
Nová zelená úsporám 

 5 oblastí podpory  
A – Snižování energetické náro�nosti stávajících budov 
B – Výstavba budov 
C – Efektivní využití zdroj� energie 
D – Podpora zpracování dokumentace 
E – Bonus za kombinaci 

Základní informace 
• Vyhlášení programu 13. 6.2013  
• Uznatelné práce od 1.1.2013 
• P�íjem žádostí – srpen 2013

• P�íjem žádostí pouze elektronicky (dokumentace pozd�ji poštou) 
• První vyplacené peníze – podzim 2013 
• Celková výše pen�z 1 miliarda K� (po�ítá se až 1,8 miliardy do konce 2013) 
• Dotace pouze pro rodinné domy
• Výše dotace je limitovaná max. uznatelnou �ástkou na m2 opat�ení 
• Dotace se po�ítá procentuální �ástka z celkových uznatelných náklad� na m2 zateplené plochy  
• Realiza�ní firmy a výrobci se musí znovu zaregistrovat do SOD a SVT na www.nzu2013.cz 

A – Zateplení  

Sledované parametry:
• M�rná ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní (EA),  
• Úspora m�rné ro�ní pot�eby tepla na vytáp�ní,  
• Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy (Uem),  
• Zajišt�ní dostate�né vým�ny vzduchu dle �SN EN 15 665/Z1,  
• Zdroj tepla na vytáp�ní (povinná vým�na neekologického zdroje) 

B – Výstavba nových budov  
• Pasivní d�m  - dotace 400 000 K�
• Nulový d�m – dotace 550 000 K�
• Nelze kombinovat s jinou podporou  

C – Efektivní využití zdroj� energie 
• Povinná vým�na hlavního neekologického lokálního zdroje tepla na vytáp�ní sou�asn� s realizací 

opat�ení na snížení energetické náro�nosti stávajících budov z oblasti A 
• Vým�na hlavního lokálního zdroje tepla na vytáp�ní ve stávajícím objektu, kde byla opat�ení ke 

snížení energetické náro�nosti již realizována 
• Instalace solárního termického systému pro p�ípravu teplé vody 
• Instalace systému nuceného v�trání se zp�tným získáváním tepla 

D- Podpora zpracování dokumentace 
• Podpora na zpracování odborného posudku 
• Podpora na zajišt�ní odborného technického dozoru 
• Podpora na m��ení pr�vzdušnosti obálky budovy 

E – Bonus za kombinaci – fixn� 10 000,- K�

Hladina
Míra podpory z 
uznatelných náklad�

Úspora energie
M�rná ro�ní pot�eba 
tepla na vytáp�ní

Instalace systému 
nuceného v�trání s 
rekuperací 

1 30% 40 % 70 kWh/m2.rok podporována 

2 40 % 50 % 55 kWh/m2.rok podporována 

3 55 % 60 % 35 kWh/m2.rok podporována 



ZATEPLENÍ FASÁDY PRO BEZPROBLÉMOVÉ DOTACE 



ZATEPLENÍ ST�ECHY PRO NEJVYŠŠÍ HLADINU DOTACE 



MODELOVÉ P�ÍKLADY 

Dota�ní program je nastaven tak, aby pro žadatele vyšlo výhodn�ji zateplit kvalitn� a na vyšší standard. 
Vyšší náklady jsou kompenzovány vyšší dotací a zárove� p�ináší nízké náklady na topení. 

Rodinný d�m dvoupodlažní 
Podlahová vytáp�ná plocha 200 m2 
Náklady na topení p�ed zateplením 28 000,- K�/ rok  

Zateplení pro 30% dotaci 

Obvodová st�na 160 m2: Minerální vlna FKD S 140 mm 
St�echa 100 m2: Minerální vlna  Unifit 035 160 mm 
Zateplení �ásti podlahy 40 m2: podlahová izolace 100 mm  

Úspora tepla: 45%  
Celkové náklady: 425 000,- K�
Dotace: 127500,- K� + dotace na projekt 
Náklady po ode�tení dotací: 297 500,- K�

Náklady na topení po zateplení 15 400,-  K�/ rok 

Zateplení pro 40% dotaci 

Obvodová st�na 160 m2: Minerální vlna FKD S 180 mm  

St�echa 100 m2: Minerální vlna  Unifit 035 220 mm 

Zateplení �ásti podlahy 40 m2: podlahová izolace 100 mm  

Úspora tepla: 54%  
Celkové náklady: 480 000,- K�
Dotace: 192 000,- K� + dotace na projekt 
Náklady po ode�tení dotací: 288 000,- K�

Náklady na topení po zateplení 13 000,-  K�/ rok 

Zateplení pro 55% dotaci 

Obvodová st�na 160 m2: Minerální vlna FKD S 200 mm 
St�echa 100 m2: Minerální vlna  Unifit 035 250 mm 
Zateplení �ásti podlahy 40 m2: podlahová izolace 100 mm  
+ Vým�na oken 20 m2: okna s izola�ním trojsklem  
+Systém nuceného v�trání s rekuperací tepla  

Úspora tepla: 71%  
Celkové náklady: 720 000,- K�
Dotace: 396 000,- K� + dotace na projekt 
Náklady po ode�tení dotací: 324 000,- K�

Náklady na topení po zateplení 9 600,-  K�/ rok 

Vice o podmínkách program na www.nzu2013.cz


