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Nová zelená úsporám: Dotace pro úsporné
bydlení jsou nyní pod jednou střechou
Jestli si plánujete postavit dům či chcete výrazně rekonstruovat svoji nemovitost, potom
je dotační program Nová zelená úsporám určen přímo pro vás.

Na investice do bydlení můžete dostat stovky tisíc, díky kterým budete v následujících letech platit mnohem méně za spotřebované energie.
Nejenže tím získáte přímé ekonomické výhody, ale také pomůžete životnímu prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního a hojně využívaného dotačního programu
Nová zelená úsporám (NZÚ). Do roku
2030 rozdělí z evropských i národ-

ních zdrojů dotace v minimální výši
39 miliard korun.
Nová etapa programu přináší řadu
novinek, těmi nejzásadnějšími jsou
rozšíření podpory na bytové domy
po celém Česku a na rekreační objekty, v nichž jejich majitelé trvale žijí,

a dále sloučení s programem Dešťovka. Příjem žádostí se rozběhne 12. října
a plynule naváže na program stávající.
Majitelé rodinných i bytových domů
ocení také širší nabídku dotací, kterou jim pokračování programu přinese. Vedle již zmiňované Dešťovky,
o kterou se program nově rozrostl,
bude možné žádat například i o dotaci na výměnu starého neekologického
kotle nebo na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidla. V rámci adaptace na změnu klimatu mají majitelé bytových domů také možnost např.
zkombinovat zateplení domu s výsadbou stromů na veřejnosti přístupných
pozemcích domu. Mezi další podporovaná opatření se řadí solární termické a fotovoltaické systémy, zelené střechy, venkovní stínicí technika, využití
tepla z odpadní vody a mnohá další.
Zahrnutí úsporných opatření pod
jeden program má za cíl podpořit
komplexní rekonstrukce domů, ve kterých se bude šetřit energiemi a vodou.
A platí, že čím více opatření žadatel
udělá, tím větší finanční bonus získá
navíc k dotaci. NZÚ myslí i na novostavby. Nejvýrazněji jsou podporovány
domy s velmi nízkou energetickou náročností, ve kterých jsou navíc využity
obnovitelné zdroje energie. Peníze lze
čerpat i na domy s nízkou energetickou náročností.

VÝSLEDKY PROGRAMU
od roku 2014
Nová zelená úsporám je
nejefektivnějším programem
z pohledu dosažených úspor energie
k vloženým veřejným investicím.

80 682

přijatých žádostí

68 000

schválených žádostí

11 mld. Kč

výše vyplacené podpory

21 527

zateplených rodinných domů

2 774

postavených pasivních domů

580

zateplených bytových domů

ROZHOVOR

Každý, kdo si o dotaci požádá, dostane peníze
na výměnu kotle, říká ministr Richard Brabec
Kotlíkové dotace se vrací znovu na scénu, i když z ní vlastně nikdy úplně neodešly. Ministerstvo životního
prostředí má ambiciózní plán, jak zlepšit vytápění v domácnostech a k tomu i čistotu ovzduší.
Tvrdíte, že peníze na nový kotel dostane
každý, kdo splní podmínky a požádá si
o dotaci. To zní jako výrazná podpora.
Proč k ní ministerstvo přistoupilo?
Chceme hlavně motivovat lidi, aby si kotle
vyměnili. Blíží se termín zákazu nejstarších
a nejšpinavějších kotlů, od 1. září 2022 už je
nebude možné provozovat. Datum zákazu je
známé deset let, lidé měli čas na výměnu, stále jsou však v provozu desítky tisíc nevyhovujících kotlů. Nechceme jít cestou, kdy budeme
lidi strašit, přicházíme podle mě s férovou nabídkou, kdy jasně říkáme, že přispějeme každému, kdo splní podmínky. Sehnali jsme peníze a společně máme rok na to, abychom s tím
něco udělali. A kdo by třeba nestihl do 1. září
2022 kotel vyměnit, ale aspoň si do té doby požádá o dotaci, nemusí se bát nějakých sankcí.
S jak vysokou podporou mohou lidé počítat?
Nově jsme přistoupili ke dvěma schématům financování. Rozhodli jsme se výrazně
podpořit domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy, které zvažují každý trochu vyšší výdaj, což je pochopitelné. Ty mohou
získat dotaci až ve výši 95 %, navíc budou mít
možnost získat prostředky na výměnu kotle
předem, například zálohovým financováním
ze strany krajských úřadů, u kterých budou
o dotaci žádat. Na téměř 100% dotaci tak do-

(NZÚ). Tam si žádost může podat každý bez
prokazování výše příjmů po splnění technických podmínek programu. V NZÚ si navíc
může žadatel nakombinovat různá ekologická opatření, například výměnu zdroje a zateplení objektu, a získat tak k dotaci i výhodné finanční bonusy.

sáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) nevydělali v roce
2020 více než 683 600 korun čistého za celý
rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3.
stupně mají na 95% dotaci nárok automaticky, samozřejmě pokud splní další podmínky
stanovené programem.

A co ostatní domácnosti?
Ty mohou žádat až o 50% dotaci na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám

Kolik nových kotlů plánujete podpořit?
Jak už jsem řekl na začátku, podpoříme
každou žádost, která splní podmínky. Nyní
máme nachystáno nejméně 14 miliard korun,
z toho 5,5 miliardy půjde nízkopříjmovým domácnostem, 8,5 miliardy pak přes program
Nová zelená úsporám. Podle našich předběžných odhadů by to mělo stačit na výměnu
150 tisíc kotlů. A kdyby žadatelé peníze vyčerpali, seženeme další.
Kde na to vezmete peníze?
Podařilo se nám peníze vyjednat u Evropské komise. Povedlo se nám navázat na předchozí kotlíkové dotace, kdy jsme se tehdy
po ne úplně snadných jednáních dokázali
dohodnout a prosadit si, že peníze z evropských programů mohou jít na výměnu kotlů
v domácnostech. Následně se ukázalo, že kotlíkové dotace jsou úspěšným a i v Evropě oceňovaným programem, proto jsme se shodli
na pokračování.

Jak se dosud dařilo kotlíkové dotace rozdělovat a co to přineslo českému životnímu prostředí?
Od roku 2015 si lidé požádali o výměnu 120 tisíc
kotlů v celkové hodnotě 11,8 miliardy korun.
Fakticky už jsme vyměnili 85 tisíc zařízení
a vyplatili téměř 10 miliard korun. V současnosti se ještě rozdělují poslední zbylé peníze
z prvních tří vln kotlíkových dotací v některých
krajích, celkově to odhadujeme na 105 tisíc nových kotlů. Přínos to má především pro lokální ovzduší. Když si vezmete, že z desítek tisíc
komínů přestal stoupat kouř ze spalovaného
uhlí, je to velké zlepšení. Pokud to přepočítáme
na oněch již vyměněných 85 tisíc kotlů, tak to
znamená, že se o tisíce tun ročně snížily emise tuhých znečišťujících látek, ubyly stovky tun
emisí CO2 a prekurzorů částic PM2,5, výrazná je
i roční úspora energie, protože nové kotle jsou
mnohem efektivnější.
Věříte, že se podaří vyměnit i oněch předpokládaných 150 tisíc kotlů?
Já věřím, že ano, rozhodně jsem optimista. Jsem přesvědčen, že nabízíme lidem velmi
atraktivní podmínky a dobrou podporu s vyřizováním žádostí. Navíc už jsou kotlíkové dotace
zajeté a lidé o nich vědí, my jim to ještě připomeneme informační kampaní. Myslím, že dost
lidí si uvědomí, že už vlastně není na co čekat.
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Nová zelená úsporám startuje novou etapu,
připraveno je nejméně 39 miliard korun
Dotační program přispěl tisícům lidí na kvalitnější a ekologičtější bydlení. Další etapa se zaměří
na klimatická opatření v domácnostech.
Co bude nová etapa programu obnášet a na co
se mohou žadatelé připravit, jsme se zeptali
Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad bude žádosti vyřizovat a hodnotit i vyplácet dotace.

Jaká je nejbližší budoucnost Nové zelené
úsporám?
Na přelomu září a října odstartuje nová
etapa tohoto populárního dotačního programu, který pomáhá lidem k lepšímu bydlení.
Do roku 2030 rozdělíme z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard
korun. Jádro programu zůstává stejné, nově
se ale rozroste o nová opatření i okruh žadatelů. O dotace budou moci zcela nově žádat
majitelé bytových domů i mimo Prahu, kteří dosud žádali v Integrovaném regionálním
operačním programu, nebo majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí. Další významnou novinkou je sloučení Nové zelené úsporám
s Dešťovkou, dotačním programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou.
Uvádíte, že NZÚ se zaměří na klimatická
opatření v domácnostech. Co si pod tím
máme představit?
Chceme docílit toho, aby dotace pro úsporné
bydlení byly pod jedním programem, od čehož
si slibujeme, že žadatel udělá více opatření
najednou. Chceme lidi motivovat ke komplexním rekonstrukcím. V rámci jedné žádosti
zkombinují třeba zateplení, výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky a pořízení nádrže na dešťovou vodu. Tím se jejich nemovitost bude lépe
adaptovat na dopady klimatické změny. Navíc se tím vyřízení dotace výrazně zjednoduší a urychlí, za kombinaci více opatření bude
možné navíc získat zajímavé bonusy. Platí, že
čím více opatření, tím více bonusů.

nou linku, poslat e-mail nebo si domluvit osobní konzultaci na některém z našich pracovišť.

To zní zajímavě, ale zároveň trošku složitě. Vyzná se v tom zájemce o dotaci?
Já věřím, že ano. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online. Elektronicky bude probíhat i následná komunikace s naším Fondem, žadatelé tak vyřídí
vše z pohodlí domova bez zbytečného papírování. Abychom zájemcům o dotace Nová zelená úsporám co nejvíce usnadnili podání žádosti, připravili jsme pro ně zcela nové webové
stránky, kde najdou přehled všech podporovaných opatření, příklady úspěšných realizací i jednoduchý návod, jak podat žádost o dotaci. Součástí webu je i databáze specialistů,
která obsahuje stovky kontaktů na odborníky, dodavatelské firmy a realizační firmy, které pomohou s přípravou a provedením rekonstrukce či stavby domu. Vyhledávat se v ní dá
podle oboru i místa působnosti, žadatelé tak
najdou kontakty na dodavatele ve svém nejbližším okolí. Seznam není povinný, ale může výrazně usnadnit cestu k dotaci. A samozřejmě
se lidé mohou kdykoliv obrátit na naši bezplat-

Rozšířila se nabídka
a zvedly se dotace

Nový program NZÚ se rozšiřuje na větší
počet opatření, ale i na větší okruh příjemců. Budete mít dostatečnou kapacitu
na vyřizování všech žádostí? S jakými lhůtami mají žadatelé počítat?
Kapacitu určitě mít budeme. Máme síť krajských pracovišť, která budou žádosti vyřizovat, a navíc mají mnohaleté zkušenosti s administrací programu. I díky tomu je Nová zelená
úsporám nejefektivnějším a nejdéle trvajícím
dotačním programem v oblasti energetických
úspor. Nabídka podporovaných opatření se sice
rozrostla o zcela nové oblasti, ale zároveň bude
možné vše vyřídit v rámci jedné žádosti. Její podání, včetně dalších potřebných dokumentů,
se bude vyřizovat zcela online přes nové webové stránky www.novazelenausporam.cz. Obojí
sníží administrativu a vše se urychlí. Lhůty budou pořád vycházet z námi nastaveného pravidla tří týdnů. Do tří týdnů od podání elektronické žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v
pořádku, nebo zda je potřeba něco doplnit. Tři
týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu po skončení prací. Jakmile bude
žádost schválena, do tří týdnů odešleme dotaci
na účet. To znamená, že žádost o dotaci podaná
bezchybně již po realizaci prací může být vyplacena už do devíti týdnů.
Co byste poradil zájemcům o dotace? Jak
nejlépe začít?
Jako první krok by měl každý zájemce o dotaci navštívit web programu, kde v průběhu září
zveřejníme kompletní informace a pokyny. Vedle přehledu všech podporovaných opatření
zde najde také příklady úspěšných realizací
a jednoduchý návod, jak podat žádost o dotaci.

JAK NA TO
KONZULTACE

pro bytové domy

Konzultujte zdarma své představy,
projektové záměry a žádosti
s našimi odborníky

PROJEKT

Vyberte si na našem webu specialistu,
který vám pomůže s přípravou
či zpracováním projektu

ŽÁDOST

Podejte a spravujte svou
žádost jednoduše
přes webovou stránku

REALIZACE

Vyberte si odborníka
nebo odbornou firmu, kteří
vám pomohou s realizací

VYÚČTOVÁNÍ Předložte potřebné dokumenty
o provedených pracích, aby vám byla
proplacena dotace

Součástí webu je i databáze specialistů, přes
kterou může rovnou z webu kontaktovat projektanta a energetického specialistu, kteří mu
zpracují projekt a energetické hodnocení.

Je nutné mít na všechna opatření projekt
od odborné firmy? Neprodražují se tím
práce?
Zjednodušený projekt zpracovaný autorizovanou osobou je nutné dokládat pouze v případě projektů na snížení energetické náročnosti stávajících domů a v případě projektů
výstavby nového domu. Požadován je pouze
rozsah nezbytný k posouzení splnění podmínek programu, žadatelé se tak nemusí obávat, že po nich budeme požadovat kompletní
rozsah dokumentace, či dokonce prováděcí
dokumentaci stavby. V těchto případech nám
projektová dokumentace dává určitou záruku, že vše bude provedeno kvalitně a v souladu s podmínkami programu, a žadateli na ni
poskytujeme dotaci. V případě jednodušších
opatření, například výměny zdroje tepla či
pořízení systému na zadržování dešťové vody,
nám postačí velice jednoduchý popis systému,
který zpracuje přímo dodavatel.
Některá opatření bylo dříve možné udělat
i svépomocí. Platí to stále, nebo je potřeba
zadat vše specializovaným firmám?
Ano, to platí stále. Svépomoc umožňujeme
například u zateplení, výstavby či instalace nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí instalovat
osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě dodatečné instalace do stávajícího domu,
tak i v případě novostaveb. Žadatel však musí
při rekonstrukci či výstavbě domu i v případě
realizace (části) opatření svépomocí zajistit odborný technický dozor.

Benefity
BUDETE BYDLET LÉPE A ÚSPORNĚJI
Vlastníte rodinný nebo bytový dům a uvažujete o jeho rekonstrukci? Nebo třeba jen o výměně
kotle, instalaci solárního systému nebo zachytávání dešťovky? Plánujete koupi nebo stavbu nového domu? Spořte s Novou zelenou úsporám!

DVOJÍ ÚSPORA PENĚZ
S dotací uspoříte jak na vstupní investici, tedy
na pořízení úsporného opatření, tak díky snížení
spotřeby i na budoucích výdajích za pitnou vodu
a energie.

I ČAS JSOU PENÍZE
Díky online podání žádosti a možnosti požádat
o podporu na více opatření najednou vyřídíte
dotaci jednoduše a rychle.

ZHODNOŤTE SVOU NEMOVITOST
Pokračování programu Nová zelená úsporám přináší širší nabídku dotací pro bytové domy. Od podzimu už mezi žadateli mohou být
i majitelé bytových domů mimo
Prahu, kteří dosud žádali v Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP). Nově bude možné žádat i o dotaci na dešťovku či
na ohřev vody pomocí tepelných
čerpadel.
Bytové domy mohou dostat podporu na širokou škálu opatření, například na zateplení, na výměnu zdrojů
vytápění, na fotovoltaické systémy,
na zelené střechy, na dobíjecí stanice pro auta a další, a to vše v jednom
programu Nová zelená úsporám.
V rámci adaptace na změnu klimatu nabízí NZÚ majitelům bytových

domů také možnost zkombinovat například zateplení domu s výsadbou
stromů na veřejnosti přístupných
pozemcích bytového domu.
Smyslem sjednocení je motivovat
žadatele, aby dělali kompletní rekonstrukce. Čím více opatření žadatel zkombinuje, tím vyšší bonus
získá ke standardní dotaci. Tak by
se dalo stručně shrnout jednoduché pravidlo, kterým se řídí počítání bonusů. Majitelé bytových domů
za každou kombinaci získají navrch
20 tisíc korun, bonusy se navíc mohou sčítat, celkem si tak mohou přijít
až na 200 tisíc korun.
Podporována je i výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití
obnovitelných zdrojů energie.

JE TO LEHČÍ, NEŽ SI MYSLÍTE
•
•
•

•
•

Online příjem žádostí přes webové stránky
programu
Online komunikace s žadatelem (žádné papírování)
Stále platí pravidlo 3+3+3 týdny. Do tří týdnů se
žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, do tří týdnů
od doložení dokončení realizace je žádost schválena,
do tří týdnů od schválení je dotace vyplacena
Servis pro žadatele: bezplatná informační linka,
osobní i online konzultace
Intuitivní webové stránky a systém pro podání
žádosti

Infolinka: 800 260 500 / E-mail: info@sfzp.cz

www.novazelenausporam.cz

Úsporná opatření zhodnotí vaši nemovitost i s výhledem do budoucna, kdy budou požadavky
na energetické a ekologické vlastnosti budov stále
více ovlivňovat jejich cenu. Zároveň si své bydlení
užijete: budete bydlet lépe a komfortněji.

KOMBINUJTE A SPOŘTE JEŠTĚ VÍCE
Za kombinaci více opatření můžete navíc získat
zajímavé bonusy. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus získáte ke standardní dotaci.
• Za každou kombinaci získáte navrch 10 000 korun
u rodinných domů a 20 000 korun u bytových
domů.
• Bonusy se vám mohou sčítat.
• Celkem na bonusech uspoříte až 90 000 korun
u rodinných a až 200 tisíc korun u bytových
domů.
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Jak na kotlíkové dotace
Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti,
těm pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace
dosáhnou i ostatní domácnosti v rámci Nové zelené úsporám.

Kotlíkové dotace pro ostatní
domácnosti → až 50 % nákladů
KDO MŮŽE ŽÁDAT
•

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

NA CO MŮŽE ZÍSKAT PODPORU
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Typ zdroje tepla

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové
domácnosti → až 95 % nákladů
KDO MŮŽE ŽÁDAT
•

•
•
•

Domácnosti s čistým příjmem v roce 2020 do 170 900 korun na člena domácnosti (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány.
Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020: zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijících ve společné domácnosti
s žadatelem se počítá nulový příjem.
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy
rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného
rekreačního objektu.

NA CO MŮŽETE ZÍSKAT PODPORU
•

Na výměnu kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY DLE TYPU ZDROJE
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A)

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo (min. energetická třída A+)

130 000 Kč

Kotel na biomasu (min. energetická třída A+)

130 000 Kč

KDE ŽÁDAT
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022.
Kraje nabídnou také odborné poradenství.

CO JE TŘEBA DOLOŽIT PRO ŽÁDOST
•
•

•
•
•

Formulář žádosti o podporu
Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla –
žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj
tepla realizován
Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso
Doklad o splnění podmínky dotačního programu týkající se výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti

CO JE TŘEBA DOLOŽIT PO VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE
•
•
•

•
•
•

U rodinných domů na výměnu neekologického kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálního topidla využívaného jako hlavní zdroj tepla za
kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.
U bytových domů na výměnu neekologického kotle, lokálního topidla na pevná paliva a elektrického nebo plynového vytápění využívaného jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné
čerpadlo.
Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované
od 1. ledna 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných
zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016, o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla
spalovací zdroj)
Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. osobou výrobcem proškolenou pro instalace plynových kotlů
Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

www.kotlikydotace.cz

Plynový kondenzační kotel
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže /
se samočinnou dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
a celosezónním zásobníkem pelet
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění
a přípravou teplé vody
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění
bez přípravy teplé vody
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému
Napojení na soustavu zásobování teplem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou
tepla a teplovodním výměníkem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ČASTÉ DOTAZY
Je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě? Jde
o rekreační objekt, ve kterém mají
dva lidé trvalé bydliště.
Ano, pokud jde o trvale obývaný rekreační objekt, žádá o dotace vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
Majitelé domu jsou důchodci. Jakou dotaci mohou předpokládat?
Domácnosti složené výhradně
z důchodců pobírajících starobní
důchod nebo invalidní důchod
3. stupně nebudou muset dokládat
příjmy, mohu tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací,
aniž by se zkoumal jejich příjem.
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Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web
www.novazelenausporam.cz.

CO JE TŘEBA DOLOŽIT PRO ŽÁDOST
•
•
•
•

Formulář žádosti o podporu
Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla –
žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje třídu kotle vhodnou k výměně
Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj
tepla realizován
Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso

CO JE TŘEBA DOLOŽIT PO VÝMĚNĚ

Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?
Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho
instalaci a stavební práce, tak
výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu
nebo nezbytné zkoušky, měření
a dokumentaci.

•

Co když nestihnu kotel vyměnit
do 1. září 2022? Hrozí mi pokuta?
Pokud podáte žádost o výměnu
před tímto termínem a doložíte
to úřadům v případě kontroly, lze
upustit od pokuty za přestupek.
MŽP metodicky povede správní
úřady, aby podání žádosti o výměnu zdroje zohledňovaly v případných řízeních ve prospěch vlastníků nemovitostí.

Bytový dům
(Kč/b. j.)
12 000

KDE ŽÁDAT

Je možné s dotací vyměnit i starý
plynový kotel?
Na výměnu plynového kotle není
možné čerpat dotace, možné by
to bylo v případě výměny topidla
na plyn s podporou Nové zelené
úsporám.

Je někde zveřejněn seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace
a na které je možné žádat dotaci?
Seznam je připravován, doporučujeme sledovat webové stránky
www.kotlikydotace.cz, kde budeme o jeho zveřejnění informovat.

Rodinný
dům (Kč)
35 000

•
•
•
•

•

Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných
zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016, o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla
spalovací zdroj)
Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. osobou výrobcem proškolenou pro instalace plynových kotlů
Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

www.novazelenausporam.cz
ZÁKAZ STARÝCH KOTLŮ SE BLÍŽÍ. VYMĚŇTE HO VČAS!
Za necelý rok už nebude možné topit v kotlech spadajících do nižší než
3. třídy, které jsou významným zdrojem znečištění ovzduší. Zákaz vstoupí
v platnost 1. září 2022. Zpravidla se to týká kotlů na tuhá
paliva vyrobených do roku 2000. V provozu bude možné mít
zdroje splňující minimálně 3. emisní třídu. Toto označení je
možné najít na výrobním štítku kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná
o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je pravděpodobné, že kotel povolené emise nesplňuje.

VÝSLEDKY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ v letech 2014–2020

11,8 miliardy korun
Dosud vyměněno přes 85 000 kotlů
Dosud bylo vyplaceno 9,3 miliardy korun
1,2 mld. Kč rozděleno prostřednictvím kotlíkových půjček
Celkem rozděleno mezi kraje
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DOBRÁ PRAXE

Těmto lidem Nová zelená úsporám přinesla
lepší bydlení. Přidejte se i vy!
Dotační program pomáhá nepřetržitě mnoho let a za tu dobu přispěl na tisíce rekonstrukcí,
novostaveb i úsporných opatření. Vybrali jsme pro vás několik příkladů úspěšných žadatelů,
možná se jimi budete inspirovat.
ZELENÁ STŘECHA SNÍŽILA VNITŘNÍ TEPLOTU DOMU

Celková dotace z NZÚ: 561 535 Kč

Opravený rodinný dům je hezčí,
lépe se v něm bydlí a šetří energii. Kompletní renovace obálky
budovy zajistila staršímu rodinnému domu nový vzhled. Při rekonstrukci se majitelé rozhodli
pořídit i zelenou střechu, která
vedle zateplení zlepšuje tepelný
komfort uvnitř budovy.
V původním stavu byla měrná
spotřeba tepla mnohem vyšší
(460 kWh na m2 na rok), po
opravě je až šestkrát nižší
(70 kWh na m2 na rok).

DVOUPATROVÝ DŮM ZDOBÍ ZELENÁ STŘECHA

Celková dotace z NZÚ: 503 000 Kč

Nový rodinný dům v pasivním
standardu má dvě patra a rovnou střechu. Část plochy využívá pro svůj růst extenzivní zelená
střecha. Stavaři využili tradiční
zděnou technologii s přidanými tepelnými izolacemi. Hlavním zdrojem tepla je elektrické
podlahové vytápění, teplou vodu
ohřívá kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem. Na střeše je
instalováno devět fotovoltaických panelů s akumulací energie
do zásobníku teplé vody.

RODINNÝ DŮM VYUŽÍVÁ I TEPLO Z ODPADNÍ VODY

ZATEPLENÍ SNÍŽILO SPOTŘEBU ENERGIÍ O DVĚ TŘETINY

Nízkoenergetická novostavba to
myslí s úsporami energií vážně.
Majitelé nového rodinného domu
zkombinovali několik oblastí podpory do jednoho. Využili podporu
pro novostavby, vedle toho zachytávají dešťovou vodu a využívají teplo z odpadní vody. Dům
je koncipován s velmi nízkou
energetickou náročností. Podle
majitelů je největším přínosem
komfort bydlení. Úspora
energií proti starému domu je
zhruba dvoutřetinová.

Při kompletní opravě domu
došlo i na zateplení. Odměnou je
výrazná úspora. Při revitalizaci
domu nechal jeho majitel
zateplit obvodové stěny. Izolovány byly i podlahy, střecha, podlahy na zemině a ostatní konstrukce. Součástí oprav byla i výměna
oken a dveří. Zateplení snížilo
spotřebu energií o dvě třetiny.
Majitelé jsou s provedenými pracemi spokojeni a pochvalují
si snížení spotřeby energií.

Celková dotace z NZÚ: 505 000 Kč

NOVOSTAVBA KOMBINUJE HNED NĚKOLIK ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Celková dotace z NZÚ: 485 000 Kč

Na okraji obytné zóny vyrostl
nový rodinný dům, který využívá
obnovitelné zdroje energie. Jako
zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody slouží tepelné
čerpadlo vzduch-voda. S vnitřním prostředím pomáhá vzduchotechnika s rekuperací. Fotovoltaika je využívána k pokrytí
části roční spotřeby elektrické
energie. Majitel nemovitosti kvituje, že snížil energetickou zátěž
domu a náklady podle něj nebyly hrozivé.

DOTACE SNÍŽILA NÁKLADY NA ZATEPLENÍ PANELÁKU
Pražský bytový dům dostal
zateplení. Sdružení vlastníků
využilo dotaci a ušetřilo. Šestipatrový panelový dům z 80. let
20. století, ve kterém je
čtyřiatřicet bytů, dostal novou
fasádu. Dělníci zateplili zdi,
střechu i lodžie. Výrazně se
tak snížila tepelná náročnost
objektu. Sdružení udělalo
rekonstrukci za vlastní
peníze, posléze si ještě
vyřídili dotaci a stát jim přispěl
slušnou částkou.

Celková dotace z NZÚ: 768 400 Kč

Celková dotace z NZÚ: 362 959 Kč

NOVÝ RODINNÝ DŮM VYUŽÍVÁ OBNOVITELNÉ ZDROJE

Celková dotace z NZÚ: 535 000 Kč

Pasivní rodinný dům spoléhá
na energii ze slunce i země. Samostatně stojící dům ve tvaru
kostky byl od počátku koncipován s velmi nízkou energetickou
náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.
Obyvatelé se spoléhají na
tepelné čerpadlo země-voda
a rekuperaci. Další energii do
domácnosti přináší fotovoltaika
o výkonu 2,16 kWp, která ohřívá
vodu. Měrná roční potřeba tepla
na vytápění je 15 kWh/m2/rok.

NOVÝ BYTOVÝ DŮM MÁ MENŠÍ SPOTŘEBU NEŽ DOMEK
Čáslavská pasivní bytovka nabízí obyvatelům devatenáct bytů.
Stavba má velmi nízkou energetickou náročnost. Novostavba
si drží úsporné parametry
na nízké úrovni. Měrná roční
potřeba tepla na vytápění EA
je 14,7 kWh/m2/rok. Tepelnou
stabilitu zaručují exteriérové
stínicí prvky. Zdrojem vytápění
objektu je plynový kondenzační kotel. Dle vyjádření investora
je dům vytápěn za stejné peníze
jako běžný rodinný dům.

Celková dotace z NZÚ: 1 637 800 Kč
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