
Progr6n |d];-:S:ej.s],a ž.,.olního pías'_:.
adminlsiro\,3rý Slá:.i.1 ::..j3- ila_.i4o prosj=] ]=
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=.=kivního vyl-i:."-

Zdrqů e|eí3l5 \ 1r., _.;:a 3iTeah a na paa:,:--
4ls:avby oucrv s vei-: iaz<a. :-=:s=:i3k€U nárc"š-:-

lril

3. \^íZVA PRO RODINNÉ DOIVIY >m;-=r-*gtoacérjÉdsjzdaiodoi,cimůžeieaždorořl2f;2.

Yýzva je urČena Pro ma]itele rodinných domů, k'tefi chtěií získá: d$Efi na ze-.eplení ) Bo*ace*d..;r--ddsar§yy6,1i
domu (lýměnou oken nebo dveřÍ, zateplením stěn, sř§chy, SJDBU rea{] mdtal-y), na Órr i* a-erg*cry :§§r-iÉr" cú€Ťe.í reailzlire:e, ím \lĚídoiáciZiske:euýměnu neeko|ogického Zdroje tepla za eíektiwrí a ekologi:ký zdror Dé}= p oooporo-
Vána Výstavba nornl'ch rodinných domů s velmi níZkou ene€frCkc,L .ářač!-,as:í a iaké F, x.**-*
insta |ace so|árních term ichých a Íoiovoliaichých s}sténů a s}siéř,Tů ruená.o věiéní Na ;leťfi."rc- =árráJ- cro$enL náie k dispozici kalkulačku, s iqž Dcrios Si í-lž:se zpětným získáváním tepla z odpadního wduchu, sDoč:=::r€.=#l .4é dc=ce,

WšrPoDPoRY
Oblast podpory A
Snižování energetické náročnost siétal'rctch rcdinniieh doolů

JednotlíVé podoblesii oodoorý A0 ž ]1,3 ,isúi, S=rot€:] s€é i.-} .bšažEflé riiní-
mální úSpory Daďg.,r* -eoi3 ra BÉgé.i m r-iie= erel::crr *${jriď c€€jerí
a určují výši doř€, k-.s"-Du nřa= zi;ll;: Pcri:aÉes r.3le r3er= §í: 

=i,ř 
F_.o\€ce,

podobles_A3 pe3cak 3t x:(-o-a í:-:FJ- =-f.?=
iiairrládníqýĚe posory Eei#qlE, bř€dří* Fea§stÉ

PodobHi Ět a C.l - l&EĚlla zůaiÉ epla r C-! - {* ďr| v hdki
s obM poScyl, C: - uí* *trii k lď-= 3 *r."x!oŤu!rA

Podo5aa*
po+By Typattý:

lí1pepÉ+rrrre
G.l G-2

c.1"1 c3.1 Mnai:irnrasr§fučrúííxiá*DU E*Ě€ 5om lt jtr
Tlplo.ls*&e fr-O*ltrt t.'2

ttG/ííů (lGlrřfl
[3

(Kďrrů
c.72 c22 trH re tirr*r: se sadirrill ůdá.fui p*e !6fra mffi

otryodgé stěrry a poďa},y ílad B@íiáeíí, í.,borrá kamna na t*rnasr s rpbadnín vi
C.13 C.2.t měníkemsručrrídodávkoupaliwa uavÉrre st)ofi] 40§x)

_střea_hy_ soQ 600 krbové Vložky s teplov€dním výměníkem':_-.=8!q]
Výplně otvorů 2 Loo 2,75o 3 8oc krbová kamna nebo vložka na biomasu

E-Llí c24 s "i=DIc,.c3-iT !i,Ťěnkem se samočinnou
iJ:,@-§!€,a?

Podlahy na terénu 50 0oo A'.OC{

stropy a ostahí konstrukce Ér5 ř"§ §eřeĚs§eaýlea-lfta 1 !tr ť§
Podobldá.4 - Podpora na Zpracování odborného pcudkl, s =ř#rr l&m-ďri
technického dozoru:max.15Yózalokované částkyvoblasij podpc,},A !.-á[ § m €
f,laximální míra podpory:5a g6 zádně doložených způsobiýcrr vjrlrfi-

Oblast podpory B
Výstar,ba ra::nr,lcn domů s velrrri nízl(ou energetickou náročnosť

C-L6 a.2.§ B#@€f*.res :iEm remn
e.17 C-2-7 Be*+aeerpOe@rr9Hódá ,5 l §Sm
Er.8 c.za pirwýtpnder:ačrr *a*:' j§{m :s,ffi
cl§ e2_9 napcienínesorr*ruzá*úit€N(fujqiem

s v,!Ěším než í]% pod§ern oE 4ooía 30ffil

Podob*ast
ffi popis §_*ry'y

Fgdoblast c,3 - ínsta|ace sdliralďr tEííiri.aEíeh a brúer1aÚBt r#podpořy r'tsl9 
lKč/důml podoblast

pťryry 
_

c.3,1

B.1 dům svelmi nízkou energetickou náročností 30o ooo
Typs!€iému

solární systém na přípřavu tepIé Vody 35 0oo
c.3,2 solární systém na přípravu tep|é vody a přitápění 50 000

solární FVsystém pro přípravu teplévodys přímým ohřevem 35 000

solární FV systém bez akumulace elektrické energie s
tepelným Využitím přebytků a celko\^ým VyUžitelným
ziskem > 1 700.rok,1

soIární FV systém s akumulací elektrické energie
a celkouým využitelným ziskem > 17oo kwh.rok-l

solární FV systém s akumulací elektrické energie
a celkoMým Využitelným ziskem > 3 o00 kWh,rokj

c.4.1 centrální systém nuceného Věirání se ZZT 100 000
c.4.2 decentrální systém nuceného Věiřaní x ZZT 75 000

llr&
podpory ffi|

B.2 dům svelmi nízkou ener8etickou náročností
"'' s důrazem na použití obňovitelných zdrojů energ.e 450 O00

Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření
průvzdušnosti obálky budovy max.35 000 Kč,

Podoblast B.4 - Zyýhodnění při použití výrobků se zpracovaným enVironmentálním
prohlášením typu lll: max, 1O 00O Kč.
Maximální míra podpary:50 %o zřádně doložených způsobilých výda|ů.

vulMvu. n ovaze len a u spora m.cz
Zelená linka: 8OO 260 5OO

55 000

70 000

100 oo0

Fodoblast C.4 - lnstalace systémů nuceného větráníse zpětným získáváním tepla (zzD
podoblast

jlt9ry_ : lj]]a= ryaoY,|,'1rč]

podoblast c.5 - podpora na zpracování odbomého pmrdku a zaji#rí měření pnirrzduš-
nostióbálky budovy:max.75?6 zalokované částkyvobb*i p@ey c, rrrar 5 0oo Kč.

fudoblast c.6 - Zvýhodnění při použítí výrobků se zpracavarrý:l a-rrcír,nrelÉlním
prohlášením typu lll: max 2 ooo Kče-mail: info @stzo.cz



JAK ŽAOpr O PODPORU
Program NZU se řídí směrnicí MŽP č_ 2/2a1.5 V platném
Znéní a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpo-

ry z podprogramu Nová ze|ená úsporám - Fodinné domy
v rámci 3, ul,zvy k podávání žádostí,

Žádosti o dotac] se při]ímají elektronicky, formulář žá-
dosti je Umístěn na webovlj,ch stránkách programu NZU
m.ncvazelenau§poíam,cz, Před v|astním podánínr
žádosti je nUtné učinit násIedující kroky:

1. Najděte si projektanta a eneřgetického
specialistu, kteří vám zpracují
odborný posudek

Splnění podmínek pro zařazenído programu NZÚ musíte
doložit odbornýrn posudkem Zpracovaným oprávněnou
osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí:

projektové dokumentace,
energetického hodnocení budovy,

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná auto-
rizace podle zákona č_ 360/1992 Sb,, o \,]rkonu povo|ání
autorizovaných architektů a o qi,konu povo|ání inženýrů
a teohniků činných Ve uýStavbě. Seznanly aUtor|Zova-
ných osob jsou na webových střánkách w\^/ývcka]t,cz

a www,cka,cc,

Energetické hodnocení budovy může Vypracovat pouze
energetický specialista, kten7 je d ržitelem o práVněn í pod-
le § 10 odst, 1 Zákona č,406/2000 Sb,, o hospodaření
energii, Ve Znění pozdějších předpisů ke Zpracování:
a) energetického auditu a energetického posUdku,
b) průkazu

středí ČR (sFŽP ČR) nejpczději do pěti kalendářních
dní ode dne elektronické,. i]odání žádost] lnformač-
ní systém průbéžně sIec-: stav čerpání prostředků
v dané výzvě.

Seznam povinných příloh k dodání na krajské pracovi.
ště sFŽP ČR:

podepsanýformulářž3]]::i o podporu (vygenerova-
ný,nfgrpyo(pím 5yě:, .,,)
od borný posudek zp r: _ : , , ný a utorizovanou osobou
(projektontem) a ene,::] :kýnr Specialistou,
krycí |ist technickýcr :.-.:ietrů s uj,kazem výměr
potvrzený energet ck_, ^- :.3ciaIistoU,
doklad o právní os_:-:s: (subjektivitě) (pauze
u próvnickýCh osob C ' _ ..:ýCh osob podnikcljíCíCh),
souhIasné prohJáše: _: -:nich spoIuvlastníků ne-
movitosti (pouze v c' : ::: že mó Vóš rodinný dům
VíCe spoluvlastníků, :': : , :có se i v přípodě společ-
ného jmění manžei"
p ná moc (pouze v pa . : :: žcstoupení třetí osobou),
doklad o projednár :::,::rího Záměru s přís|Uš-

ným orgánem panle:, ] .: :zče (pouze v případě, že
Chcete ýyužít Zvyhc:,:, :"c pomdtkově chróněné
budovy),

6. Kontrola žádosti pra,oovníky sFŽP ČR
Pracovníci SFŽP ČR oT_.:]]- ;íonirolU žác]osti Včetně
Všech povinných přílo. :'_.dě Zjištění nedostatků
budete vyzváni k jeijCr _:::-.-aní, lV]ožnost odstranit
nedostatky budete mit c_ _:: ::enkrát v každém kroku
kontro|y.

70, Závúečné vyhodnocení žádosti
Řádné dokončení realizace ]e nUtné doIožit přeclJoženínr

nás|edUjících dokumentů:
formulář,,Dokumenty předk|ádané k lydání Reglst-
race a rozhodnutí, resp, Registrace a stanoveni \4i,-

dqů' (u žódastí podoných pa realizaci podporova-
nýCh opOťření se nepředklódó),
\}ip|s Z katastru nemovitostí,
soupis faktur soUVise]ících s rea izací podoaro.,,:-

ných opatření,
fakíUry za reajizaci podporovaných opaiřeri 1 a::-:
soupisu provedených prací lysraveré d.d;,..: .--
potvrzení o úhradě [vílpis z bo-,xov-'-. -_:, -.::
příjmouy poklad n í d ak!ú d),

doklad o projednání s::,:.-,: ]j-.-:,- : :': _:-
TVn,.tave)-,-,] L';o- : , _-_ _ _ :: _-:: :
q Bn.bo,d-r -::: j,_-,j -:,:j :: - _

lodo-tooo -:a_ j, ,-,, -.-

dolladodri,.-_,.-,::_,:_,_,_,.,]:,
oory C c--. ::,:: .,,:]. -.:_- : _-:j.] _

zo|:!.!. :,,,) ., : : :, :_-
závěrečra ]ci.l.,a :]:a,-:-, :-_-- _.:-, ::]],_
too,z.:-, ,: j., , j_ . , _

dokunrer:i r,:.- -a::j::': :a,Z3 :a-- ,:a ,--
ny Zna q,rcaa,..: 3 :jC a,,,

o,o:olt o,.,:, ,_,_,]J-,,-j- j: 1., :--:.. -
b]ov",er doorres. i'pcuza C|a aa jj,§:J:..r,,, j j a ]-
dokUPnenty prokazU jici SoU]ad :ech.lcK}ich V 3s:-
ností poUžiqich materiá ů a uýrobků S podmínker-.
progranlU NZIJ @ouze v přípaclě, že jsau paužiql jiné
uirobky, než které jsou uvedeny V seznomu Vyrabků
a teChnoloai0.

Na odstranění nedostatků ;am bude poslqltnuta při-
SeZnam energetických Specialistů je na stránkách l\,1iniS- měřená lhůta. V případs že lhůtu pro odstranění Pracovníci sFŽP ČR provedou během tří qýdnů kont_
terstvaprŮn']ys]UaobchodUWWW,mpo,cz, nedostatků nebudete m; dodržet, můžete v odů- rolupřeclloženýchdokumentůaVpřípaděZ]ištění nedo-

vodněných případech po=:3I o její prodíoužení, Ne- statkůvás písemněvyzvou k]ejich odstranění, Na odstra-
2. Projednejte váŠ stavební záměr odstraníte-li nedosia.li. .: :-. - : , :né hůtě, bucle další nění nedostatků vám bucle posk}tnuta přiměřená lhůta,

s přísluŠným stavebním Úřadem adn]inistrace Vaší žáo:. . .,:-,.3 poc]pora nebude V případě potřeby můžete v odůvodněných případech
Pro]ednejte váŠ záměr s příslušným Stavebnínl úřadenr, poslq,.inuta, Požádat o prodloužení této lhůty, avšak neocls:reniie-li
Pokud to ie nU:|é recl-,ig\r sor.lac]l s :tŤ::i."- 

".,,- _::.::]:] ::]_]-

3. Ve spolupráci s energetickým specialistou
vyplňte krycí list technicloých parametrů

Nezbytnou přílohoU žádosti o podporu je také krycí list
technických parametrů, ktery' musí být řádně vyplněn
a potvrzen zpracovatelem energetického hodnocení a
rovněž opatřen vaším podpisem,

4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu
Nyn í se dostáVáte k VlastnímU podá ní žádosti. Na Webo\4ich
stránkách programu NZÚ wliv.*ovazelenauspolám,cz
lyplňte v infornračním systému forínulář žádosti o pod-
porU a odeš|ete jej - tím provedete elektronickou evi-
denci žádosti. Pro vypinění všech požadovaných údalů
budete potřebovat také údaje, lceré ]SoU zaosány v kry.
cím listu technických parametru.

5, Doruěte krajskému pracovišti SFŽP ěB
žádost o podpořu věetně povinných příloh
v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti V infornlačnin] s.,s::-- - :
nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář
žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit na ao.
lené krajské pracoviště státního fondu životního pro.

7, Akleptace žáoosť

Ván, o]e]l arceotact, U bezc5yr -_, -: : , 
:

dladějedotříbýdnůodpodánížédcs. :.:-_-:: :.
bude obsahovat lhůtu pro rea|lzac \." . :,: :,
opatření, S realizací plánovaných ope:-:- :: -. _]

začít 1:ž před podánínl žádosti, v prl::-_ : ]

nebo až po doručení akceptačního do: . _

8. Zaiistěte si odbořný technický dozrr
V souadu S ooajr"]rkan-]i prograr--',_ : :: ]:
ností Za]is:j- odborný technický dozo- ,:: : : -.. "
pod poroV3 ri.- ].;:iel í,

9. Zvolte si konkrétní materiáíy, rýreoky,
a |ejich dodavatele a řealizujte op€tfuní

Všechna opatření - -si být pro,,::: j :mte scnl"alene.
ho odborného posudku, Jej]Cl,,.. _. _ -- _::: ::. :-:
nejpozději do konce doby stanovene v akcepračním
dopise :'::]- :: oř reallze: aa::a,a a" a, a:aa-

,: .,: ,-:::,:_. a vy,r,.. , ,:.,: i-: .-,-

. js:--:_''.-' - -: Výrobku::_:-'.,- .,.a,."_

11" Regsřace akce a rozhodnutí
o Poslq^nutí dotace
: -- : 1::., : 

=rzaCq1ddo-l,,eallzac|opal-,:, .. _ _-__- ,.-: 3Lde kVašižádosti Vydán dokument
R =3:isnce akce a Rozhodnutí o posMnutí dotace, kteni,

a,- : -:: ] _ -- a:1 ooš:oU,

::: _ : _ --:: aokunlentem vánr bude ZaS|án také for
- .' Proh|ášení o přijetí podmínek dotace, Ve kterém

-,. :- .._-orL,čnín-] podp]sem (požadován 1e úředně
, :':-., : :trois žadeiele) powrdit soUhlas s Vyda noU Re-
::-. : : í.-- a Bozhodnuiím o poskytnutí dotace a s pod-

, , |.,^ . ze kier\rch je podpora pos|q^ována, Dokument
- _,s :: dorL,čii (osobně nebo doporUčenoU zásilkou) ve
:--],,3|é lhůtě na kra]Ské pracoviště SFŽP ČR,

12. Wplata dotace
Dotace bude vyplacena na váš bankovní účet uvedený
. žáoosii o oodporu do tří \rdnů od vydání Begistrace akce
: i-czl,odrLií o posk}^nutí dotace, U žádostí podaných
.: ,.. zecl podporovaných opatření, u kteni,ch nebudou
] s::., Zadné nedostaiky, je nložné očekáVat vyplacení
]:::::.i.l žrš Za clevěiÝdnů od podání žádosti,

l(Do MŮŽE Žnox o PODPOBU
O finanční podporu v programu NZU nrůze žádei|=zd\J .|e,..r a.,.._. ..-:- . ,:J n,
néhodomU,atojakosobaryzická,takiosobapráV.icka,Zzdz:=.-.=,.,-.:::-..n]
nebospolUVlastníken-]ner]-]ovitosti,musí b;ituvedenne\,}pisLZ.:a:jš_-,-;^-:, _:s:,

Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyziclcých
osob provedenou po 15,7.2015 (včetně), které mají možnostzlsr.: c:::,-- . -:-]Jl
tzv, ,,kotlíko\^r,ch dotací" z Operačního progranlu Životní prostřeclí 2a11-)|1| :- :- .ni
osa 2, specif]c]qi,cíl 2,1 - Snížit emise z |oká ního V]4ápěnídonlacnos:l c.] : ] :: ^a

expozici obwatelStVa nadIimitním koncentracírn ZnečišťUiících átek,

KDY |,,:,IJZE1-E ŽADAT o PODPORU
Ve: ,.. ,: . :.:..., ::]_:. ,-,:-::-::] s:.i]inra]ížádosti od22.října2ot5
do 31. prosince 202l,-__ -_ ,,,_-,:=, ',.,:, :- crosiřec]ků, Žádosto podporu na
oca ':- : - __-: :_:j :'-: -,.,:, -- , :-.::,- clacÍ nebo po dokonČení realizace
tě:'.__ , ..:'-, =..,..-=,:=_-^- .,: s_.-:.:: i=-.aSooi osii ,rýdalů 

1e max.24 měsíců
před datem eyidence žádosti a zároveň ne dříve než 7. í.2Ot4.

Příjem žádostí, informace o programu:
www, nova ze len a uspora m,cz

Min isterstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
te :+420 26] 121111, www,mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
Olcr..l,:ova 20a6/9,148 00 Praha 4,, . :20 26- 994 300 m.sfzp.cz

Minister§tvo životního prostředí 'ilJ.


