě pro rodinné domy. 
Možná podpora výstavby bytových 
domů v pasivním standardu v rám-
ci programu NZÚ se dosud řeší se 
zástupci jednotlivých sdružení i se 
samotnými developery.

Program Nová zelená úsporám je 
koncipován jako program do roku 
2020. Bude v programu po celou tu 
dobu dost peněz na dotace?

Ještě do konce letošního roku by 
v NZÚ mohlo být řádově 500 milio-
nů korun. Pro příští rok odhaduje-
me, že by výnos z  povolenek mohl 
přinést 2 až 2,5 miliardy korun. 
Celkově do roku 2020 počítáme pro 
NZÚ s  27 miliardami korun, díky 
nimž by mohlo být dle našich od-
hadů podpořeno možná až 100 000 
projektů s  pozitivním dopadem 
na  úsporu energií a  samozřejmě 
také na českou ekonomiku i životní 
prostředí.  

Říjnová výzva, v pořadí již třetí v pro-
gramu Nová zelená úsporám, je ur-
čena majitelům rodinných domů, 
kteří chtějí získat dotaci na výměnu 
oken, dveří, zateplení domu, výměnu 
elektrického zdroje tepla za tepelné 
čerpadlo, solární systémy či na sys-
tém nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla (ZZT), přičemž 
dotaci mohou získat i na kombina-
ci všech těchto opatření. Novinkou 
je, že program Nová zelená úspo-
rám ve větší míře ustoupil od dotací 
na výměnu zdroje tepla u fyzických 
osob, které v tomto případě mají 
možnost čerpat z takzvaných kotlí-
kových dotací, jež jsou fi nancovány 
z Operačního programu Životní pro-
středí. Avšak výzvy v rámci kotlíko-
vých dotací vyhlašují kraje. V rámci 
Nové zelené úsporám je podporová-
na i  výstavba domů s  velmi nízkou 
energetickou náročností.

Majitelé rodinných domů na úze-
mí celé České republiky mohou čer-
pat z programu Nová zelená úspo-

rám díky kontinuální výzvě po celou 
dobu programu. 

Kontinuální výzva
Novinkou v programu je sázka na for-
mu kontinuální výzvy. Ta se od běž-
né výzvy liší tím, že jakkoliv byl sta-
noven příjem žádostí, jeho ukončení 
je stanoveno volně až na samý konec 
programu. Výzva tedy není omezena 
časem několika měsíců, kdy žadatelé 
mohou předkládat své žádosti o do-
taci, ale trvá až do konce programu.

„Program doznal změn, které 
z něj učinily program stabilní a před-
vídatelný na několik let dopředu. Vy-
cházeli jsme ze zkušeností v Němec-
ku, kde lidé přesně vědí, na co mohou 
získat dotaci, a sami si také určí, kdy 
je pro ně nejvýhodnější o ni zažádat. 
Cílem je, aby lidé mohli z programu 
pohodlně čerpat dotace za víceméně 
neměnných podmínek a ještě s ohle-
dem na  jejich fi nanční možnosti,“ 
říká ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec.

Faktem ale podle něj také zůstá-
vá, že program pracuje s  přesně 
daným rozpočtem a  peníze do  něj 
přicházejí z výnosu z prodeje emis-
ních povolenek postupně. Odhady 
Ministerstva životního prostředí 
přitom ukazují, že z  programu se 
do konce roku 2021 mezi obyvatele 
České republiky přerozdělí zhru-
ba 27 miliard korun. Jestliže bylo 
tedy v  minulosti v  programu Zele-
ná úsporám a Nová zelená úsporám 
podpořeno zhruba 80 tisíc projek-
tu za zhruba 20 miliard korun, od-
hady do roku 2021 hovoří o dalších 
zhruba 100 tisících podpořených 
projektů za  již zmíněných 27 mi-
liard korun. Tato suma však není 
na účtu programu okamžitě k dis-
pozici, peníze na účet naopak při-
cházejí na základě reálných výnosů 
z prodeje emisních povolenek.

Zásobník projektů
Z výše uvedeného vyplývá, že i v rám-
ci aktuálně vyhlášené dlouhodobé 
kontinuální výzvy budou vždy pro-
placeny pouze ty dotace, na  které 
budou v rozpočtu programu v dané 
chvíli peníze. Žádosti žadatelů o do-
taci, na  které se nedostane, budou 
naopak okamžitě převáděny do tak-
zvaného zásobníku žádostí, z nichž 
budou v  momentě přísunu dalších 
peněz z  výnosů z prodeje emisních 
povolenek do programu dotací pod-
pořeni ti žadatelé, jejichž projekt 
čeká v  zásobníku žádostí nejdéle. 
V zájmu každého žadatele tak je po-
dat svou žádost co nejdříve, byť je 

samozřejmě namístě zohlednit své 
fi nanční možnosti, protože dotace 
se v  maximální možné míře bude 
vždy pohybovat kolem 50 procent 
celkových nákladů na  provedení 
úsporných opatření.

„V  momentě vyčerpání aktuální-
ho fi nančního krytí dotací by v dřívěj-
ším pojetí programu okamžitě došlo 
k ukončení příjmu žádostí a čekalo by 
se na vyhlášení další výzvy až do doby, 
než by se nashromáždil nový větší 
balík fi nančních prostředků. Nově 
bude ale výzva pokračovat dál, jen 
se žádosti budou ukládat do zásob-
níků žádostí, který je řízen automa-
ticky a který striktně dodržuje pořa-
dí zaslaných žádostí. Žádosti budou 
ze zásobníku postupně přesouvány 
do řádných a krytých alokací tak, jak 
budou postupovat prodeje emisních 
povolenek,“ vysvětluje ředitel Státní-
ho fondu životního prostředí ČR Petr 
Valdman, který upozorňuje na to, že 
vyúčtování výnosů z  prodeje emis-
ních povolenek probíhá vždy zhruba 
jednou za měsíc.

Bez obav
Podle Petra Valdmana nemusejí 
mít žadatelé obavy, že by se na pro-
placení jejich žádosti nedostalo: 
tím, že žádost odešlou třeba i  jen 
do zásobníku, si pro ni naopak za-
fi xují platnou výši dotace i  nasta-
vení podmínek pro její získání po-
dle dne jejího podání. „Žádosti ze 
zásobníku budou také průběžně 
administrovány, bude provedena 
formální a specifi cká kontrola, pří-

padně i závěrečné vyhodnocení žá-
dosti, aby byl celý proces plynulý,“ 
dodává Petr Valdman.

V praxi to bude fungovat tak, že 
ihned po přesunu žádosti o dotaci 
ze zásobníku mezi fi nančně kryté 
žádosti může být u úplných a bez-
chybných žádostí vystaven akcep-
tační dopis či rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace. Lhůta na  dokončení 
realizace úsporných opatření se 
přitom počítá až od data akceptace 
žádosti, to značí, že i žadatel, který 
chce mít nejprve jistotu získání do-
tace, bude disponovat plnou lhůtou 
na realizaci svého projektu – nikdo 
tedy nebude zásobníkem žádostí 
omezen či krácen.  

Nová zelená

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo 
další výzvu v programu Nová zelená úsporám. 
Výzva je to kontinuální, což značí, že není 
omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci. 
Žádat o dotaci bude možné podle potřeby 
až do roku 2021, kdy skončí současná 
podoba programu Nová zelená úsporám.

„Už od mého příchodu na ministerstvo jsme 
chtěli program Nová zelená úsporám nastavit tak, 
aby byl dlouhodobý a kontinuální. Aby fungoval 
stejně jako třeba v Německu, kde stavebník 
žadatel dlouho dopředu ví, jaké podmínky mu 
stát nabídne, a nedostává se do stresu, jak se 
každý rok podmínky změní,“ říká ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

Celkově do roku 2020 počítáme pro program 
Nová zelená úsporám s 27 miliardami korun, 
díky nimž by mohlo být dle našich odhadů 
podpořeno možná až 100 000 projektů.

„

NZÚ prospívá životnímu prostředí
Program Nová zelená úsporám neprospívá pouze samotným příjemcům do-
tací, ale i  životnímu prostředí. Přispívá k  plnění závazného cíle České re-
publiky o nových úsporách energie na konečné spotřebě energie za období 
2014–2020 v souladu se směrnicí o energetické účinnosti č. 2012/27/EU. 
Odhaduje se, že každé dvě miliardy korun vložené do programu generují roč-
ní úsporu energie v konečné spotřebě cca 1 PJ/rok (278 GWh/rok, což odpo-
vídá cca 10 % roční výroby elektrárny Prunéřov I). Tento dobrý výsledek vý-
znamnou měrou přispěje ke splnění cílů, které si Česká republika stanovila.

ROZHOVOR

Dotace pro majitele rodinných domů

1  Zateplení obálky budovy a výměna oken a dveří
2  Instalace systémů větrání se zpětným ziskem tepla (rekuperací) 

do stávajících domů
3  Instalace solárních systémů
4  Výměna elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo
5  Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
6  Dotace na projektovou dokumentaci, energetické hodnocení budovy, 

technický dozor, inženýrskou činnost či zajištění měření průvzdušnosti 
obálky (blower door test)

Tabulka zobrazuje odhadované příjmy fi nančních prostředků do programu Nová 
zelená úsporám z výtěžku prodeje emisních povolenek. Vývoj ceny emisních 
povolenek je závislý na poptávce a nabídce na příslušných energetických burzách. 
V současnosti ceny za jednu emisní povolenku kolísá ve výši zhruba 10 eur za kus.

Očekávaná alokace NZÚ do roku 2020
2020 

6 mld. Kč
2015  

až 800 mil. Kč

2016 
3 mld. Kč

2017 
5,4 mld. Kč

2018 
6 mld. Kč

2019 
6 mld. Kč

Novinkou v NZÚ je sázka na formu 
kontinuální výzvy. Ta se od běžné výzvy liší 
tím, že jakkoliv byl stanoven příjem žádostí, 
jeho ukončení je stanoveno volně až na samý 
konec programu.

„

Foto: ©emevil/Fotky&Foto
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Takzvané kotlíkové dotace jsou 
hrazeny z  rozpočtu Operačního 
programu Životní prostředí, jenž 
dotace vyplatí nejdříve krajům, 
které je pak přerozdělí mezi žádos-
ti majitelů rodinných domů. Důvo-
dem tohoto postupu je, že z Operač-
ního programu Životní prostředí 
jako z evropského programu nelze 
dotovat přímo fyzické osoby. V tom-
to ohledu je dobré, že kotlíkové vý-
zvy jednotlivé kraje vyhlásí do kon-
ce letošního roku.

NZÚ a „kotlíkové dotace“
„Aby nedocházelo k překryvům s Ope-
račním programem Životní prostře-
dí, byla oblast C programu Nová ze-

lená úsporám redukována,“ říká ná-
městek ministra životního prostředí 
Jan Kříž, jenž je zodpovědný za ob-
last fondů Evropské unie.

V  programu Nová zelená úspo-
rám ale i  tak zůstává zachována 
podpora výměny elektrických zdro-
jů za účinná tepelná čerpadla, in-
stalace termických a  nově i  foto-
voltaických solárních systémů 
i  instalace systémů nuceného vět-
rání se zpětným získáváním tepla.

„V  rámci kotlíkových dotací ne-
lze dát dotaci na  výměnu interié-
rových kamen v  jednotlivých míst-
nostech bez napojení na  otopnou 
soustavu za  kotle na  biomasu, te-
pelné čerpadlo či plynový konden-

zační kotel. I  toto je proto řeše-
no v  rámci programu Nová zelená 
úsporám,“ vysvětluje Kříž.

Další změny
V aktuální výzvě platí i další změ-
na. Týká výstavby nových rodin-
ných domů, u  nichž byla sníže-
na maximální výše dotace, a  to 
ve prospěch realizace základních 
úsporných energetických opat-
ření pro již postavené domy. Evi-
dentní je tak stále silný důraz 
na  podporu takzvaných dílčích 
opatření, jako je zateplení a  vý-
měna oken a  dveří. O  nezanedba-
telnou dotaci tak mohou stále za-
žádat i žadatelé, kteří se z mnoha 

různých důvodů rozhodnou pro 
realizaci jen nějakého (jednoho) 
úsporného opatření. Ti tak ne-
musejí kvůli získání dotace kom-
pletně „přestavět“ celý dům. Tato 
změna otevřela program Nová ze-
lená úsporám prakticky všem ma-
jitelům rodinných domů. Program 
se tím stal mnohem praktičtějším 
a smysluplnějším.

„Rozšířit podporu i  o  takzva-
ná dílčí opatření si vyžádali v  mi-
nulých letech sami zájemci o dota-
ce. Vytýkali nám třeba, že nemají 
dostatek fi nancí na realizaci kom-
plexní renovace domu, čímž při-
cházejí o  možnost získání zají-
mavé dotace. Zavedením podpory 
dílčích opatření jsme jim tedy vy-
šli vstříc. Nově nastavený program 
Nová zelená úsporám tak umož-
ňuje již ve třetí výzvě realizovat 
úsporná opatření na domě po čás-
tech i  v průběhu několika let, a  to 
s  dotací,“ vysvětluje ředitel Stát-
ního fondu životního prostředí ČR 
Petr Valdman.  

Jaká je aktuální výzva Nová zelená úsporám
Nově vyhlášená výzva programu Nová zelená úsporám přináší několik 
zásadních změn, které se týkají zejména oblasti podpory C – efektivní 
využití zdrojů energie, což znamená zejména výměny kotlů. Vzhledem 
k tomu, že na ty lze získat podporu přímo z takzvaných kotlíkových dotací, 
program Nová zelená úsporám oblast podpory C významně omezil.

Míra dosažených energetických úspor 
a  přesně dané technické parame-
try nastaví, do  které z  podoblas-
tí podpory se žadatel zařadí. „Pro 
každou z  těchto podoblastí je na-
stavena jednotková dotace, pau-
šál, na  jeden metr čtvereční za-
teplované či měněné konstrukce,“ 
vysvětluje ředitel Odboru říze-
ní národních programů Státní-
ho fondu životního prostředí ČR 
Jakub Hrbek.

Jednotková dotace
V případě zateplení a výměny výpl-
ní otvorů (oken a dveří) se tedy pau-
šálem rozumí jednotková dotace, 
která je poskytována na 1 m2 reali-
zovaného opatření. Výše jednotkové 
dotace se liší dle typu upravované 
či měněné konstrukce: jiná je pro 
okna, jiná třeba pro fasádu. „Tak-
zvaný paušál na metr čtvereční se 
mění spolu s dosaženou podoblastí 
podpory, čím lepší je konečný stav 
domu, tím vyšší je jednotková dota-
ce, tedy paušál,“ říká Jakub Hrbek.

S paušálem se pracuje také u vý-
měny technologií, kde je nastaven 
podle typu technologie.

Výše dotace u  rodinných domů 
se pohybuje zhruba od 25 do 55 pro-
cent pro jednotlivá opatření, celko-

vá míra podpory nesmí překročit 
50 procent způsobilých výdajů. Stej-
ně jako v minulých výzvách platí, že 
čím vyšší bude energetická úspora 
po  realizaci navrhovaných opatře-
ní, tím vyšší dotaci žadatel získá. 
Čím více opatření žadatel provede, 
tím více peněz do nich bude investo-
vat. Nejnižší dotaci z programu zís-
kají ti, kteří se rozhodnou pro rea-
lizaci pouze jednotlivých dílčích 
opatření, třeba se rozhodnou vy-
měnit jen okna a  dveře. I  výplata 
nižší dotace v  jejich případě však 
znamená významnou úsporu, pro-
tože jejich náklady na realizovaná 
opatření nebudou tak vysoké jako 
v  případě žadatelů, kteří se sami 
rozhodnou pro komplexnější úpra-
vy svého domu. 

30 až 40 % výdajů 
„Pokud však žadatel v  minulosti 
například z  předchozího progra-
mu Zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám 2013 nebo Nová zelená 
úsporám vyměnil okna a nyní chce 
realizovat zateplení obvodových 
stěn, může tak učinit, dotaci dosta-
ne dle výměry zateplovaných obvo-
dových stěn dle podoblasti podpo-
ry, do které se dostane,“ vysvětluje 
Hrbek.

Nejvíce žádostí je ze strany Stát-
ního fondu životního prostředí ČR 
očekáváno v podoblastech s mírou 
podpory mezi 30 a 40 procenty způ-
sobilých výdajů.

Aktuální výzva
I  v  případě aktuální výzvy tedy pla-
tí, že čím komplexněji žadatel k ener-
getickým úsporám u  svého domu 
přistoupí, tím vyšší získá dotaci. 
V tomto ohledu je velmi praktické na-
stavení jednotkové dotace, paušálu 
na metr čtvereční, který se mění s po-
doblastí podpory. Zájemce o dotaci si 
tak učiní jasnou představu, kolik pe-
něz z  dotace a  za  jakých podmínek 
může získat. Paušál na metr čtvereč-
ní byl stanoven na základě průměr-
ných jednotkových cen na jeden metr 
čtvereční realizovaného opatření.  

Jak vysokou dotaci na  úsporná 
opatření lze získat z  programu 
Nová zelená úsporám?

 Jelikož je výše podpory odvoze-
na od  rozsahu prováděných opat-
ření, je její výše pro každou žá-
dost jiná. Obecně se výše podpory 
ve vztahu k investičním nákladům 
pohybuje mezi 30 a 40 procenty, 
výjimkou však nejsou ani žádos-
ti, které na  dotaci získají až 50 
procent z  celkových investičních 
nákladů zpět. Průměrná dotace 
na  zateplení rodinného domu je 
zhruba 268 tisíc korun.

V  čem je výhoda kontinuální vý-
zvy a  nemůže se stát, že žadatel 
bude čekat až příliš dlouho na vý-
platu dotace, pokud v programu 
nebude dost peněz? 

Výhodou je to, že žadatel si svoji 
akci může v klidu naplánovat a při-
způsobit svým fi nančním i  časo-
vým možnostem. Vzhledem k  prů-
běžné administraci všech žádostí 
by měla být „čekací doba“ minimál-
ní, navíc většina žadatelů neza-
čne realizovat opatření okamžitě 
po podání žádosti, na doložení rea-
lizace má např. v případě realizace 
zateplení celých 18 měsíců. Obcho-
dování s  emisními povolenkami, 
ze kterých je program fi nancován, 

probíhá průběžně, tedy i uvolňová-
ní fi nančních prostředků na krytí 
žádostí bude plynulé. Naše součas-
né odhady říkají, že fi nančních pro-
středků by měl být dostatek. 

Jak dlouho potrvá, než příjemce 
dotace dostane z programu reál-
né peníze? 

Již v  rámci vyhlášení druhé vý-
zvy programu Nová zelená úspo-
rám, kde příjem žádostí skončil 
v  červenci tohoto roku, jsme de-
klarovali naše pravidlo tří trojek. 
A v praxi dokazujeme, že toto pra-
vidlo naplňujeme, a u průběžně po-
dávaných žádostí na  již realizova-
né projekty proplácíme do 9 týdnů 
od jejich podání, u žádostí, kde re-

alizují opatření až po jejich schvá-
lení, garantujeme proplacení do  6 
týdnů od doložení realizace. Ověři-
li jsme si, že v praxi lze dosáhnout 
ještě lepšího výsledku, avšak pouze 
za předpokladu, že žádost o dotaci 
a  doložení realizace bude bez ne-
dostatků, anebo když žadatel bude 
v případě zjištěného nedostatku re-
agovat včas. Stejně tak ambicióz-
ně jsou nastaveny naše lhůty i pro 
tuto kontinuální výzvu a jsem pře-
svědčen o  tom, že se za  tyto lhůty 
fond jako státní úřad v žádném pří-
padě nemusí stydět, neboť obsahují 
všechny nutné kontroly, které jako 
zprostředkovatel dotace musíme 
v  souladu s  národní legislativou 
zajišťovat. 

Jak vypadá jednání fondu vůči ža-
dateli o dotaci? Co může žadatel 
od pracovníků fondu očekávat?

Žadatelé o  dotaci z  programu 
Nová zelená úsporám od pracovní-
ků fondu mohou očekávat vstřícný 
a proaktivní přístup. A to jak před 
samotným podáním žádosti, tak 
v  momentě její administrace až 
po výplatu dotace. S dotazy se mo-
hou obracet nejenom na  naši bez-
platnou telefonickou linku, mohou 
nám psát e-maily a samozřejmě že 
za  pracovníky fondu mohou přijít 

i osobně s žádostí o osobní konzul-
taci, a to jak v Praze, tak na všech 
regionálních pracovištích fondu, 
která slouží primárně k  poskyto-
vání informací a  k  administra-
ci těchto projektů. Pořádáme rov-
něž řadu seminářů po  celé České 
republice , účastníme se i  tematic-
kých veletrhů. 

Jak byste přesvědčil člověka, kte-
rý váhá s rozhodnutím podat žá-
dost o  dotaci z  programu Nová 
zelená úsporám, aby neváhal 
a nabízené možnosti využil? 

Věřím, že program je nyní kon-
cipován tak, že žádného přesvědčo-
vání není třeba. Nová zelená úspo-
rám lidem nabízí možnost získat 
část nákladů na  realizaci opatře-
ní, která jim sníží náklady na ener-
gie, zvýší hodnotu jejich nemovitos-
ti a může jim i celkově zatraktivnit 
jejich nemovitost. A na nás je, aby-
chom potenciálnímu žadateli po-
skytli podrobné informace o  pro-
gramu nebo mu orientačně vyčíslili 
výši dotace, pomohli mu posléze žá-
dost podat a  zadministrovat, a  to 
až do  výplaty prostředků na  jeho 
účet. A to vše s minimální admini-
strativní náročností, transparent-
ním způsobem a  v  odpovídajících 
lhůtách.  

Dotace může dosáhnout až 50 procent celkových výdajů
Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor. Takzvané 
podoblasti podpory určují rozsah dotovaných provedených opatření 
a technické okolnosti, které je určují. 

Průměrná dotace na zateplení domu činí 268 tisíc korun

Dotace uhradí takřka polovinu nákladů
Majitel rodinného domu zateplí 100 m2 fasády a vymění 20 m2 oken, čímž se za-
řadí do podoblasti s dotací 600 Kč/m2 za obvodové stěny a 2 750 Kč/m2 za okna, 
kde je maximální výše dotace 115 000 Kč (100 × 600 + 20 × 2 750). Při dolo-
žení všech dokumentů na konci stavebních prací předloží žadatel reálné ceny, 
kdy zateplení obvodových stěn pořídil za 1 600 Kč/m2 a okna za 4 000 Kč/m2, 
takže mu celkové náklady vyšly 240 000 Kč (1600 × 100 + 4000 × 20). (Dotace 
je méně než 50 procent způsobilých výdajů a není třeba ji krátit či upravovat.)

Věřím, že program 
je nyní koncipován 
tak, že žádného 
přesvědčování není 
třeba.

„

Nově nastavený program Nová zelená 
úsporám umožňuje ve třetí výzvě realizovat 
úsporná opatření na domě po částech 
i v průběhu několika let...

„

Až 50 procent z celkových nákladů na úsporná 
opatření mohou získat prostřednictvím dotace 
z programu Nová zelená úsporám majitelé 
rodinných domů. A dostat by se mělo na všechny 
žadatele o dotaci. Jak uvádí ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR Petr Valdman, fi nančních 
prostředků na dotace by mělo být letos i v příštích 
letech dostatek. 

ROZHOVOR

Foto: Deník/Martin Divíšek

Foto: ©peuceta/Fotky&Foto

Foto: ©Kasia Bialasiewicz/Fotky&Foto



3 www.novazelenausporam.cz
info@sfzp.cz / infolinka: 800 260 500 

V  případě programu Nová zelená 
úsporám se výše dotace u  rodin-
ných domů pohybuje pro jednot-
livá opatření zhruba od  25 do  55 
procent, přičemž celková míra pod-
pory nesmí překročit 50 procent 
způsobilých výdajů. Zbytek doplácí 
žadatel ze svého.

Oblast podpory A
Podoblasti podpory jsou stanove-
ny podle míry dosažené minimál-
ní úspory potřeby tepla na vytápění 
po  realizaci energeticky úsporných 
opatření žadatelem o dotaci. Tyto ob-
lasti podpory jsou odstupňovány pro-
centuálně (20, 40, 50 a 60 procent). Ko-
lika procent úspory potřeby tepla na 
vytápění žadatel o dotaci dosáhne, 
vyplyne z výpočtu energetické nároč-
nosti budovy nebo výpočtu měrné po-
třeby tepla na vytápění, tedy jím re-
alizovaných energeticky úsporných 
opatření, jako je zateplení, výměna 
oken a dveří, instalace větracího sys-
tému se zpětným získáváním tepla 
nebo jejich mix. Čím více těchto opat-
ření žadatel realizuje, tím vyšší dota-
ci může získat, protože tím větší bude 
dosažená minimální úspora potřeby 
tepla na vytápění.

Podoblasti podpory
Podoblasti podpory se ve svém na-
stavení liší nejen výčtem opatření, 
která do nich spadají, ale i výší do-
tace, kterou může žadatel získat. 
Ta je dle rozsahu realizovaných 
opatření pevně stanovena pro ka-
ždou nemovitost. Jestliže se ža-
datel například rozhodne pro za-
teplení obvodových stěn domu, 
nejdříve si zjistí, do které hladiny 
podpory vzhledem k  rozsahu rea-
lizovaných opatření spadá, u  ní 
si najde výši dotace na jeden metr 
čtvereční a  tu pak násobí počtem 
zateplených metrů čtverečních.

Rodinné domy
V případě hladiny podpory A.0 pat-
ří do realizace dílčích opatření na-
příklad výměna výplní stavebních 
otvorů (okna a  dveře) + zateplení 
stropu pod nevytápěnou půdou. 
V  této oblasti jsou na  jednotlivé 
konstrukce stanoveny vyšší poža-
davky, než určují doporučené nor-
mové hodnoty.

Podoblast podpory A.1
Do mělké komplexní renovace pat-
ří například výměna výplní staveb-
ních otvorů (okna a dveře) + zatep-
lení obvodových stěn + zateplení 
stropu pod nevytápěnou půdou, re-
spektive zateplení střechy.

Podoblast podpory A.2
Do  komplexní renovace patří na-
příklad výměna výplní stavebních 
otvorů (okna a  dveře) + zateplení 
obvodových stěn + zateplení stropu 
pod nevytápěnou půdou (střecha) + 
zateplení konstrukcí k nevytápěné-
mu prostoru (sklep, garáž apod.).

Podoblast podpory A.3
Do  důkladné komplexní renovace 
patří například výměna výplní sta-
vebních otvorů (okna a dveře) + za-
teplení obvodových stěn + zateple-

ní stropu pod nevytápěnou půdou 
(střecha) + zateplení konstrukcí 
k  nevytápěnému prostoru (sklep, 
garáže apod.) + instalace systému 
nuceného větrání se zpětným zís-
káváním tepla.

Oblasti podpory B a C – RD 
Program Nová zelená úsporám 
umožňuje získat dotaci u rodin-
ných domů samostatně nebo v kom-
binaci i na jiná energeticky úspor-
ná opatření než jen na  zateplení 
budovy nebo výměnu oken a dveří. 
Dotace se tak nabízejí na  instala-
ci větracího systému se ZZT, solá-
rní systémy (termické a  nově také 

fotovoltaické) a  výstavbu rodin-
ných domů s  nízkou energetickou 
náročností, za  určitých podmínek 
i  na  výměnu zdroje tepla. Všech-
na tato opatření lze samozřejmě 
kombinovat.

Výše dotace
I v tomto případě platí, že ten, kdo 
výše jmenovaná úsporná opatře-
ní zkombinuje v maximální možné 
míře, dosáhne na vyšší dotaci, než 
pokud by realizoval pouze jedno 
z  opatření. Možné je však zažádat 
o dotaci i jen na výměnu oken a dve-
ří, nucené větrání se ZZT nebo in-
stalaci solárních systémů.  

Šest kroků k získání dotace
Pro to, aby žadatel o dotaci z programu Nová 
zelená úsporám získal peníze na svůj projekt, 
musí projít přesně určeným procesem. Na jeho 
začátku však vždy stojí úvaha o tom, zda dotaci 
skutečně chce, zda se mu vyplatí o ni požádat.

Prvním krokem před podáním žá-
dosti o dotaci je rozhodnutí, zda 
si mohu dovolit o dotaci žádat, či 
nikoli. Takřka s každou dotací je 
spojena určitá výše spoluúčasti, 
část nákladů na projekt tedy do-
plácí žadatel. Dotace se vyplácí 
až po ukončení a řádném dolo-
žení realizace podporovaných 
opatření. Na začátku tedy žadatel 
platí celou akci sám, dotaci získá, 
až akci dokončí a splní všechny 
podmínky.

Žadatel o dotaci si nechá od 
specialistů vypracovat projek-
tovou dokumentaci a energetic-
ké hodnocení domu. Projektovou 
dokumentaci mohou vypracovat 
pouze osoby s příslušnou autori-
zací či oprávněním. Jejich sezna-
my jsou běžně dostupné na inter-
netu, což platí i pro energetické 
hodnocení – ČKAIT, ČKA, MPO. 
Oba dokumenty se vzájemně do-
plňují a prolínají. Projektová do-
kumentace musí obsahovat roz-
sah opatření, které chce žadatel 
realizovat. Rozsah opatření určují 
výsledky energetického hodno-
cení, na jehož základě se určí 
úspora energií.

Má-li žadatel o dotaci vyhotovenu 
projektovou dokumentaci a ener-
getické hodnocení, z nichž vyplývá, 
co bude v rámci svého projektu dě-
lat a jak vysoká bude jeho dotace, 
podá žádost o dotaci, a to elektro-
nicky prostřednictvím interaktiv-
ního formuláře umístěného na in-
ternetových stránkách programu 
Nová zelená úsporám. Na adresu 
některého z krajských pracovišť 
Státního fondu životního prostředí 
ČR pak do pěti kalendářních dnů 
dodá všechny požadované mate-
riály v listinné podobě, například 
projektovou dokumentaci, energe-
tické hodnocení, krycí list technic-
kých parametrů, souhlasné prohlá-
šení spoluvlastníků nemovitosti, 
včetně podepsaného formuláře 
žádosti, což je podepsaný výtisk 
elektronické žádosti.

Po dokončení elektronické žádos-
ti a doručení všech vyžadovaných 
podkladů ve stanovené lhůtě je 
žádost zkontrolována pracovníky 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR. Ti nejprve prověří její for-
mální správnost, což jim zabere 
dva až tři týdny. Pokud je formál-
ně vše v pořádku, ověří, zda jsou 
u projektu splněny všechny tech-
nické požadavky. Prověření přija-
telnosti projektu zabere zaměst-
nancům Fondu opět dva až tři 
týdny od uzavření formální kont-
roly. Pokud se ukáže, že je žádost 
v pořádku i z hlediska přijatelnosti, 
je akceptována. Od této chvíle pak 
běží lhůta (9–24 měsíců dle typu 
opatření), do jejíhož konce musí 
žadatel opatření navržená v pro-
jektové dokumentaci zrealizovat 
a jejich realizaci doložit Fondu.

Než se žadatel pustí do samot-
ných prací, je povinen o nich kvůli 
případným pozdějším nedoro-
zuměním informovat příslušný 
stavební úřad. Dále si musí na-
jít odborníka, který bude tech-
nickým dozorem realizovaných 
opatření. V oblasti zateplování 
a výměny oken a dveří bude to-
tiž k doložení ukončení realizace 
potřebovat závěrečnou zprávu 
technického dozoru. Osoba tech-
nického dozoru musí být nezá-
vislá na fi rmě, která bude práce 
na domě realizovat. S dodavatel-
skou fi rmou uzavře žadatel de-
tailní písemnou smlouvu, hotové 
dílo je nutno převzít od stavební 
fi rmy až po konzultaci s technic-
kým dozorem. Jsou-li 
práce v pořádku, žadatel musí 
dát dohromady všechny dokla-
dy týkající se dokončení realiza-
ce. To jsou hlavně faktury včet-
ně soupisu provedených prací, 
položkového rozpočtu či dodací-
ho listu, potvrzení o jejich úhra-
dě, výpis z katastru nemovitostí, 
souhlas s užíváním stavby, kolau-
dační souhlas, předávací proto-
koly a vyplněný formulář, který se 
dokládá k dokumentům o dokon-
čení realizace. Všechny tyto do-
kumenty musí doručit na krajské 
pracoviště Fondu.

Poté co žadatel zrealizoval pro-
jekt a doručil na krajské praco-
viště Fondu všechny potřebné 
dokumenty, vyčká na udělení 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a samotnou výplatu dotace. Dů-
vodem čekání je kontrola všech 
potřebných dokumentů ze strany 
zaměstnanců Fondu. Peníze by 
měl žadatel obdržet nejpozději 
do šesti týdnů od momentu, kdy 
na Státní fond životního prostře-
dí ČR doručil všechny potřeb-
né dokumenty o dokončení jeho 
projektu.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Komunikace se SFŽP ČR
Pokud jsou v  jakékoliv fázi kontroly (krok 4 a 6) zjištěny nedostatky, pracovníci 
Státního fondu životního prostředí ČR vyzvou žadatele k jejich odstranění. Na od-
stranění mu poskytnou přiměřenou lhůtu. V ní musí žadatel nedostatky odstranit, 
jinak mu hrozí, že další administrace jeho žádosti bude ukončena. Pracovníci Fon-
du jsou kdykoliv k dispozici, takže pokud si žadatelé s něčím nevědí rady, mohou 
se na ně obrátit telefonicky nebo e-mailem s prosbou o konzultaci nebo za nimi 
mohou zajít na nejbližší krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

Oblasti podpory v programu 
Nová zelená úsporám

Zájemci o dotaci z programu Nová zelená 
úsporám mají na stránkách programu 
www.novazelenausporam.cz k dispozici 
kalkulačku, s jejíž pomocí si mohou 
spočítat orientační výši dotace na úsporná 
opatření pro své rodinné domy.

„

V případě zateplení a výměny oken a dveří 
vašeho domu pracuje aktuální výzva – 
stejně jako výzva předchozí – s takzvanými 
podoblastmi podpory, jež určují výši dotace, 
kterou může žadatel o podporu získat. Tyto 
podoblasti jsou stanoveny s ohledem na rozsah 
a efektivitu energeticky úsporných opatření, 
jež budou provedeny. Obecně platí, že čím více 
energeticky úsporných opatření žadatel realizuje, 
tím vyšší získá dotaci. 

Rozhodla se proto postavit si zbru-
su nový dům. A neváhala využít ani 
dotace z  programu Nová zelená 
úsporám.

Rodina Leimerových se rozhod-
la pro stavbu nového domu, proto-
že její předchozí zrekonstruovaný 
domek jí začal být malý. „Bylo po-
měrně těžké rozhodnutí odejít z již 
vybudovaného rodinného zázemí, 
ale když nyní vidíme vyrůstat náš 
nový a snad i pečlivě naplánovaný 
domov, nelitujeme, že jsme se roz-
hodli pro novostavbu,“ říká Marie 
Leimerová.

Leimerovi právě dokončili hru-
bou stavbu svého nového domu. 

A  měli prý i  štěstí na  stavebníky 
a dodavatele. Pravda ale také je, že 
rodina přistupuje ke stavbě s ma-
ximální pozorností. Pečlivě kont-
roluje odvedené práce a  podílí se 
i na jejich organizaci.

Dotace z NZÚ
Na  myšlenku požádat o  dotaci 
z  programu Nová zelená úsporám 
přivedli rodinu Leimerových ne-
závisle na  sobě různí dodavatelé 
stavby. Vzhledem k tomu, že rodina 
kladla velký důraz na energetickou 
úspornost domu, začala se myšlen-
kou zažádat o dotaci vážně zabývat.

„Pečlivě jsme vybírali například 
materiály na výstavbu hrubé stav-
by, ale i  způsob vytápění. Tím, že 
stavíme novostavbu, bylo od počát-
ku jasné, o kterou oblast podpory 
z programu Nová zelená úsporám 
máme zažádat. Věc jsme konzul-
tovali s  energetickým poradcem, 
který upravil několik parametrů, 
abychom splnili podmínky pro 
získání dotace,“ vzpomíná Marie 
Leimerová. Jednou ze změn bylo 
přidání tepelného čerpadla a sys-
tému nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla do projektu.

„Vše jsme samozřejmě důklad-
ně zvážili a  pečlivě propočítali 
i náklady na pořízení technologií 
a  jejich fi nanční návratnost pro-
střednictvím energetických úspor. 
Vše se ukázalo jako výhodné. Roz-
hodli jsme se proto o dotaci zažá-
dat,“ dodává Marie Leimerová.

Výhodou podle ní bylo i  to, že 
příslib dotace jim umožnil pořídit 
zvolené technologie okamžitě, ne-
odkládat jejich nákup na pozdější 
dobu. „Dobré je i to, že tyto techno-
logie budou součástí domu od po-
čátku jeho výstavby a nemusíme je 
dobudovávat následně,“ tvrdí paní 
Leimerová.

Informace o NZÚ
Po  prvních informacích o  progra-
mu Nová zelená úsporám si Lei-
merovi našli základní informa-
ce o  programu na  jeho webových 
stránkách. „Se samotným posouze-
ním, zda by náš dům splňoval dané 
parametry pro získání dotace, 
jsme se obrátili na specializovanou 
fi rmu. Ta s  námi spolupracovala 
od začátku až do momentu podání 
žádosti,“ vzpomíná Leimerová.

Poradenská služba od  specia-
lizované fi rmy byla placená, ale 
podle slov Marie Leimerové by ro-
dina bez odborné pomoci nezvlád-
la zkompletovat žádost bez chyb. 
I  tak se na  všem musela aktivně 
podílet.

Leimerovi nelitují času ani pe-
něz, které do získání dotace z pro-
gramu Nová zelená úsporám inves-
tovali. „I  díky tomuto programu 
jsme dostali odvahu na  to, aby-
chom uskutečnili naše plány pro 
náš nový domov, který, jak pevně 
doufáme, bude stejně tak útulný – 
byť o mnoho pohodlnější – jako ten 
náš předchozí a  také o  poznání 
energeticky úspornější,“ uzavírá 
Marie Leimerová.  

Rekuperace a čerpadlo
Rodině Leimerových přestal stačit jejich 
zrekonstruovaný domek. 

DOBRÁ PRAXE

O Nové zelené úsporám 
Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný 
Státním fondem životního prostředí ČR, Nová zelená úspo-
rám podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodin-
ných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdro-
jů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. 
Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro 
českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve sta-
vebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Vý-
znamným efektem programu Nová zelená úsporám je také 
tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst. Hlavním 

cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí sníže-
ním produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových ply-
nů (především emisí CO

2
), dále pak úspora energie v koneč-

né spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními 
přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení ob-
čanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouho-
dobých progresivních trendů. Česká republika získává na 
tento program fi nanční prostředky prodejem takzvaných 
emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle 
zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s po-
volenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozděj-
ších předpisů v rámci EU ETS v období 2013–2020.
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V roce 2010 koupila staré hospodář-
ství s  mnoha zemědělskými stave-
ními. Vnitřní uspořádání hlavního 
domu však nabízelo jen mnoho ma-
lých místností z dnešního pohledu 
nelogicky uspořádaných. Z  domu, 
který byl postaven v padesátých le-
tech, tak po  zásahu Sládečkových 
zůstaly jen obvodové zdi a střecha.

Hynek Sládeček je přesvědčen, 
že novostavba by rodinu vyšla lev-
něji než rekonstrukce starého sta-
vení. Přesto říká: „Novostavba pro 
nás má ale spoustu nevýhod. Na-
vrhnout příjemný nový dům na ze-
lené louce navíc vyžaduje extrémně 
dobrou představivost.“

Sládečkovi vytvořili první verzi 
projektu přestavby domu. Projekt 
byl ambiciózní a  nákladný. „Na-
příklad jsme počítali s  vytápěním 
pomocí tepelného čerpadla země–
voda se dvěma hlubokými vrty. My-
sleli jsme, že máme plán na  efek-
tivní dům – až později se ukázalo, 
že dílčí použití moderních tech-
nologií je extrémně nákladné, ale 
úsporný a  pohodlný dům nám ne-
zajistí,“ vzpomíná Hynek Sládeček.

Méně nároků
Po tomto zjištění se rodina Sládeč-
kových obrátila na architekta Jiří-
ho Čecha s mnohem skromnějšími 
požadavky. Nové vnitřní uspořádá-
ní domu bylo vyřešeno rychle. Deba-
ta běžela hlavně o zvolení vhodných 
technologií. „Pan Čech má zkuše-
nosti s rekonstrukcemi domů v níz-
koenergetickém standardu a navr-
hl nám nízkoenergetické provedení 
jako alternativu. Věděli jsme, že to 
bude znamenat vyšší náklady, ale 
kromě úspor při vytápění nás pře-

svědčily další výhody, jako je čer-
stvý vzduch v  celém domě díky re-
kuperaci, teplé zdi a podlahy díky 
zateplení, žádný studený průvan 
kolem oken,“ říká Hynek Sládeček.

Na  rekonstrukci domu měli Slá-
dečkovi připraven důkladný projekt 
i  pevný rozpočet. Vzhledem k  pro-
vázanosti jednotlivých úsporných 
opatření svěřili rekonstrukci včet-
ně instalace jednotlivých technolo-
gií jedné stavební fi rmě. Přestože 
v  průběhu prací museli několikrát 
navyšovat rozpočet, s  prací fi rmy 
byli spokojeni. Rekonstrukce trvala 
pět měsíců. Podle Hynka Sládečka 
tak nastal čas zažádat si o  dotaci 
z  programu Nová zelená úsporám. 
Žádost byla podána na  zateplení 
budovy, výměnu oken a dveří a sys-
tém nuceného větrání s rekuperací.

„Pokud jde o  vytápění, dotační 
program podporuje změnu jen ur-
čitým způsobem. V  našem případě 
byl dům původně vytápěn akumu-
lačními kamny, které jsme vyměnili 
za kotel na pelety, na což se podpo-
ra nevztahuje. Dotace je k  dispozi-
ci pouze na výměnu akumulačních 
kamen za  tepelné čerpadlo. Kotel 
na pelety je podporován pouze v pří-
padě, že původní vytápění je na pev-
ná paliva,“ říká Hynek Sládeček.

Náklady na projekt
Hynek Sládeček je přesvědčen 
o  tom, že není úplně pravdivé tvr-
zení, podle něhož jsou náklady 
na  výstavbu v  nízkoenergetickém 
standardu pouze o  10 procent vyš-
ší než v běžném standardu. „To zá-
leží na tom, jaké standardy porov-
náváte... Odhadujeme, že v  našem 
případě by nízkonákladová rekon-

strukce stála asi 50 až 60 procent 
celkové ceny. Technické požadavky 
nás v řadě případů donutily zvýšit 
standard. Například okna splňují-
cí požadované parametry pro zís-
kání dotace patří mezi nejdraž-
ší na trhu. Okna jsou výborná, ale 
za  normálních okolností bychom 
se spokojili i s jednodušším a mno-
hem levnějším provedením,“ říká 
Hynek Sládeček.

Podle něj je také nutné kvůli nu-
cenému větrání a  tepelným ztrá-
tám celou budovu vzduchotěsně 
uzavřít, což vyžaduje úpravu stro-
pů kvůli rozvodům vzduchotech-
niky. Přesto je podle něj dobré, že 
tyto zvýšené náklady pokrývá ales-
poň částečně dotace a  kromě pro-
vozní úspornosti je bonusem také 
lepší vnitřní klima v domě.

Informace o NZÚ
O možnostech programu Nová zele-
ná úsporám Sládečkovy informoval 
jejich architekt Jiří Čech, který jim 
také doporučil specializovanou fi r-
mu, jež pro ně celou žádost o dota-
ci vypracovala. „Vytvoření žádosti 
o  dotaci na  komplexní opatření je 
náročné a sami bychom to nezvlád-
li. Jen energetický posudek má asi 
50 stran,“ říká Hynek Sládeček.

Dle jeho slov byla možnost zís-
kat dotaci z  programu Nová zele-
ná úsporám výraznou podporou. 
„Výše dotace nás příjemně překva-
pila a  vnímáme ji jako vyjádření 
podpory naší iniciativě při úspoře 
energie. Z  čistě fi nančního pohle-
du by se nám takto výrazná úspor-
ná opatření nevyplatila, ale dotace 
nám v tom velmi pomohla,“ uzavírá 
Hynek Sládeček.  

Kterému typu stavitelů se po-
dle vás vyplatí zažádat o dotaci 
z NZÚ?

Žádat o  dotaci v  rámci NZU se 
vyplatí každému staviteli, který 
dokáže uvažovat nejen o  okamži-
tých nákladech, ale i  o  provozu 
domu. NZU je výhodná zejména 
u  komplexních rekonstrukcí, kdy 
je řešena celá obálka objektu.

Nízkoenergetické a pasivní domy – 
máte za  to, že investice do  tako-
vých domů je pro každého?

V  případě stavby nového domu 
vůbec nevidím důvod stavět běžnou 
a celý život zatěžující stavbu, když 
je možné stavět domy pasivní se 
skvělým komfortem bydlení a  za-
nedbatelnými náklady na  provoz. 
Vícenáklady totiž přesně pokrývá 
právě dotace NZU, a proto je možné 
mít perfektní stavbu za cenu stav-
by běžné. Podle mé zkušenosti mají 
mnohem větší vliv na  cenu indivi-
duální požadavky stavebníků a cel-
kový architektonický koncept než 
vlastní úsporné technologie. Můj 

názor je ten, že se nízkoenerge-
tické stavby dnes již staly běžným 
standardem a trendem je dále zvy-
šovat komfort a snižovat provozní 
náklady. Pasivní domy se tedy bu-
dou stále více dostávat na  první 
příčku v rozhodování investorů.

Co si myslíte o  kvalitě archi-
tektonických návrhů rodinných 
domů a jejich rekonstrukcí v ČR?

Z  mého pohledu je kvalita zá-
stavby nízká, což ale nemusí být 
způsobeno architektem jako spí-
še tím, že architekt u návrhu stav-
by nebyl. Bylo by velice přínosné, 
kdyby se architekti dokázali více 
uplatnit a vdechnout stavbám více 
stylu i smysluplnosti.  

Výše dotace nás překvapila

Jiří Čech: „Kvalita zástavby je nízká“

Rodina Hynka Sládečka chtěla dům s uzavřeným dvorem a velkým pozemkem.

Zvažovala, že si postaví dům 
za  Prahou, nakonec však koupila 
dům přímo v hlavním městě. Dům, 
který byl postaven těsně po II. svě-
tové válce, potřebuje mnoho úprav. 
Podle Viktora Polzera bylo logické 
využít nabídku dotací z programu 
Nová zelená úsporám.

 „Dům má původní fasádu, kte-
rá je sice v překvapivě dobrém sta-
vu, nicméně jsme se rozhodli celý 
dům zateplit. Dalším opatřením, 
které se chystáme realizovat, je 
instalace decentrálního reku-
peračního systému, aby nedošlo 
k uzavření domu a nenastaly pro-
blémy s tím související,“ vysvětluje 
Viktor Polzer.

Dle svých slov si od  veškerých 
úprav slibuje zejména zlepšení 
klimatu v domě, protože v zimních 
měsících se v  jedné jeho části ob-
jevují plísně. „Doufáme, že dům 
vylepšíme i  po  vizuální stránce  
a po  provedení úprav výrazně 
uspoříme na nákladech za vytápě-
ní,“ dodává Viktor Polzer.

Zkušený žadatel
Viktor Polzer udělal zkušenost 
s programem Nová zelená úspo-
rám již před dvěma roky, kdy 
získal  dotaci na  instalaci so-
lárního systému. V  té době mě-
nil i starý plynový kotel za nový. 
Na solární systém obdržel 35 ti-
síc korun, což pokrylo zhruba 
40 procent uznatelných nákla-
dů. Což sehrálo dle jeho slov vý-
znamnou roli, protože bez dota-
ce by si solární systém rodina 
nepořizovala.

„Měl bych jen jednu stížnost. 
Občas nesvítí sluníčko,“ dodává 
s úsměvem Viktor Polzer.

Nyní Polzerovi žádají o dotaci 
znovu. Práce na  domu zahrnují 
výměnu oken a instalaci příprav-
ných setů pro decentrální reku-
peraci. Nakonec plánují i zatep-
lení fasády.

„Teď vyřizuji povolení od  sta-
vebního úřadu. K jeho získání po-
třebuji ještě vyjádření hygieny 
a hasičů a souhlas sousedů. Tro-
chu jsem se pozastavil nad nut-
ností zpracování požárněbez-
pečnostního řešení, které stojí 
od 2,5 tisíce do 5 tisíc korun, ale 
předpis je předpis,“ vyjmenovává 
Viktor Polzer. 

Na  vyřízení dotace si najal 
stejnou firmu, s  níž už spolu-
pracoval, když vyřizoval insta-
laci solárního systému. „Výměnu 
oken a  zateplení bychom muse-
li provést i  bez dotace. Bez do-
tace bychom ale asi volili nižší 
standardy použitých materiálů. 

Tedy slabší polystyren a  i  okna 
by měla zřejmě horší vlastnos-
ti. Dále bychom důkladně zváži-
li, zda si můžeme dovolit instalo-
vat rekuperaci, o  jejíž existenci 
jsem se mimochodem dozvěděl 
až díky Nové zelené úsporám,“ 
vysvětluje Viktor Polzer a  dodá-
vá, že si sice neudělal finanční 
porovnání dotovaných a  nedo-
tovaných technologií, ale dá se 
odhadnout, že náklady na  na-
plánované úpravy by byly bez do-
tace zhruba o  20 procent nižší. 
„Dotace nám však pokryje zhru-
ba 35 % výdajů, takže je jasné, 
že se vyplatí investovat s dotací 
do kvalitnějších technologií než 
bez dotace do  těch méně kvalit-
ních,“ uvádí.

Podání žádosti
Podle Viktora Polzera je největší 
administrativní zátěží při vyří-
zení dotace dokládání realizace 
dotovaných opatření. U solárního 
systému to bylo poměrně jednodu-
ché, u  nadcházejících akcí mě to 
teprve čeká a  jistě se mám na  co 
těšit,“ říká Viktor Polzer, jenž je 
přesvědčen o tom, že se mu dotace 
ale vyplatí.

„S  ní jsem se dostal přibližně 
na náklady, které bych měl, pokud 
bych rekonstrukci dělal svépomo-
cí. Rekonstrukce svépomocí by mě 
ale stála mnohem víc času než zís-
kání dotace. Díky dotaci mohu ne-
chat rekonstrukci profesionálům 
a já radši vyrazím s rodinou na vý-
let,“ uzavírá.  

S rodinou na výlet i díky 
dotaci z Nové zelené úsporám

Ona sama vyrůstala v domě se za-
hradou a má na to ty nejlepší vzpo-
mínky. Stejné podmínky proto chtě-
la dopřát i svým dětem – a nejenom 
jim. Podle jejího názoru jsou výho-
dy domu se zahradou oproti bytu 
zřejmé.

Cesta k vlastnímu domu byla pro 
rodinu Opálkových přece jen o něco 
klikatější než přání Jindřišky Opál-
kové žít v domě se zahradou. Rodi-
na nejdříve zvažovala, že se pustí 
do  stavby novostavby, pak se jí ale 
podařilo získat tentýž dům, v němž 
Jindřiška Opálková vyrostla.

„Moc dobře vím, co pro dítě zna-
mená mít jen svůj vlastní pokoj ane-
bo neustálou možnost vyběhnout 
z  vlastního pokoje na  zahradu, 
na v podstatě chráněné území, kde 
nemusí být nutně a  neustále pod 
stálým dohledem rodičů. Manžel 
naopak vyrostl v bytě v centru Pra-
hy, a i když mu to tak v dětství nepři-
padalo, zpětně si uvědomuje, jaké 
to mělo nevýhody. Proto jsme měli 
od začátku jasno v tom, že chceme 
bydlet v domě a mít i zahradu,“ říká 
Jindřiška Opálková.

Od  doby, kdy byl současný dům 
rodiny Opálkových postaven, na 
něm byly provedeny pouze základ-
ní udržovací práce. Jedinou větší in-
vesticí byla výměna starých dřevě-
ných oken za nová plastová.

„Bojujeme s  velkými tepelnými 
ztrátami v zimě a naopak s vedrem 
v  létě. Dům také zadržuje vzduš-
nou vlhkost a  v  chladném počasí 
je téměř nemožné řádně vyvětrat, 
aniž bychom na topení neproděla-
li kalhoty,“ popisuje současné pro-
blémy domu Jindřiška Opálková. 

Podle ní je třeba hlavně zateplit 
fasádu a  střechu a  izolovat sute-
rén domu. „Kvůli boji se vzdušnou 
vlhkostí jsme se ale rozhodli i pro 
instalaci systému nuceného větrá-
ní s rekuperací. Při výměně topné-
ho systému počítáme s  instalací 
solárních panelů pro ohřev teplé 
vody,“ dodává.

Dotace z NZÚ
Ačkoliv žádost o  dotaci z  progra-
mu Nová zelená úsporám Opálkovi 
již podali, dle svých slov jsou stále 
na úplném začátku. Vybírají staveb-
ní fi rmu. Prozatím spolupracovali 
pouze s  projektantem a  energetic-
kým specialistou. „V  obou přípa-
dech jsou naše zkušenosti pouze 
pozitivní. Hodně dáváme na  dopo-
ručení přátel či zákaznická hod-
nocení fi rem na internetu. Věříme, 
že dobré zkušenosti nás čekají i na-
dále, při samotné realizaci úprav 
na  domě,“ nevzdává se optimismu 
Jindřiška Opálková.

To, zda se Opálkovým vypla-
tí žádat o dotaci z programu Nová 
zelená úsporám, mají prý pečlivě 
propočítáno. Žádají o  ni zejména 
proto, aby mohli investovat do draž-
ších a kvalitnějších technologií než 
do těch, které by nejspíše pořizova-
li, pokud by o dotaci nežádali. A ne-
jen to. „Možnost získat dotaci výraz-
ně přispěla i k našemu rozhodnutí 
pro instalaci systému nuceného vě-
trání. Na druhou stranu je několik 
věcí, které bychom bez dotace ře-
šili asi podstatně technicky jedno-
dušeji. To se týká hlavně zateple-
ní suterénu,“ vysvětluje Jindřiška 
Opálková.

Zájem o NZÚ
O možnosti získat dotaci z progra-
mu Nová zelená úsporám se Opál-
kovi dozvěděli z  médií. Program 
dlouhodobě sledují. Před podáním 
žádosti o dotaci přesto absolvova-
li bezplatnou konzultaci u  ener-
getického specialisty. „Výpočty 
a  projekt pro žádost jsme si ne-
chali zpracovat. Podat samotnou 
žádost bychom asi zvládli, ale stej-
ně by bylo nutné nechat si zpraco-
vat podklady od odborníka,“ uvádí 
Jindřiška Opálková, která je pře-
svědčena, že nastavení progra-
mu Nová zelená úsporám se vyvíjí 
správným směrem.  

Raději dům nežli byt

DOBRÁ PRAXE

Otázky nejen na program Nová zelená úsporám 
jsme položili architektovi Jiřímu Čechovi, který 
spolupracoval s manželi Sládečkovými.

Volba pro život v domě se zahradou prý byla pro rodinu Jindřišky Opálkové 
jednoznačná. 
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ROZHOVOR

Rodina Polzerových zavrhla koupi bytu, protože chtěla dům se zahradou. 


