Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie:



Podpora opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech.
Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v
Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast
podpory C.5 a C.6).

Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla





V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na
vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu, za efektivní,
ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění, používaného jako
hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem.
Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob
provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových
dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek.
Podporované typy zdrojů:

Podoblast
podpory

Typ zdroje

Výše podpory (Kč),
dle podoblasti
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 na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním
výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo 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

18 000

15 000

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem
s vyšším než 50% podílem OZE

40 000

30 000

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických:











V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do
dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).
dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou
za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou
je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory
C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací
elektřiny výhradně do akumulátorů.
Solární termické systémy (C.3.1/C.3.2):
o Podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory
C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).
o Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální
hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití
energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
o Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.
Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (C.3.3):
o Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci
systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
o Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.
Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (C.3.4/C.3.5/C.3.6):
o Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
o Podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
o Maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
o Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70 %.
o Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a
technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98
%.
o Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě
elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie
(zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci
přebytků energie.
Detailní podmínky naleznete v Závazných pokynech.

Podporované typy systémů:

Podoblast
podpory

Typ systému

Dotace (Kč)

C.3.1

Solární systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3.

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým
ohřevem

35 000

C.3.4.

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie
s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným
ziskem ≥1 700 kWh.rokˉ¹
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a
celkovým využitelným ziskem ≥1 700 kWh.rokˉ¹

55 000

C.3.5.

C.3.6.

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a
celkovým využitelným ziskem ≥3 000 kWh.rokˉ¹

70 000

100 000

Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla







V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným
získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy
(podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).
podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti
podpory A nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací
systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na
vytápění minimálně o 20 %.
Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových
stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální
(lokální) systémy. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných
technických norem.
Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy
n50 ≤ 2,5 h-1.

Podoblast
podpory

Typ systému

Dotace (Kč)

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným
získáváním tepla
Decentrální systém nuceného větrání se
zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

75 000

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti
obálky budovy




Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti
obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4.
Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z
oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3
nebo C.4.
Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním
prohlášením typu III





podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1,
C.2, C.3 nebo C.4.
Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se
zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace
zvýhodněna částkou 2 000 Kč. V případě použití více výrobků s vydaným environmentálními
prohlášeními se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje.
Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15
804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.

