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DODATEK Č. 1
ke Směrnici MŽP č. 6/2010 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

RESORTNÍ PŘEDPISY

Směrnice MŽP č. 6/2010 ze dne 30. dubna 2010 č.j. 1900/M/36827/ENV/10 se upravuje takto:

I. Na závěr Směrnice se k seznamu Příloh doplňují Přílohy X Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010 

II. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu ministryně životního prostředí

Odborný gestor: odbor ekonomických nástrojů

Zpracovatel: Ing. Pavel Nejedlý

V Praze dne 25. května 2010

Rut Bízková, v.r.
 ministryně životního prostředí
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PŘÍLOHY X 
„Směrnice Ministerstva životního prostředí

o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010“

účinné od 25. května 2010

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního pro-
středí ČR a jako významný fi nanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekono-
mických nástrojů Státní politiky životního prostředí.

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí 6/2010 Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010 stanoví v sou-
ladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek  Přílohy X ke Směrnici o po-
skytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy X“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu Fon-
du (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu podpory opatře-
ní na územích postižených povodní v roce 2010 (dále jen „Program“), podané před termínem zahájení realizace opatření, bu-
dou akceptovány. Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlase-
ných správcem Fondu. 

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR a těchto jejích Příloh X se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavateli 
staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení považuje den uza-
vření smlouvy o dílo. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas  podle přísluš-
ných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Pro posouzení, zda 
je podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, a technické úrovně řešení, dle krite-
rií uvedených v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). 

Všechny takto vyhodnocené žádosti budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k 
projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí fi nančních prostředků z Fon-
du (dále jen „Rozhodnutí“). 

Žádosti o podporu podle Příloh X přijímá Fond v termínech, které budou vyhlašovány v jednotlivých výzvách. Ve vý-
zvách budou upřesněny požadavky na předkládané žádosti, požadované doklady a výše fi nanční alokace. 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopadů 
do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh X.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu podpory, 
fi nančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše podpory.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti   Příloh X  dne 25. května 2010.

Přílohy:

Příloha č. X.1: Zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu 
Příloha č. X.2:  Program podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010 

V Praze dne 25. května 2010  

Rut Bízková, v.r.
 ministryně životního prostředí
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 Příloha č. X.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. „Rozhodnutí“ s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů po jeho podpisu minist-
rem životního prostředí.

3. V případě poskytnutí půjčky budou pohledávky zajištěny dle pokynů uvedených na webu Fondu (www.sfzp.cz sekce 
Národní programy).

4. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním „Rozhodnutí“. Součástí dokladů pro vy-
hodnocení žádosti o podporu je i předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění pohledávky.

5. Podpora formou půjčky bude poskytnuta po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory po jejím kompletním zajištění. 

6. Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na postup ža-
datele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách.

7. Fond přihlédne při poskytování půjček a postupu žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele k režimu nouzové-
ho (krizového) stavu v povodněmi postižených oblastech a časovému aspektu poskytnutí pomoci. 

8. Typy žadatelů o podporu:

A1) – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
 územní samosprávné celky;
 svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
 právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky);
 školy a školská zařízení;
 nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, 

v platném znění);
 obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

zákonů, v platném znění);
 občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění);
 státní příspěvkové organizace;

o  organizační složky státu;
o  ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjek-

ty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemko-
vém fondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.).

E – fyzické osoby nepodnikající.

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

Pro účely poskytnutí podpory dle těchto Příloh jsou na roveň nájemce postaveny osoby, jejichž právní vztah k předmětu pod-
pory jim dává alespoň taková práva jako nájemci.

9. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování. 

10. Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory včetně zajištění půjčky je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žá-
dosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

1 příjemcem půjčky může být i provozovatel komunální ČOV a kanalizace. 
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11. Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnutí v roz-
mezí +/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy eko-
logické efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických parametrů, vyhodnotí Fond 
jeho dopad a podporu případně úměrně sníží.

12. V rámci vyhlášeného programu nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního programu Ži-
votní prostředí nebo z dalších operačních programů.

Článek II

1.  Podpora formou bezúročné půjčky
Půjčka je bezúročná s celkovou dobou splatnosti max. 7 let. Splatnost začíná rokem následujícím po roce, kdy byly příjem-
ci zaslány fi nanční prostředky. Splátky jsou čtvrtletní s možností odkladu splátek max. 2 roky v rámci celkové doby splatnosti 

Rozsah nezbytných dokladů k žádostem v Programu X. a formy zajišťovacích instrumentů za poskytnuté půjčky stanoví Fond 
v rámci výzvy k předkládání žádostí.

2. Změny podmínek
V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnoce-
ní a defi nitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje 
si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

3. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů
Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše 
podpory ze státního rozpočtu a Fondu převýší 100 % základu pro stanovení podpory. 

4. Změna příjemce podpory
V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změ-
nu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskyt-
nutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že 
tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další nutnou podmínkou je v 
případě půjčky prověření bonity nového příjemce podpory.

5. Termíny realizace akce
Termín realizace akce v letech uvedený v Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory je orientační a odpovídá stavu z doby pří-
pravy rozhodnutí. Závazné termíny realizace akce stanoví Fond ve smlouvě o poskytnutí podpory, jejich případné prodloužení 
v dodatku ke smlouvě. Vychází přitom z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu poskytnutí podpory.
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Příloha č. X.2

PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE 2010

Program je zaměřen na obnovu vodohospodářské infrastruktury a její řádné funkce na území postižených povodněmi v roce 2010.

X.1. Program obnovy kanalizační sítě a ČOV
Cílem programu je podpora realizace neinvestičních opatření v územích postižených povodní v roce 2010, ve kterých byl vyhlá-
šen nouzový (krizový) stav. Jedná se o obnovu kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, přednostně ve vazbě na obnovu nebo 
rekonstrukci ostatní infrastruktury.

X.2. Program obnovy drobné vodohospodářské infrastruktury 
Cílem programu je podpora realizace neinvestičních opatření v územích postižených povodní v roce 2010, ve kterých byl vyhlá-
šen nouzový (krizový) stav. Jedná se o obnovu retenční schopnosti vodních nádrží (odbahnění, oprava hrází, apod.).

Číslo 
Programu Název programu Typ 

žadatele

Max. limit
% bezúročné půjčky
ze základu pro výpočet podpory

X.1. Program obnovy kanalizační sítě a ČOV A*) 100
max. 10 000 tis. Kč / 1 akci

X.2 Program obnovy drobné vodohospodářské 
infrastruktury 

A, E 100
max. 5 000 tis. Kč / 1 akci

*) příjemcem půjčky může být i provozovatel  komunální ČOV a kanalizace 

Doklady, které musí žadatel doložit pro akceptaci žádosti a pro uzavření smlouvy s Fondem a závěrečné vyhodnocení 
akce, budou specifi kovány ve výzvě pro předkládání žádostí a budou zveřejněny na webu Fondu (www.sfzp.cz sekce Národ-
ní programy).
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 Článek 1
Základní ustanovení

Rada Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Rada“) je poradním orgánem ministra životního prostře-
dí. Státní fond životního prostředí České republiky byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního pro-
středí České republiky. V souladu s § 1 odst. 6 zákona č. 388/1991 Sb. v platném znění a článkem 3 bodem 3 statutu Státního 
fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) se vydává tento jednací řád.

Článek 2 
Úkoly Rady

Rada projednává na svých zasedáních otázky tvorby a užití fi nančních prostředků Fondu, zejména:

1. posuzuje

1.1 koncepci užití fi nančních prostředků Fondu,

1.2 roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu,

1.3 systém navržených opatření a jejich zabezpečení Fondem,

1.4 návrhy na poskytnutí fi nanční podpory z Fondu;

2. projednané materiály opatřuje svým stanoviskem a doporučením pro ministra životního prostředí; 

3.  vyjadřuje se k návrhům (opatřením) na poskytnutí podpory, včetně jejich výše, a to i v případech, kdy výjimečně ne-
bylo možno žádost projednat před vydáním rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory;

4. při posuzování předložených materiálů vychází ze zásad ochrany a péče o životní prostředí.

Článek 3
Členství v Radě

1.  Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Členové Rady jsou jmenováni na dobu 
volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; členství v Radě však defi nitivně zaniká až jme-
nováním nové Rady.

2. Členy Rady jsou:

2.1 sedm členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2.2 dva členové Senátu Parlamentu České republiky,

2.3 zástupce Ministerstva životního prostředí, 

2.4 zástupce Ministerstva fi nancí,

2.5 zástupce Ministerstva zemědělství,

2.6 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

8.

JEDNACÍ ŘÁD
Rady Státního fondu životního prostředí České republiky
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2.7 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,

2.8 zástupce Ministerstva zdravotnictví,

2.9 zástupce Ministerstva dopravy,

2.10 zástupce Asociace krajů ČR,

2.11 zástupce Svazu měst a obcí,

2.12 zástupce nevládních neziskových organizací.

Článek 4 
Příprava zasedání Rady

1. Rada zasedá podle potřeby na základě rozhodnutí předsedy Rady.

2. Za přípravu zasedání odpovídá Fond, který také připravuje materiály pro jednání Rady.

3.  Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady. Členové Rady mohou předsedovi předložit svůj vlastní iniciativní 
návrh na projednání potřebných témat. K návrhu programu se vyjadřují a jeho rozšíření schvalují členové Rady.

4. Členové Rady jsou povinni se každého zasedání Rady zúčastnit, v případě neúčasti se omluvit před termínem zasedání.

5.  Pozvánky na zasedání jsou zasílány tak, aby je členové Rady obdrželi nejméně 7 dní před stanoveným termínem zase-
dání. Uvedená lhůta se nepoužije při přijetí usnesení mimo zasedání podle článku 5, odst. 5.

Článek 5
Jednání Rady

1. Jednání Rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen Rady.

2.  Rada je způsobilá jednat a usnášet se hlasováním na doporučeních k projednávaným materiálům při účasti nadpolo-
viční většiny členů Rady.

3.  Nemůže-li se člen Rady Fondu ze závažných důvodů zúčastnit jednání, může na zasedání za sebe vyslat svého zástup-
ce s písemným plným zmocněním.

4.  V případě potřeby je Rada oprávněna si vyžádat dílčí stanoviska odborných pracovníků nebo jejich účast při projed-
návání.

5.  Doporučení, stanoviska a návrhy Rady předkládá Fond ministrovi životního prostředí. V případě rovnosti hlasů před-
loží obě stanoviska. 

6.  Rada může v rámci Programu Zelená úsporám přijímat usnesení i mimo zasedání. V takovém případě osoba, která je 
jinak oprávněna svolat zasedání Rady, předloží návrh usnesení Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve 
které mají členové Rady učinit písemné vyjádření prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud se v této lhůtě k návrhu 
usnesení člen Rady Fondu nevyjádří, je to považováno, že se hlasování nezúčastnil. Hlasování je platné zúčastní-li se 
nadpoloviční počet členů Rady Fondu (je usnášeníschopná). K přijetí dokumentu je potřeba nadpoloviční počet sou-
hlasných hlasů. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Rady. Za-
slání návrhu usnesení Rady i vyjádření členů Rady k návrhu usnesení může být provedeno faxem a/nebo e-mailem.

7. Z každého jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený člen Rady.
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Článek 6
Závěrečné ustanovení

Jednací řád nabývá účinnosti dnem 20. května 2010.

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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9.

DODATEK Č. 1
ke Směrnici Ministerstva životního prostředí  č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám 

Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
Zelená úsporám se upravuje takto:

1)  V článku 6, odst. 3 se za slova „Hrozí-li, že z objektivních příčin pozbude rozhodnutí o poskytnutí podpory  
účinnosti, může žadatel ...“ vkládá slovo „písemně“.

2) Zrušují se:

-  Přílohy I Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie a 
využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách účinné od 17. srpna 2009 včetně jejich dodatků,

-  Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické asi-
stence účinné od 17. srpna 2009 včetně jejich dodatků

a vydávají nové:

-  Přílohy I Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách účinné od 10. června 2010,

-  Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické asi-
stence účinné od 10. června 2010.

Článek 9 včetně nadpisu zní:

Článek 9

Dokumenty upřesňující podmínky pro poskytování podpory 
v rámci Programu Zelená úsporám

1.  Přílohy I Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách účinné od 10. června 2010.

2.  Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření realizovaná z Technické 
asistence účinné od 10. června 2010.

3) Do článku 10 se vkládá bod 2 v následujícím znění:

2.  Při poskytování fi nančních prostředků z Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor 
energie ve veřejných budovách se postupuje podle Směrnice Ministerstva životního prostředí o po-
skytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Pro-
gramu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

          Následující body článku 10 se přečíslovávají.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu ministryně životního prostředí.

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Cílem Programu Zelená úsporám (dále jen „Program“), vyhlášeného Přílohami Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního 
prostředí (dále jen „Směrnice“) o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond), 
je zabezpečení realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v 
obytných budovách (rodinných a bytových domech). Podpora se vztahuje pouze na opatření realizovaná na území České 
republiky a ukončená po 1. dubnu 2009 včetně.

Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

Tyto Přílohy I nabývají platnosti a účinnosti podpisem ministryně životního prostředí.

Seznam příloh:

Příloha č. I/1  Základní defi nice a přehled oblastí podpory v rámci Programu
Příloha č. I/2  Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech
Příloha č. I/3  Zásady a podmínky poskytování fi nančních prostředků z Fondu
Příloha č. I/4  Předkládání žádostí o podporu a jejich administrace
Příloha č. I/5  Nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu
Příloha č. I/6  Vzory žádostí
Příloha č. I/7  Prokazování splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření
Příloha č. I/8  Seznam odborných dodavatelů (pouze v elektronické podobě)
Příloha č. I/9 Seznam výrobků a technologií (pouze v elektronické podobě)
Příloha č. I/10  Náležitosti faktury 
Příloha č. I/11  Krycí list technických parametrů (pouze v elektronické podobě)
Příloha č. I/12  Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu
Příloha č. I/13  Podmínky poskytování podpory na zateplování panelových bytových domů v oblasti podpory A.1

V Praze dne 10. června 2010

10.

PŘÍLOHY I
Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie v obytných budovách účinné od 10. června 2010

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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PŘÍLOHA Č I/1

Základní defi nice a přehled oblastí podpory v rámci Programu

Pro potřeby Programu se rozumí:

- pověřeným subjektem subjekt pověřený administrací žádostí o podporu v Programu;

- obytným domem ve smyslu vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, rodinný dům jako stavba pro 
bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina 
podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje 
funkce bydlení;

- rodinným domem (RD) objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné 
bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 
podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné objekty, např. určené k individuální rekreaci nebo průmyslové 
objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště;

- bytovým domem (BD) stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem;

- panelovým bytovým domem bytový dům postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze 
č. 1 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

-  bytem (bytovou jednotkou) soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen;

- podlahovou plochou celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, 
bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p), ve znění pozdějších 
předpisů;

- měrnou potřebou tepla na vytápění čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné 
soustavy a zdroje tepla;

- zdrojem na biomasu výhradně hlavní lokální zdroj napojený na otopnou soustavu objektu, který využívá energii pouze 
biomasy a zajišťuje dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody;

- tepelným čerpadlem takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu 
využití teplonosné látce v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu obytného domu zajišťujících dodávku 
tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody; 

- solárně-termickým systémem systém určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy 
teplé vody a přitápění;

- nepanelovou technologií takové materiálové a dispoziční provedení stavby, které nespadá do výčtu typizovaných 
stavebních soustav uvedených v Příloze č. 1 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stavby 
s individuálním objemově dispozičním řešením provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, blokopanelů, 
případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců a prvků.

Oblasti podpory:

A. Úspory energie na vytápění 

A.1 Celkové zateplení
A.2 Dílčí zateplení

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárně-termických systémů



12

D. Dotační bonus na vybrané kombinace opatření

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu
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PŘÍLOHA Č. I/2

Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

A. Úspory energie na vytápění 

A.1 Celkové zateplení

V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových, případně vnitřních konstrukcí, výměna nebo úprava 
výplní otvorů apod.) vedoucí k dosažení energeticky úsporného standardu budovy. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení 
vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění (tedy bez vlivu účinnosti otopné soustavy) u rodinných domů nejvýše 70 kWh/
m2 podlahové plochy, u bytových domů pak nejvýše 55 kWh/m2 podlahové plochy. Zároveň je požadováno snížení vypočtené 
hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací. 

Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění u rodinných domů nejvýše 
40 kWh/m2 podlahové plochy a u bytových domů nejvýše 30 kWh/m2 podlahové plochy. Tyto hodnoty budou u většiny objektů 
dosažitelné pouze s použitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této 
oblasti podpory. Dále viz Příloha I/3. 

Podpora je přidělována formou dotace jako fi xní částka na m2 podlahové plochy zateplené budovy, nebo její části. Podpora bude 
poskytnuta na nejvýše 350 m2 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m2 na jednu bytovou jednotku u bytových 
domů.

V případě, že na stejný objekt již byla poskytnuta podpora na provedení dílčího zateplení (podoblast podpory A.2), bude 
přidělená dotace odpovídat rozdílu mezi plnou dotací na provedení zateplení v podoblasti A.1 a již poskytnutou dotací na 
provedení dílčího zateplení. V tomto případě se požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o     40 % 
počítá oproti stavu před realizací dílčího zateplení.

V této oblasti podpory mohou žádat o dotaci vlastníci rodinných a bytových domů. 

U projektů na zateplení bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze č. 1 
nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vyžadováno stanovisko poradenských a informačních středisek 
zřízených podle ust. § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ta ověří splnění podmínek 
stanovených v ust. § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (program Nový panel). Další podmínky pro poskytování podpory na zateplení panelových bytových domů a odchylky 
v požadavcích na doložení dokladů jsou uvedeny v Příloze č. I/13.

O dotaci z podoblasti podpory A.1 může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu.
 
A. 2 Dílčí zateplení

V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k úsporám energie na vytápění. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení 
alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci těchto opatření oproti stavu před 
jejich realizací. Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení alespoň 30% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby 
tepla na vytápění.

Každé z opatření (zateplení vybraných částí obálky budovy – vnějších stěn, střechy, podlahy nebo jejich částí, výměna nebo 
úprava vybraných výplní otvorů, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla), která přispívají k dosažení 
požadavku na snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění musí splňovat:

a) doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy UN podle ČSN 73 0540-2 (znění duben 2007). 
Pro zateplení částí obálky budovy a výměnu výplní otvorů, přičemž pro hlavní stavební prvky jsou tyto hodnoty následující:
– zateplení vnějších stěn UN<=0,25 W/(m2·K),
– zateplení střechy jako/nebo nejvyššího stropu UN<=0,16 W/(m2·K),
– zateplení podlahy přiléhající k zemině UN<=0,30 W/(m2·K),
– zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným 
prostorem: UN<=0,40 W/(m2·K),
– výměna nebo úprava oken: UW<=1,2 W/(m2·K),
– dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem UD<=1,2 W/(m2·K),
– dveří mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem s dosažením UD<=2,3 W/(m2·K).

b) minimální účinnost rekuperace odpadního tepla alespoň 75 % a dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna 
s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV = 0,1 .10-4 m3/
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(s.m.Pa0,67) resp. třída 4 pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této 
oblasti podpory. Dále viz Příloha č. I/3. 

Podpora je přidělována formou dotace jako fi xní částka na m2 podlahové plochy rodinného nebo bytového domu. Dotace bude 
poskytnuta na nejvýše 350 m2 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m2 v průměru na jednu bytovou jednotku 
u bytových domů.

U budov, kde bude zrealizováno dílčí zateplení (podoblast podpory A.2) může být později zateplení dokončeno a vlastník může 
požádat o dotaci z podoblasti podpory A.1. O dotaci z podoblasti podpory A.2 může vlastník domu požádat na jeden objekt 
pouze jednou za dobu trvání programu. 
V této oblasti podpory mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů postavených nepanelovou technologií.

Postup při současném zateplení a rozšíření podlahové plochy (ve smyslu zákona 406/2006 Sb., § 2, písm. p)

Pokud vlastník rodinného a bytového domu v budově vedle jejího zateplení zároveň rozšiřuje podlahovou plochu ve smyslu 
zákona 406/2006 Sb, § 2, písm. p), vztahují se měrné roční potřeby tepla na vytápění a výše dotace k podlahové ploše následujícím 
způsobem:
 hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění před realizací opatření se počítá na podlahovou plochu budovy původního 

stavu,
 hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření se počítá na podlahovou plochu budovy předpokládaného 

nového stavu,
 výše dotace se určí na podlahovou plochu budovy předpokládaného nového stavu, nejvýše však na 1,5 násobek podlahové 

plochy budovy původního stavu.

Pokud vlastník rodinného domu realizuje samostatnou přístavbu obsahující minimálně jednu samostatnou bytovou jednotku, 
může při dosažení pasivního standardu žádat o dotaci z oblasti podpory B. Pokud v tomto případě zároveň žádá dotaci na 
zateplení původní budovy, podlahová plocha přístavby, ani její potřeba tepla na vytápění se nezapočítává do výpočtů pro 
podporu z oblasti A.

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

V této oblasti je podporována výstavba nových a změna stavby stávajících obytných domů splňující pasivní energetický standard. 
Podmínkou je dosažení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění do 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných 
a 15 kWh/m2 podlahové plochy bytových domů. Další podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu 
u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v příloze č. I/12.

Podpora je poskytována formou dotace jako fi xní částka na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém 
domě. Příjemcem podpory je v případě nové stavby první vlastník pasivního rodinného domu, nebo bytu v pasivním bytovém 
domě, v případě změny stavby pak vlastník.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C. 1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

V této oblasti se podporuje náhrada zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za účinné nízkoemisní zdroje 
na biomasu (C.1.1) a za tepelná čerpadla (C.1.2) se stanoveným topným faktorem. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního 
zdroje tepla pro rodinné a bytové domy a pořízení hlavního zdroje tepla pro bytové jednotky v bytových domech tam, kde je 
etážové vytápění. 

C.1.1 Zdroje na biomasu

Podporovány jsou pouze nové účinné zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší.
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Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry shrnuje následující tabulka. 

Dodávka paliva
Jmenovitý

tepelný příkon * 
[kW]

Minimální 
účinnost
[%] **

Mezní hodnoty emisních koncentrací **

CO TOC TZL

[v mg.m-3 při 10% O2;
 v závorce v mg/kWh výhřevnosti paliva] ***

Ruční a samočinná
≤ 50 82 2200

(4 210)
80

(160)
70

(140)

> 50 ≤ 300 85 1250
(2 400)

70
(140)

70
(140)

* Jmenovitý tepelný příkon zdroje se vypočítá jako podíl běžně udávané hodnoty jmenovitého tepelného výkonu zdroje a jeho účinnosti.
**  Při jmenovitém tepelném výkonu a u zdrojů se samočinnou dodávkou paliva i při tepelném výkonu částečném (odpovídajícím 

0,3násobku jmenovitého tepelného výkonu).
*** Při referenční jednotné výhřevnosti paliv 4,3 kWh/kg (15,5 MJ/kg).

Instalace zdrojů s vyšším jmenovitým tepelným příkonem než 300 kW se musí řídit metodickým pokynem Ministerstva 
životního prostředí k defi nici nízkoemisního spalovacího zdroje (č. 2/2009).

Splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti se u zdrojů na biomasu ověřuje přímou metodou v souladu 
s platnými normami vztahujícími se k příslušnému zdroji (ČSN EN303-5, ČSN EN 13-229,  ČSN EN 13-240 a ČSN EN 14 785).

Všechny zdroje musí být instalovány v souladu s průvodní technickou dokumentací. Příjemce podpory se zaváže čestným 
prohlášením, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované 
mezní hodnoty emisních koncentrací (tj. předepsaná paliva uvedená v listu výrobku v Seznamu výrobků a technologií v Příloze 
č. I/9) a tyto hodnoty má změřené nezávislou zkušebnou nebo potvrzené certifi kačním orgánem (autorizovanou osobou).1ª

Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva, u nichž je instalována akumulační nádrž o minimálním objemu 50 litrů 
na jeden kilowatt jmenovitého tepelného výkonu, a zdroje na biomasu se samočinným přidáváním paliva je dotačně zvýhodněna 
oproti zdrojům na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží s menším objemem, nebo bez ní.

Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého 
tepelného výkonu zdroje, nebo bez ní, je možná pouze náhradou za zdroj na tuhá nebo kapalná fosilní paliva.

C.1.2 Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž topné faktory stanovené podle EN 14511 dosáhnou při dané teplotní 
charakteristice a v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot:

 technologie země-voda s invertorem nebo bez invertoru: 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35
 technologie vzduch-voda s invertorem nebo bez invertoru: 3,0 při teplotní charakteristice A2/W35
 technologie vzduch-voda (chladivo CO2): 3,0 při teplotní charakteristice A7/W50
 technologie vzduch-vzduch s invertorem: 3,7 při teplotní charakteristice A7/A20
 technologie voda-voda s invertorem nebo bez invertoru: 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35.

Jiné technologie tepelných čerpadel nejsou podporovány. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být 
vybavena regulací provozu zohledňující vnější a vnitřní teplotu.

Tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch jsou podporována nižší částkou oproti technologiím země-voda a 
voda-voda vzhledem k nižším investičním nákladům a zároveň horšímu topnému faktoru.

Společná ustanovení pro podoblast C.1.

V případě náhrady elektrického vytápění tepelným čerpadlem je možné původní (elektrický) zdroj ponechat jako součást 
otopného systému budovy, tj. ponechat jej jako bivalentní (druhý / náhradní) zdroj energie pro případ extrémních klimatických 

1 Ministerstvo životního prostředí si je vědomo chybějící certifi kace alternativních (rostlinných) pelet a stanove-
ní referenčního paliva tohoto typu pro měření emisních charakteristik zdrojů. Ministerstvo bude iniciovat proce-
sy vedoucí k nápravě situace tak, aby v pozdějších fázích programu bylo možno stanovit emisní charakteristiky 
zdrojů i pro tento typ paliva.
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podmínek, kdy energie vyrobená tepelným čerpadlem nestačí pro vytápění objektu nebo přípravu teplé vody. Tato skutečnost 
musí být zohledněna v dokumentaci přiložené k žádosti o podporu. 

V případě, že původní zdroj není dále užíván jako bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu (viz výše), stvrdí žadatel čestným 
prohlášením v textu Smlouvy o poskytnutí podpory ekologickou likvidaci původního nahrazeného zdroje tepla.

Ve všech případech se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zdroj tepla podpořený z Programu po dobu 
15 let nebo jej vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.

Podpora je přidělována formou dotace jako fi xní částka na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a jeho zapojení do otopné 
soustavy.

O dotaci z podoblasti podpory C.1 může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu.

O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. 

C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do nových obytných domů

V této oblasti se podporuje instalace účinných nízkoemisních zdrojů na biomasu (C.2.1) a tepelných čerpadel (C.2.2) se 
stanoveným minimálním topným faktorem do nových obytných domů.

Požadavky na technickou kvalitu nových zdrojů jsou totožné s těmi pro podoblast podpory C.1. V podoblasti podpory C.2 se 
nepodporuje instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt 
jmenovitého tepelného výkonu kotle, nebo bez ní.

V případě pořízení zdroje na biomasu se příjemce podpory zavazuje, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která 
výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované mezní hodnoty emisních koncentrací (tj. předepsaná paliva 
uvedená v listu výrobku v Seznamu výrobků a technologií v Příloze č. I/9) a tyto hodnoty má změřené nezávislou zkušebnou 
nebo potvrzené certifi kačním orgánem (autorizovanou osobou).

U obou typů podporovaných zdrojů se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat nový zdroj podpořený z 
tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.

U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je 
požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. 
Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1.1.2011. 

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba 
tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. 

Podpora je přidělována formou dotace jako fi xní částka na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a jeho zapojení do otopné 
soustavy.

O dotaci z podoblasti podpory C.2 může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu.

O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů.

C. 3 Instalace solárně-termických systémů

V této oblasti je podporována instalace systémů se solárně-termickými kolektory na rodinné a bytové domy, a to jak pouze pro 
přípravu teplé vody (C.3.1), tak také na přitápění (C.3.2).

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 
plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v 
případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 
750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží 
zároveň k přitápění se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podpora je přidělována formou dotace jako fi xní částka na pořízení solárně termických kolektorů, jejich příslušenství a na jejich 
zapojení do systému přípravy teplé vody, případně do otopné soustavy.

Žadatel se čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej 
vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.

O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace 
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solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % 
výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření 

Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou 
pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací):
 A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo),
 A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické systémy),
 B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické systémy),
C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3.2. (solárně-termické systémy pro přípravu teplé vody a na 
přitápění).

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

1. V oblasti podpory A. Úspory energie na vytápění se podpora poskytuje na zpracování posouzení dosažení úspory měr-
né potřeby tepla na vytápění zateplovaného rodinného nebo bytového domu a to včetně tepelně technického posouzení součas-
ného stavu konstrukcí a návrhu na zlepšení jejich tepelně izolační kvality. Současně bude podpořeno zpracování potřebného pro-
jektu a jeho dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podporu lze také vy-
užít na zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření.

U rodinných domů činí výše dotace pro přípravu a realizaci opatření 10 000 Kč na zpracování posouzení úspory tepla na vytápění 
a tepelně technického posouzení na jeden objekt  v oblasti podpory A.1 nebo A.2 Na zpracování potřebného projektu a jeho 
dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků, případně zajištění odborného 
dozoru činí dotace 10 000 Kč na jeden objekt v oblasti podpory A.1 nebo A.2. Při zateplování vybraných částí budovy v oblasti 
A.2 nelze podporu  čerpat opakovaně pro každé samostatně realizované opatření. V případě realizace opatření v oblasti podpory 
A.1 po realizaci opatření v oblasti podpory A.2 již nevzniká nárok na podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
v oblasti A.1.

U bytových domů činí výše dotace pro přípravu a realizaci opatření 15 000 Kč na zpracování posouzení úspory měrné potřeby 
tepla na vytápění a tepelně technického posouzení na jeden objekt v oblasti podpory A.1 nebo A.2. Při zateplování vybraných 
částí budovy v oblasti A.2 nelze podporu čerpat opakovaně pro každé samostatně realizované opatření. Na zpracování potřebného 
projektu a jeho dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků, případně zajištění 
odborného dozoru činí dotace 2 000 Kč na každou bytovou jednotku v domě, maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na 
realizaci opatření. Při zateplování vybraných částí budovy v oblasti A.2 nelze podporu čerpat opakovaně pro každé samostatně 
realizované opatření. V případě realizace opatření v oblasti podpory A.1 po realizaci opatření v oblasti podpory A.2 již nevzniká 
nárok na podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření v oblasti A.1.

2. V oblasti podpory B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu se podpora poskytuje na zpracování výpočtů 
požadovaných vlastností podle Přílohy č. I/12. Současně bude podpořeno zpracování potřebného projektu a jeho dokumentace 
v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podporu lze také využít na zabezpečení odbor-
ného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření.

Výše dotace činí celkem 40 000 Kč na přípravu a realizaci jednoho rodinného nebo bytového domu.

3. V oblasti podpory C. Využití obnovitelných zdrojů energie se s výjimkou oblasti podpory C.3.2 (solární systémy pou-
ze pro přípravu teplé vody) podpora poskytuje na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody jako podkladu 
pro odpovídající návrh výkonu zdroje a u všech opatření v oblasti podpory C i na zpracování projektu osazení podporovaného 
opatření, technologie nebo výrobku do rodinného nebo bytového domu. 

U rodinných domů činí výše dotace pro výpočty vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje 10 000 Kč, na zpracování pro-
jektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení 5 000 Kč. 
U bytových domů činí výše dotace pro výpočty vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje 15 000 Kč, na zpracování pro-
jektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení 15 000 Kč. 
Podporu lze také využít na zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření.
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PŘÍLOHA Č. I/3

Zásady a podmínky poskytování fi nančních prostředků z Fondu

1. Základní pravidla

1. Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení a to jak fyzické osoby, tak i právnické 
osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona) a společenství vlastníků 
jednotek. 

2. Pro zařazení objektu jako rodinný, bytový nepanelový nebo bytový panelový dům je rozhodující defi nice uvedená 
v příloze č. I/1.

3. Způsob předkládání žádostí a průběh jejich administrace jsou stanoveny v Příloze  č. I/4.
4. Stavebně-technické posouzení budovy požadované u bytových domů se dokládá posudkem zpracovaným autorizovanou 

osobou v oboru pozemních staveb, technika prostředí staveb nebo statiky a dynamiky staveb a má nejméně 5 let praxe 
ve výstavbě nebo projektování domů a jejich změn. Pokud toto stavebně-technické posouzení doporučí provedení 
sanace statiky a opravu vnějšího pláště budovy, vlastník domu je povinen provést veškerá doporučená opatření, která 
jsou nutná pro kvalitní realizaci podpořeného opatření. Pro žádost o podporu na celkové zateplení panelových bytových 
domů se vztahují ustanovení Přílohy I/13.

5. V oblastech podpory A a C jsou podporovány pouze systémy a výrobky, které splňují požadavky zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího nařízení vlády č. 190/2002 
Sb., pokud je možno požadavky na systémy a výrobky podle těchto předpisů stanovit, směrnice 89/106/EHS a jsou 
uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (dále jen SVT) v Příloze č. I/9. 

6. Realizace podpořeného opatření v oblastech podpory A a C může být provedena pouze osobou uvedenou v Seznamu 
odborných dodavatelů. Seznam odborných dodavatelů v Příloze č. I/8 (dále jen SOD) obsahuje  přehled osob splňujících 
požadavky na výrobcem nebo dodavatelem požadovanou odbornost a mající doklad o živnostenském oprávnění podle 
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a proškolení k provádění vybraných 
odborných činností. 

7. Podpora se vztahuje pouze na realizaci opatření ukončených po 1. dubnu 2009 včetně.  Není možné žádat o podporu na 
rozšíření nebo rekonstrukci zařízení, které již bylo podpořeno z Fondu před vyhlášením Programu. Nelze také žádat o 
podporu v oblasti podpory A na objekty zkolaudované po vyhlášení Programu po dobu jednoho roku od nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu nebo na objekty s neodstraněnými kolaudačními závadami.

8. Dotační bonus je přiznán pouze v případě současného podání žádostí o podporu v kombinaci žádostí dle přílohy č. I/2 
odstavec D a je vyplacen s poslední vyplacenou podporou na základě Smlouvy o poskytnutí podpory.

9. Podpora se poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí fi nančních prostředků z Fondu podepsaného ministrem 
(dále jen Rozhodnutí), na základě kterého uzavře Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory (dále jen Smlouva).

10. Žadatel se čestným prohlášením v textu Smlouvy o poskytnutí podpory zaváže provozovat a udržovat zařízení 
podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými 
parametry, resp. se zaváže, že objekt, který je předmětem podpořených opatření v oblastech A nebo B, bude užíván 
k bydlení po dobu 15 let. 

11. Fond si vyhrazuje právo fyzické kontroly podporovaného opatření a splnění podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí 
podpory. K tomu má právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění v období administrace žádosti, zejména podklady 
týkající se předmětu podpory, fi nančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory
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2. Přímé fi nanční podpory
Výše přímé fi nanční podpory (dotace) na realizaci jednotlivých opatření je stanovena v tabulce č. 3.1.

Výše dotační podpory (Tabulka 3.1.) 

Podporovaná 
opatření

Jednotka 
dotace

Výše 
dotace

Rodinné domy (RD)

A.1   Celkové zateplení, snížení  měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosa-
žení hodnoty max. 70 kWh/m2

Kč/m2 1550

A.1   Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosa-
žení hodnoty max. 40 kWh/m2

Kč/m2 2200

A.2  Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650

A.2  Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850

B     RD v pasivním standardu Kč 250 000

C.1  Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže Kč 50 000

C.1/C.2   Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o měrném objemu min 50 
l/kW tepelného výkonu

Kč 80 000

C.1/C.2  Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kč 95 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru Kč 75 000

C.1/C.2   Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném 
objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu)

Kč 85 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru Kč 50 000

C.1/C.2   Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu 
min. 20 l /kW tepelného výkonu) 

Kč 55 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 Kč 75 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem Kč 45 000

C.3.1  Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody Kč 55 000

C.3.2  Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění Kč 80 000

D     Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD Kč 20 000

E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v RD Kč 10 000

E – A  - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádě-
ní realizace podporovaného opatření

10 000

E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při pro-
vádění realizace podporovaného opatření

Kč 40 000

E – C 1) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího 
výkonu zdroje

Kč 10 000

E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo vý-
robku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu 
teplé vody - instalace podpořeného opatření

Kč 5 000

Bytové domy (BD)

A.1   Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 Kč/m2 1050

A.1   Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 Kč/m2 1500

A.2   Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450

A.2   Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600

B      BD v pasivním standardu Kč/b.j. 150 000
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C.1/C.2  Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru Kč/b.j. 20 000

C.1/C.2   Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném 
objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu)

Kč/b.j. 24 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru Kč/b.j. 15 000

C.1/C.2   Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu 
min. 20 l /kW tepelného výkonu)

Kč/b.j. 17 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 Kč./b.j. 23 000

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem Kč/b.j. 15 000

C.3.1  Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000

C.3.2  Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35 000

D     Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000

E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v BD Kč/BD 15 000

E – A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádě-
ní realizace podporovaného opatření

Kč/b.j. 2 0002)

E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při 
provádění realizace podporovaného opatření

Kč/BD 40 000

E – C1) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího 
výkonu zdroje

Kč/BD 15 000

E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo vý-
robku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu 
teplé vody - instalace podpořeného opatření.

Kč/BD 15 000

b.j. – bytová jednotka (v případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém 
přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj)
1) vyjma solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody
2) maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na realizaci opatření

3. Veřejná podpora

Dotace v případě veřejné podpory bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď formou 
de minimis, dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de minimis, dočasného rámce dle rozhodnutí Evropské komise č. N236/2009 ze dne 7.5.2009 nebo formou blokové výjimky 
dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie – oblast podpory A a B) a článek 23 (obnovitelné 
zdroje energie – oblast podpory C).
Veřejná podpora v režimu dočasného rámce má omezenou časovou platnost a to do 31.12.2010, do tohoto data musí být vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory a zahájeny práce na provádění opatření. V režimu blokové výjimky se neposkytuje dotační 
bonus na vybrané kombinace opatření.

4. Maximální výše podpory pro jeden subjekt

Maximální výše podpory pro jeden subjekt po dobu trvání Programu může dosáhnout maximálně 30 milionů Kč.

5. Souběh podpory z Fondu a státního rozpočtu

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření prováděná na objektu, na nějž je individuálně poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu nebo podpora v rámci programů fi nancovaných ze státního rozpočtu. Na jedno opatření je možné současně čerpat 
podporu z více veřejných zdrojů, ne však na stejné položky.

6. Změna příjemce podpory

I. převod vlastnického práva k nemovitosti

a) po podání žádosti

V případě, že dojde k převodu vlastnických práv k nemovitosti po podání žádosti, ale ještě před uzavřením smlouvy o poskytnutí 
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dotace je nový vlastník nemovitosti v případě zájmu o dotaci  povinen podat si novou žádost o poskytnutí podpory. 

b) po uzavření smlouvy 
V případě, že dojde k převodu vlastnických práv k nemovitosti po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a podpora ještě 
nebyla poskytnuta, je nový vlastník nemovitosti v případě zájmu o dotaci povinen podat si novou žádost o poskytnutí podpory.

c) po čerpání dotace 
V případě, že dojde k převodu vlastnických práv k nemovitosti po dobu 15 let od čerpání dotace, je příjemce podpory povinen 
změnu oznámit Fondu. Příjemce podpory musí v kupní smlouvě k nemovitosti zavázat nového majitele k plnění podmínek 
stanovených ve Smlouvě o poskytnutí podpory nebo za jejich plnění po dobu 15ti let od poskytnutí podpory odpovídá sám. 

II. úmrtí příjemce dotace

a) po podání žádosti 
Zemře-li fyzická osoba po podání žádosti o poskytnutí podpory a mají-li případní dědicové zájem o poskytnutí podpory, jsou 
povinni podat si novou žádost. V případě, že opatření již bylo původním žadatelem zaplaceno, mohou dědici nemovitosti 
kompenzovat tento nedostatek tím, že s fakturami znějícími na původního žadatele doloží k žádosti soudní rozhodnutí o nabytí 
nemovitosti z titulu dědění. 

b) po uzavření smlouvy 
Zemře-li fyzická osoba po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ale před vyplacením dotace na účet příjemce podpory, mohou 
dědicové projevit vůli uzavřít novou smlouvu o poskytnutí podpory za stejných podmínek, jaké jsou obsahem smlouvy uzavřené 
se zesnulým příjemcem podpory.

c) po čerpání dotace 
Dojde-li k úmrtí příjemce podpory po čerpání dotace, na dědice přechází vlastnické právo k nemovitosti i závazek plnit podmínky 
poskytnutí podpory.
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PŘÍLOHA Č. I/4

Předkládání žádosti o podporu a jejich administrace

1. Administrace žádostí

A. Úspory energie na vytápění 

Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jeho průběhu nebo po ukončení realizace opatření a to do 12ti 
měsíců od jeho ukončení (od oznámení o  užívání stavby nebo od vydání kolaudačního souhlasu popř. předávacího protokolu). 
Podpora je defi nitivně přiznaná po ukončení realizace opatření a doložení splnění požadovaných podmínek podle Přílohy č. I/2 
část A.

Projekt se předkládá k posouzení na krajském pracovišti Fondu. Na základě kladného stanoviska Fondu se následně žádost 
podává na pracovišti subjektu, který je pověřen její další administrací. Na základě Smlouvy, doložení ukončení realizace opatření 
(např. oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas nebo předávací protokol), faktury za nákup materiálu a provedení prací (s 
uvedením údajů v Příloze č. I/10) a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo Fond přiznanou výši podpory na 
účet uvedený ve Smlouvě. Předložené doklady budou předány Fondu k archivaci.

V oblasti podpory A je nutné, aby systémy a výrobky, které se v rámci realizace opatření použijí, byly registrovány v Seznamu 
výrobků a technologií. Toto není nutné v případě opravy (repase) stávajících výplní otvorů. V tom případě zpracovatel projektu 
musí doložit výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla těmito výplněmi otvorů.

Opatření musí být realizováno fi rmami registrovanými v Seznamu odborných dodavatelů.

B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu

Žádost o podporu se podává před zahájením nebo v průběhu realizace opatření na základě vydání stavebního povolení případně 
ohlášení stavby, nebo po ukončení realizace opatření, a to do 12ti měsíců od oznámení o užívání stavby nebo vydání kolaudačního 
souhlasu. Podpora je defi nitivně přiznaná po ukončení realizace opatření a doložení splnění požadovaných podmínek podle 
Přílohy č. I/2 část B.

Projekt se předkládá k posouzení na krajském pracovišti Fondu. Na základě kladného stanoviska Fondu se žádost podává 
na pracovišti subjektu, který je pověřen její další administrací. Na základě Smlouvy, doložení ukončení realizace opatření 
(oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas), faktury za nákup materiálu a provedení prací (podle uvedeného vzoru v Příloze 
č. I/10) a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo Fond  přiznanou výši podpory na účet uvedený ve Smlouvě. 
Předložené doklady budou předány Fondu k archivaci.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 

Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jejím průběhu nebo do 12ti měsíců po jejím ukončení uvedením 
zařízení do trvalého provozu doloženým příslušným protokolem. Podpora je defi nitivně přiznaná po ukončení realizace opatření 
a doložení splnění požadovaných podmínek podle Přílohy č. I/2 část C.

Trvalý provoz začíná dnem uvedení díla do trvalého provozu doloženým protokolem o uvedení do trvalého provozu vystaveným 
dodavatelem. U novostaveb, pokud při předložení žádosti nejsou zapsány v katastru nemovitostí, je třeba doložit vyjádření 
stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, že objekt slouží k trvalému 
bydlení (např. kolaudační souhlas).  

Žádost se podává na pracovišti subjektu, který je pověřen její další administrací. Na základě Smlouvy, doložení ukončení 
realizace opatření (např. oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas, předávací protokol, protokol o uvedení do trvalého 
provozu), faktury za nákup materiálu a provedení prací s údaji uvedenými v Příloze č. I/10 a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí 
pověřený subjekt nebo Fond přiznanou výši podpory na účet uvedený ve Smlouvě. Předložené doklady budou předány Fondu 
k archivaci.

V oblasti podpory C je nutné, aby systémy a výrobky, které se v rámci realizace opatření použijí, byly registrovány v Seznamu 
výrobků a technologií. Instalace zařízení musí být realizována fi rmami registrovanými v Seznamu odborných dodavatelů.

D. Dotační bonus na vybrané kombinace opatření

O navýšení podpory formou bonusu se žádá současně s podáním žádostí, na jejichž kombinaci se poskytuje dotační bonus dle 
Přílohy č. I/2 část D. Podpora je defi nitivně přiznána po ukončení realizace opatření a doložení splnění požadovaných podmínek 
podle Přílohy č. I/2 části A, B, C.
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E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu
O podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření se žádá současně s podáním žádosti v oblastech podpory A, B a C. 
Žádost o podporu se administruje společně s žádostí o dotaci na prováděná opatření. Podpora se poskytuje ke  schválené žádosti o 
poskytnutí podpory v oblastech A, B a C na základě Smlouvy o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření. 

2. Obecná ustanovení
Na základě Smlouvy, doložení ukončení realizace opatření (oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas, předávací protokol, 
nebo protokol o uvedení do trvalého provozu), faktury za nákup materiálu a provedení prací (podle uvedeného vzoru v Příloze 
č. I/10) a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo Fond přiznanou výši podpory na účet uvedený ve Smlouvě. 
Předložené doklady budou předány Fondu k archivaci.

Doba účinnosti Rozhodnutí pro žádosti podávané před realizací, nebo v průběhu realizace opatření je pro jednotlivé oblasti 
podpory stanovena následovně:

-  oblast podpory A:18 měsíců,
-  oblast podpory B: 24 měsíců,
-  oblast podpory C: 9 měsíců,

vždy však maximálně do 31.12.2012. V případě kombinace opatření platí vždy delší lhůta platnosti rozhodnutí pro obě opatření.

Žádosti o podporu se přijímají do 31.12.2012 nebo do vyčerpání fi nančních prostředků Programu. 

Žádosti o podporu na opatření podle Programu se předkládají podle vzorů zveřejněných na internetových stránkách Programu 
včetně všech požadovaných dokladů uvedených v Příloze č. I/5. Předpokladem pro přijetí žádosti je doložení všech stanovených 
údajů pro jednotlivé vyhlášené oblasti podpory. 

Odborným posudkem se pro potřeby Programu rozumí Přílohou č. I/7 stanovený potřebný rozsah projektu nebo doklady o 
osazení podporovaného výrobku do stavby a jejích technických systémů. 

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další nutné podklady pro upřesnění žádosti v období její administrace, pokud rozsah a 
obsah předložených dokladů neumožní přímé vyřízení žádosti o podporu. Toto právo se také vztahuje na subjekty pověřené 
administrací Programu. 

Oznámení o aktuálních místech pro podávání žádostí o podporu pro jednotlivé podoblasti je uveřejňováno na internetových 
stránkách Programu.

Při splnění vyhlášených parametrů a kritérií akcí jsou žádosti o podporu vyřizovány průběžně a podpory poskytovány do výše 
fi nančních limitů pro stanovená časová období realizace Programu. 

Na základě vyhodnocování úspěšnosti Programu mohou být podmínky poskytování podpor upravovány tak, aby jejich čerpání 
vedlo k efektivnějšímu využívání a zvýšení míry očekávaných přínosů. 
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PŘÍLOHA Č. I/5

Nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu

Žádost se podává na formuláři žádosti (viz vzory žádosti na internetových stránkách Programu) spolu se všemi požadovanými 
doklady v českém jazyce (v případě fakturace v zahraniční měně je třeba doložit směnný kurz platný ke dni úhrady faktury) 
v případě fyzických osob nepodnikajících u pověřeného subjektu, v případě právnických osob a fyzických osob podnikajících na 
krajská pracoviště Fondu. Žadatelem je osoba zapsaná ve výpisu z katastru nemovitostí („list vlastnictví“) jako majitel nebo jeden 
ze spolumajitelů objektu, který je předmětem prováděných opatření, nebo společenství vlastníků jednotek. Pokud žadatel není 
jediným vlastníkem nemovitosti zapsaným v Listu vlastnictví, je třeba předložit souhlas zbylých vlastníků objektu s provedením 
opatření nebo instalací zařízení. V případě, že se jedná o opatření nebo zařízení vztahující se pouze k části nemovitosti vlastněné 
výhradně žadatelem, je třeba doložit, že část nemovitosti, ke které se vztahuje podpora, je pouze v majetku žadatele.

V případě kombinace podpory žadatel může podat žádost o podporu na instalaci zařízení na využívání energie z oblasti podpory 
C i v kombinaci s další žádostí o podporu v jiné oblasti podpory dle Přílohy č. I/2, jednotlivé žádosti v příslušných oblastech 
podpory musí být podány k administraci současně v jeden okamžik. 

Pro každé opatření v oblasti A a B v kombinaci s opatřením v oblasti C se podává samostatná žádost. V případě kombinace dvou 
opatření v oblasti C se na každé opatření podává samostatná žádost.

Fyzické osoby nepodnikající podávají žádosti v oblasti podpory C přímo na podacích místech pověřených subjektů, fyzické 
osoby podnikající a právnické osoby podávají žádosti v oblasti podpory C na krajských pracovištích Fondu, 

Žádosti o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podpořených opatření v rámci Programu se podávají na příloze k 
formulářům uveřejněné na internetových stránkách Programu. Žadatel doloží oprávnění zpracovatele k zpracování požadovaných 
výpočtů a u projektů doloží oprávnění k jejich zpracování podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů případně zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií ve znění pozdějších předpisů.

Doklady požadované jako příloha k žádosti:

1. List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90ti dní, při podání žádosti před realizací pro novostavbu je požadován list 
vlastnictví na pozemek, při doložení realizace nebo při podání žádosti po realizaci opatření je požadován vždy list 
vlastnictví se zapsanou nemovitostí včetně čísla popisného.

2. Krycí list technických parametrů -  viz Příloha č. I/11, obsahuje technické údaje z odborného posudku a projektu
3. Odborný posudek - provedený dle Přílohy č. I/7.
4. Projekt – výkresy a popis charakterizující rozsah a způsob prováděných podporovaných opatření, příp. osazení 

podporovaného zařízení, technologie nebo výrobku zpracovaný dle projektových a technických podkladů výrobce/
dodavatele instalovaného zařízení 

Po ukončení realizace se předkládá:

1. Doklad o ukončení realizace opatření – ve formě protokolu o uvedení zařízení dodavatelskou fi rmou do trvalého 
provozu (realizace opatření v souhlasu s §103 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), ve formě oznámení o užívání 
stavby (realizace opatření v souladu s §104 stavebního zákona) nebo ve formě kolaudačního rozhodnutí (realizace 
opatření v souladu s §109-118 stavebního zákona.

2. Faktury (doklady o úhradě nákladů) včetně potvrzení o zaplacení –(originály nebo ověřené kopie faktur) vystavené 
výhradně na jméno žadatele o podporu nebo jiného spolumajitele a s uvedením předmětu díla (viz Příloha č. I/10), 
dodací list s položkovým rozpočtem potvrzeným žadatelem a zhotovitelem a doklady o zaplacení faktur ve formě 
výpisu z bankovního účtu, nebo pokladního dokladu o zaplacení v hotovosti nebo písemného potvrzení dodavatele o 
přijetí platby ve fakturované výši. V případě, že uvedené listiny jsou vystaveny na jinou fyzickou osobu (rodinného 
příslušníka), pak žadatel (fyzická osoba) k žádosti doloží písemné souhlasné prohlášení této osoby o tom, že souhlasí 
s tím, aby žadateli byla poskytnuta dotace na opatření realizovaná touto osobou. V případě, že uvedené listiny jsou 
vystaveny na jinou právnickou osobu, která na základě zákona nebo smlouvy vykonává správu majetku žadatele, 
pak žadatel (právnická osoba) k žádosti doloží písemné souhlasné prohlášení této osoby o tom, že souhlasí s tím, aby 
žadateli byla poskytnuta dotace na opatření realizovaná touto právnickou osobou.

3. Vyrozumění o poskytnutí podpory – dokládá se pouze při doložení realizace opatření u žádosti podané před realizací

U jednotlivých oblastí podpory je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifi ckými 
doklady.
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PŘÍLOHA Č. I/7

Prokazování splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření

Odborným posudkem se pro potřeby Programu rozumí pro oblast podpory

A. Úspory energie na vytápění 
A.1 
- výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790 (s použitím metody výpočtu a okrajových 

podmínek podle vyhlášky 148/2007 Sb. nebo TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy), a dosažená 
míra snížení této hodnoty;

- Krycí list (viz Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření.

A.2
- posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov (součinitele prostupu tepla konstrukcemi); 
- výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790 (s použitím metody výpočtu a okrajových 

podmínek podle TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty;
- Krycí list (viz Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření.

Tyto požadavky jsou v oblasti podpory A doloženy autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem v oborech 
pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané 
autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy 
(v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů).

B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu

- posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov; 
- výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790 s použitím metody výpočtu a okrajových 

podmínek podle TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy), 
- doložení výpočtu všech parametrů uvedených v Příloze č. I/12;
- Krycí list (viz Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření.

Tyto požadavky jsou v oblasti podpory B doloženy autorizovaným inženýrem nebo technikem v oborech pozemní stavby, 
technika prostředí a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané autorizované osoby 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých 
působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů).

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 

v podoblasti podpory C.1, C.2 a C.3 (pouze pokud jde o solárně-termické kolektory sloužící zároveň k přitápění) výpočet měrné 
roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem a případně s použitím metody výpočtu a okrajových 
podmínek podle TNI 730329 (rodinné domy) a TNI 730330 (bytové domy); 
- v oblasti podpory C.3 výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody dle TNI 73 0302
- v podoblasti podpory C.3 výpočet využitelných solárních zisků systému se solárně-termickými kolektory, který se řídí 

metodikou zveřejněnou Fondem  na internetových stránkách Programu. 
- Krycí list (Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření.
- v případě napojení budovy na systém centrálního zásobování teplem také posouzení, že zařízení využívající obnovitelné 

zdroje energie tvoří méně než 50 % výkonu zdrojů připojených na tento systém. Toto posouzení se nedokládá a podmínka 
se považuje za splněnou, pokud budova není umístěna v lokalitě uvedené na seznamu měst a ulic zveřejněného Fondem na 
internetových stránkách Programu.

Tyto požadavky jsou oblasti podpory C doloženy autorizovaným inženýrem nebo technikem v oborech pozemní stavby, 
technika prostředí staveb a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (autorizované osoby podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých 
působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Výpočet solárních 
zisků a využitelné energie v oblasti podpory C.3 může zpracovat také dodavatelská fi rma.

Obecné ustanovení

Na přípravu, provádění a užívání opatření podpořených z Programu se vztahují všechny právní technické předpisy v platném 
znění, např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů.
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PŘÍLOHA Č. I/10

Náležitosti faktury

Faktura vystavená dodavatelem musí mít pro potřeby administrace v Programu náležitosti upravené metodickým 
pokynem Fondu. 
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PŘÍLOHA Č. I/12

Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu

Podrobný popis požadovaných a doporučených vlastností a komentáře ke způsobu výpočtu a způsobu deklarace jejich výsledků 
jsou uvedeny v TNI 73 0329 a TNI 73 0330, vydaných Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Přehled 
uvedený v tabulkách 1 a 2 se dále odvolává i na soubor českých technických norem, zejména ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 
13790, ČSN EN 13829.
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Tabulka 1: Pasivní rodinný dům

Jev, veličina Označení Jednotka Požadavek Způsob prokázání Poznámka

Prostup tepla 

1a

Součinitel 
prostupu tepla 
všech jednotlivých 
konstrukcí na 
systémové hranici   

U W/(m2K)

Splnění požadavku 
na doporučené 
hodnoty podle ČSN 
73 0540-2, pokud 
není výjimečně a 
zdůvodněně jinak 
(podrobněji TNI 
73 0329).

Výpočet v souladu s 
ČSN 73 0540-4

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje splnění 
hodnot na úrovni 
2/3 až 3/4 hodnot 
doporučených 
normou ČSN 
73 0540-2.

1b
Střední hodnota 
součinitele 
prostupu tepla

Uem W/(m2K) Uem < 0,22 Výpočet v souladu s 
ČSN 73 0540-2

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje:
Uem < 0,15 – 0,18

Kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu 

2

Přívod čerstvého 
vzduchu do všech 
pobytových 
místností

-- -- Zajištěn.
Kontrola projektové 
dokumentace, slovní 
hodnocení. 

3

Účinnost zpětného 
získávání tepla 
z odváděného 
vzduchu

h % h > 75

Podle ověřených 
podkladů výrobce 
technického zařízení 
(rekuperátoru)

V energetických 
bilančních výpočtech 
se užije hodnota 
snížená o 10 
procentních bodů.

4

Neprůvzdušnost 
obálky budovy
A. ve fázi přípravy 
stavby

n50
[1/h] n50 = 0,6 

Kontrola projektové 
dokumentace, zejména 
úplné celistvosti 
vzduchotěsnicího 
systému.

Projektový 
předpoklad

B: po dokončení 
stavby

n50
[1/h] n50 < 0,6 

Měření metodou 
tlakového spádu a 
výpočet n50 v souladu 
s ČSN EN 13829, 
metoda B.

Výjimečně se v 
souladu s TNI 
73 0329 za určitých 
podmínek akceptuje  
n50 < 0,8, nejpozději 
však do 31.12.2009.

Zajištění pohody prostředí v letním období 

5
Nejvyšší teplota 
vzduchu v pobytové 
místnosti

qi °C < 27 Výpočet podle ČSN 73 
0540-4.

Strojní chlazení se 
nepředpokládá.

Potřeba tepla na vytápění

6 Měrná potřeba 
tepla na vytápění EA

kWh/
(m2a) < 20  

Výpočet podle ČSN 
EN ISO 13790 
a dalších norem, 
upřesněni podle TNI 
73 0329

Doporučená 
hodnota: < 15

Potřeba primární energie

7

Potřeba primární 
energie z 
neobnovitelných 
zdrojů na vytápění, 
přípravu teplé 
vody a technické 
systémy budovy

PEA
kWh/
(m2a) < 60  Výpočet podle TNI 

73 0329
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 Pasivní bytový dům –Tabulka 2 

Jev, veličina Označení Jednotka Požadavek Způsob prokázání Poznámka

Prostup tepla 

1a Součinitel prostupu 
tepla jednotlivých 
konstrukcí na 
systémové hranici 

U W/(m2K) Splnění požadavku 
na doporučené 
hodnoty podle ČSN 
730540-2, pokud 
není výjimečně a 
zdůvodněně jinak 
(podrobněji TNI 
73 0330).

Výpočet v souladu s 
ČSN 73 0540-4

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje splnění 
hodnot na úrovni 
2/3 až 3/4 hodnot 
doporučených normou 
ČSN 73 0540-2.

1b Střední hodnota 
součinitele 
prostupu tepla

Uem W/(m2K) Uem < 0,30 Výpočet v souladu 
s ČSN 73 0540-2

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje
Uem < 0,25

Kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu 

2 Přívod čerstvého 
vzduchu do všech 
pobytových 
místností

-- -- Zajištěn. Kontrola projektové 
dokumentace, 
slovní hodnocení. 

3 Účinnost zpětného 
získávání tepla 
z odváděného 
vzduchu

h % h > 70 Podle ověřených 
podkladů výrobce 
technického zařízení 
(rekuperátoru).

V energetických 
bilančních výpočtech 
se užije hodnota 
snížená o 10 
procentních bodů.

4 Neprůvzdušnost 
obálky budovy
A. ve fázi přípravy 
stavby

n50 [1/h] n50 = 0,6 Kontrola projektové 
dokumentace, zejména 
úplné celistvosti 
vzduchotěsnicího 
systému.

Projektový 
předpoklad

B. po dokončení 
stavby

n50 [1/h] n50 < 0,6 Měření metodou 
tlakového spádu a 
výpočet n50 v souladu 
s ČSN EN 13829, 
metoda B. Podrobněji 
v TNI 73 0330

Zajištění pohody prostředí v letním období 

5 Nejvyšší teplota 
vzduchu v 
pobytové místnosti

qi °C < 27 Výpočet podle ČSN 
73 0540-4.

Strojní chlazení se 
nepředpokládá.

Potřeba tepla na vytápění

6 Měrná potřeba tepla 
na vytápění

EA kWh/
(m2a)

< 15 Výpočet podle ČSN 
EN ISO 13790 a 
dalších norem.

Potřeba primární energie

7 Potřeba primární 
energie z 
neobnovitelných 
zdrojů na vytápění, 
přípravu teplé vody 
a technické systémy 
budovy

PEA kWh/
(m2a)

<  60 Výpočet podle TNI 
73 0330
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PŘÍLOHA Č. I/13

Podmínky poskytování podpory na zateplování panelových bytových domů v oblasti podpory A.1

Na projekty zateplení panelových bytových domů bude poskytnuta podpora z Programu pouze za předpokladu, že žadatel o 
podporu předloží stanovisko poradenského a informačního střediska zřízeného podle ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády 
č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „poradenské středisko“) deklarující splnění podmínek stanovených 
v ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(program Nový panel).

U panelových bytových domů není před podáním žádosti o podporu v oblasti podpory A.1 požadováno provedení stavebně-
technického posouzení budovy, pokud je toto doloženo již poradenskému středisko jako podklad pro vydání jeho stanoviska.

Projekt přikládaný k žádosti v rozsahu stanoveném Přílohou č.I/5 lze nahradit projektovou dokumentací zpracovanou pro 
potřeby programu Nový PANEL.

Odborný posudek podle Přílohy I/7 v části A se pro potřeby Programu nemění.

Pro poskytování podpory z Fondu v rámci Programu na zateplování panelových bytových domů platí v plném rozsahu 
ustanovení Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
Zelená úsporám a jejích Příloh I, pokud nejsou upravena touto Přílohou č. I/13.
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PŘÍLOHY II
Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření 
z Technické asistence účinné od 10. června 2010

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí ČR, jako významný zdroj na podporu ochrany a zlepšování stavu životního prostředí. Fond je jedním ze základních 
ekonomických nástrojů k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

Základní postupy při poskytování fi nančních prostředků z Fondu v rámci Programu Zelená úsporám jsou defi novány Směrnicí č. 
9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Programu Zelená úsporám.

Přílohy II výše uvedené Směrnice řeší podmínky poskytování podpory pro přípravu, realizaci, monitorování a kontrolu operací 
Programu Zelená úsporám

Alokace fi nančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Základní alokace Technické asistence (dále jen „TA“) Programu Zelená úsporám (dále jen „Programu“) je stanovena ve výši 
5 % z prostředků získaných z prodeje emisních přebytků jednotek AAU a z úroků z vkladů těchto prostředků. Z této základní 
alokace jsou 3/5 určeny na administraci Programu a 2/5 na propagaci a publicitu Programu. 

Zprávy o postupu čerpání prostředků TA Programu jsou jednou měsíčně předkládány poradě vedení Fondu a Řídícímu 
výboru Programu v pravidelných intervalech podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 

Tyto Přílohy II nabývají platnosti a účinnosti podpisem ministryně životního prostředí.

Přílohy:

Příloha č. II/ 1 Přehled oblastí podpory z TA Programu
Příloha č. II/ 2 Podmínky pro poskytnutí podpory
Příloha č. II/ 3 Zásady a podmínky poskytování fi nančních prostředků

 

V Praze dne 10. června 2010

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. II/ 1

Přehled oblastí podpory z TA Programu
Prostředky z TA Programu  jsou určeny na:

1. Přípravu, implementaci a administraci, které zahrnují:
 výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností spojených s realizací Programu,
 výdaje na tvorbu dokumentů, programových manuálů, překladů apod.,
 náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování zaměstnanců Fondu zabezpečujících administraci Programu a 

její podporu,
 výdaje na externí poradce a služby potřebné pro administraci Programu,
 výdaje na semináře, workshopy, školení apod.

2. Monitoring, který zahrnuje:
 výdaje vzniklé při jednáních monitorovacího výboru a pracovních skupin (např. výdaje za pronájmy zařízení a prostor, 

překlady a tlumočení, cesty a ubytování, občerstvení, kopie apod.),
 výdaje na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních (např. výdaje za letenky, dopravu, nocleh apod.),
 zpracování studií a zprávy o postupu realizace Programu včetně zpracování podkladů pro přípravy výroční a závěrečné 

zprávy a školení v rámci monitoringu.

3. Audity a kontroly prováděné přímo na místě činnosti, které zahrnují:
 výdaje na audity a podporu vnitřního kontrolního systému, 
 výdaje na kontroly prováděné na místě činnosti nezávislým orgánem, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled 

nad pravidly poskytování veřejné podpory,
 výdaje na kontrolu výběrových řízení a školení v rámci auditů a kontrol.

4. Výdaje na propagaci zahrnují:
 výdaje na pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů 

těchto akcí,
 náklady ve vztahu k vytváření informačních materiálů pro naplňování komunikačního akčního plánu (např. internetové 

stránky, informační bulletiny, vydávané články),
 výdaje na organizaci seminářů a workshopů.

5. Výdaje na hodnocení zahrnují:
 výdaje na evaluace a analýzy, 
 výdaje na opatření technického zařízení (nákup a instalace software a hardware), vybavení nutného k efektivní 

administraci Programu,
 výdaje na zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí,
 výdaje na pořízení databází, statistických dokumentů apod.,
 výdaje na studie a školení v rámci hodnocení.

6. Výdaje na monitorovací systém zahrnují:
 výdaje na opatření zařízení (nákup a instalace software a hardware).

7. Výdaje na poradenství pro žadatele o dotace zahrnují:
 výdaje na provoz poradenských a kontaktních míst k Programu,
 výdaje na školení osob v těchto poradenských místech.

8. Výdaje na partnerství Programu zahrnují: 
 výdaje na doplňková opatření, která napomáhají zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a dosažení dalších 

úspor energií u žadatelů Programu, a to i opatření, která nejsou přímo předmětem podpory.
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Příloha č. II/ 2

Podmínky pro poskytnutí podpory 

a) Publicita Programu 

Realizátor projektu TA Programu odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za fi nanční spoluúčasti 
Programu . Publicita a propagace u projektů TA Programu  se řídí Grafi ckým manuálem publicity Programu  (dostupný na www.
sfzp.cz, sekce Pokyny pro žadatele a příjemce), který obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití 
symbolu Programu  a loga Fondu.

b) Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření 

Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat následující povinné údaje: 
 symbol Programu; 
 prohlášení zdůrazňující přínos intervence Programu,
 logo Fondu. 

Toto pravidlo se nemusí použít u malých propagačních předmětů a tam, kde by byla snížena funkčnost nebo bezpečnost při 
používání propagačních předmětů. 
Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření musí být posuzovány i z hlediska snižování emisí CO2  a zvyšování 
využívání Obnovitelných zdrojů energie.
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Příloha č. II/ 3

Zásady a podmínky poskytování fi nančních prostředků 

1. Finanční plán čerpání TA Programu Finanční plán TA schvaluje Řídící výbor Programu. Řídícímu výboru předkládá 
fi nanční plán čerpání TA Programu pro následující rok ředitel Fondu.

2. Projekty TA Programu a jejich schvalování
Náměty na projekty TA Programu v rozsahu nad 500 000,- Kč projednává a schvaluje Řídící výbor Programu, v nižším rozsahu 
je projednává porada vedení Fondu a schvaluje ředitel Fondu.

3. Čerpání prostředků
TA Programu je možné čerpat v rámci 3 režimů:

– veřejné zakázky pro Fond, 
– dotace na projekty v rámci vyhlašovaných tématických výzev, 
– dotace na podporu přípravy a realizace podporovaných opatření.

4. Veřejné zakázky pro Fond
V případě zakázek pro Fond bude při výběru dodavatelů postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, resp. podle příslušného vnitřního předpisu Fondu. 

5. Dotační projekty
V případě dotačních projektů budou na základě rozhodnutí Řídícího výboru Programu vyhlašovány tématické výzvy pro 
předkládání projektů. Administrace těchto projektů bude probíhat analogicky podle postupů upravených v  Přílohách III 
Směrnice č. 6/2010 Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR platných od 30. dubna 2010. 

6. Podrobné postupy administrace TA Programu
Podrobné pracovní postupy stanovuje vnitřní předpis Fondu.
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11.

SMĚRNICE MŽP Č. 7/2010
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Ministerstvo životního prostředí jako správce Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) pod-
le § 1 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen „zákon“), vydává 
tuto směrnici, která upravuje základní postupy k poskytování fi nančních prostředků (dále jen „podpora“) z  Fondu v rám-
ci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie „Zelená úsporám“ (dále jen “Program“) v 
oblasti podpory  Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

2. Formu a zaměření podpory stanoví Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostřed-
ků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace 
úspor energie v budovách veřejného sektoru (dále jen „Přílohy“)

Článek 2
Předmět podpory a příjemci podpory

1. Podpora je poskytována na opatření k realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru uvedená v  příloze č. 1 této 
směrnice.

2. Podpora poskytnutá podle této směrnice je účelově určená na přípravu a vlastní realizaci opatření v rámci projektu schvá-
leného k podpoře.

3. Podpora se poskytuje formou přímé dotace prokázaných způsobilých nákladů na realizaci přílohami stanovených opatře-
ní. Výše dotace nikdy nepřesáhne výši prokázaných nákladů na realizaci těchto opatření.

4. Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství AAU jsou dle § 12a odst. (3) zákona č. 695/2004 Sb., o pod-
mínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládání s nimi ve znění zák. č. 315/2008 Sb., pří-
jmem Fondu. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu činností a opatření vedoucích ke snižování emisí 
skleníkových plynů. Nakládání s těmito prostředky se řídí zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu. 

5. Podpora je poskytována na jednotlivé projekty přijatelným příjemcům defi novaným v příloze č. 4 této směrnice, přičemž 
podpořený projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí a musí být v souladu se všemi právními předpisy České re-
publiky. Podpořený projekt musí být hospodárný, účelný a efektivní.

6. Podpora se poskytuje jednomu žadateli maximálně na 3 žádosti v maximální celkové výši 200 mil. Kč způsobilých výdajů.

7. Příjemce podpory zajistí řádné udržování a provozování majetku pořízeného z poskytnuté podpory v rámci Programu, 
a to po minimální dobu 15 let. V souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ne-
smí být příjmy z dotace poskytované dle této směrnice odepisovány. Příspěvkové organizace postupují dle příslušných 
ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Poskytování podpory

1. Podpora se přiznává na základě Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutí je účin-
né 12 měsíců ode dne podpisu ministrem. V případě, že některé podmínky stanovené Rozhodnutím žadatel nemůže spl-
nit z objektivních důvodům, může požádat Fond o prodloužení účinnosti Rozhodnutí, maximálně však o 6 měsíců. 
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2. Na základě Rozhodnutí a splnění podmínek Programu, uvedených v přílohách, uzavírá Fond s žadatelem Smlouvu o po-
skytnutí podpory z prostředků Fondu (dále jen „Smlouva“).

3. Podpora z Programu se poskytuje na základě splnění smluvních podmínek, uvedených ve Smlouvě.

Článek 4
Forma a výše poskytované podpory

1. Minimální a maximální limity (jsou-li defi novány) pro stanovení způsobilých výdajů dle příslušných oblastí podpory 
jsou uvedeny v příloze č. 5.

2. Základem pro výpočet podpory dle článku 2, odst. 2 této směrnice jsou způsobilé výdaje projektu. Pravidla pro stanove-
ní způsobilých výdajů jsou stanoveny v  příloze č. 5. 

3. Výše podpory uvedená v Rozhodnutí je maximální. Konečná výše podpory spolu s termíny realizace bude upřesněna ve 
Smlouvě na základě dodavatelských smluv. Případné zvýšení způsobilých rozpočtových nákladů (nad základ pro stano-
vení podpory) hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. Při snížení způsobilých rozpočtových nákladů dojde k odpoví-
dajícímu snížení podpory, aniž by se měnil procentní podíl. Z vlastních zdrojů příjemce budou hrazeny vícenáklady nad 
rámec rozpočtové rezervy. Přípustnou výši rozpočtové rezervy stanoví příloha č. 5. Vícenáklady na zabezpečení odbor-
ného či autorského dozoru jsou vždy nezpůsobilými výdaji. 

4. V případě projektů, na které se vzhledem k jejich charakteru vztahují pravidla veřejné podpory, celková výše podpory ne-
přesáhne její maximální možnou výši stanovenou dle platného znění předpisů upravujících poskytování veřejné podpory. 

5. Pro účely této směrnice se za termín zahájení realizace stavebních projektů považuje den předání staveniště podle protokolu 
o předání staveniště. Za termín dokončení realizace projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení 
o užívání podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, nebo termín schválení protokolu o předání a 
převzetí díla (v případech, kde se na realizaci projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační sou-
hlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín dokončení realizace projektu datum dokumentu vydaného později.

6. Podpora z prostředků Programu se poskytuje formou dotace (nenávratné fi nanční podpory) až do výše 90 % celkových 
způsobilých výdajů. 

Článek 5
Žádost

1. Žadatel předkládá žádost v elektronické podobě a v tištěné podobě na příslušném krajském pracovišti Fondu dle místa 
realizace projektu na základě výzvy zveřejněné v tisku a na internetových stránkách www.zelenausporam.cz. 

2. Žádost se předkládá Fondu v elektronické podobě na předepsaném formuláři, který je zpřístupněn na internetových 
stránkách www.zelenausporam.cz a dále ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, která je vytvořena prostřednictvím uve-
dených internetových stránek. Za závazný je považován formulář žádosti zveřejněný na uvedených internetových strán-
kách, který může být průběžně měněn dle požadavků Fondu. Žádost musí být doručena jako tištěný a autorizovaný vý-
stup z elektronické verze (formulář žádosti musí být podepsán statutárním orgánem/zástupcem).

3. Přílohou žádosti musí být doklady uvedené v příloze č. 8 této směrnice. 

4. Žadatel je povinen předložit kompletní žádost včetně všech povinných příloh k termínu ukončení příjmu žádostí dle výzvy.

5. Podmínkou pro poskytnutí podpory dle této směrnice je bezdlužnost žadatele vůči orgánům veřejné správy a zdravotním 
pojišťovnám, kterou žadatel dokládá čestným prohlášením spolu s žádostí.

Článek 6
Projednání žádostí

1. Předložené žádosti jsou zkontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti krajskými pracovišti Fondu. V přípa-
dě zjištění formálních nedostatků žádosti Fond bezprostředně informuje žadatele o těchto nedostatcích. Žadatelé jsou po-
vinni odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích. Žádost je po-
važována za kompletní, pokud je vyplněna úplnými údaji a doložena veškerými požadovanými doklady. Následně je u 
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kompletní žádosti Fondem provedena kontrola přijatelnosti. Kompletní a přijatelná žádost je Fondem akceptována. Roz-
hodnutí o akceptaci či neakceptaci žádosti je neprodleně žadateli písemně oznámeno.

2. Žadatel může proti neakceptaci žádosti podat námitku v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o neak-
ceptaci. Námitku zasílá žadatel Fondu, který ve lhůtě 30 dnů písemně vyrozumí žadatele o výsledku šetření.

3. Fond akceptovanou žádost posoudí a bodově ohodnotí na základě ekologických ukazatelů a podle technické úrovně řeše-
ní, dle kritérií uvedených ve vyhlášené Výzvě MŽP  k podávání žádostí, která je dostupná na www.zelenausporam.cz. 

4. Fond žádost s bodovým ohodnocením a s doporučením o výši podpory předloží k projednání Radě Fondu.

5. Rada Fondu posoudí a doporučí ministrovi projekty ke schválení a projekty k zamítnutí.

6. Fond předloží ministrovi projekty doporučené Radou Fondu a odsouhlasené kupci AAU k rozhodnutí o poskytnutí pod-
pory do 30 dnů od vydání stanoviska  Rady Fondu.

Článek 7 
Zadávací řízení 

1. Při řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek je příjemce podpory povinen dodržovat zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a pokyny Fondu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek (viz. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce které jsou v platné verzi 
k dispozici na internetových stránkách www.zelenausporam.cz.). 

2. Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem. 
O tomto zahájení žadatel informuje písemně Fond.

3. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno zahájit zadávací řízení na stavební práce a dodávky před datem ak-
ceptace žádosti Fondem, po odsouhlasení ze strany Fondu.

4. Dokumentaci k zadávacímu řízení dle zákona o veřejných zakázkách zpracovává žadatel a předkládá ji s výjimkou dokumen-
tací dle čl. 7 odst. 7 této směrnice Fondu ke schválení. Za správnost a úplnost dokumentace podle předchozí věty odpovídá ža-
datel jako zadavatel. Fond se vyjádří k dokumentaci v termínu do 30 kalendářních dnů od předložení kompletní dokumentace.

5. Nedílnou součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace s výkazem výměr, naplňující parametry akceptova-
né žádosti a energetického auditu. Případné změny parametrů projektu oproti žádosti a energetickému auditu podléhají 
schválení Fondu. Pokud by v projektu došlo ke změnám, které by po přehodnocení žádosti dle parametrů vyhlášené vý-
zvy vedly k získání nedostatečného počtu bodů pro schválení žádosti, ztrácí žadatel nárok na podporu, neučiní-li na zá-
kladě vyzvání ze strany Fondu nápravu.   

6. Zástupce Fondu má právo se zúčastnit jednání komisí pro posouzení kvalifi kace a hodnotících komisí. Žadatel musí 
Fond o termínu jednání těchto komisí informovat nejméně 10 pracovních dní předem. 

7. Průběh zadávacího řízení na projektovou dokumentaci, zpracování žádosti, technický dozor je Fondem kontrolován 
zpětně před uzavřením Smlouvy. 

8. Průběh řízení dle zákona o veřejných zakázkách je Fondem kontrolován před uzavřením Smlouvy. Porušení zákona o 
veřejných zakázkách s dopadem na výběr dodavatele je důvodem neuzavření Smlouvy, pokud nebude sjednána náprava. 

Článek 8
Smlouva

1. Před uzavřením Smlouvy budou prověřeny vlastní zdroje příjemce podpory na spolufi nancování projektu do výše celko-
vých nákladů na realizaci projektu, bude zároveň aktualizován Plán fi nancování projektu.

2. Dokumenty nutné k uzavření Smlouvy jsou uvedeny v příloze  č. 9 této směrnice. 

3. Příjemce podpory je povinen předložit kompletní dokumenty dle přílohy č. 9 této směrnice ve lhůtě nejpozději do 10 dnů 
od uzavření smlouvy o dílo. 
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4. Před uzavřením smlouvy musí žadatel provést a doložit výběr zhotovitele.

5. V případě nesplnění podmínek stanovených v Programu a nesplnění podmínek Rozhodnutí ztrácí žadatel nárok na uza-
vření Smlouvy a tedy na poskytnutí podpory z Fondu.

6. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora z Fondu poskytuje, zejména formu a výši podpory a účel jejího pou-
žití. Stanoví rovněž lhůty a způsob čerpání prostředků, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů a dal-
ší podmínky a povinnosti, stanovené zejména k zabezpečení řádné realizace, kontroly a vyhodnocení podporovaného 
opatření. Smlouva rovněž stanoví podmínky pro vrácení zálohově poskytnuté podpory z Fondu či její části a další sankce 
pro případ, že příjemce podpory nebude plnit povinnosti stanovené Smlouvou. 

7. Příjemce podpory musí bez prodlení písemně informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených v 
Rozhodnutí a ve Smlouvě. Změna podmínek Rozhodnutí podléhá schválení ministra životního prostředí. Změna podmí-
nek Smlouvy podléhá souhlasu Fondu. Provádí se formou Dodatku ke Smlouvě a v případě nesouhlasu opravňuje Fond 
k uplatnění smluvních sankcí či odstoupení od sjednané Smlouvy. 

Článek 9
Čerpání podpory

1. Čerpání podpory z Fondu je možné až po uzavření Smlouvy dle článku 8 této směrnice.

2. Fond uvolňuje podporu na bankovní účet příjemce  průběžně podle postupu realizace projektu a parciálně podle % při-
znané podpory, a to po kontrole předložených žádostí o platbu. 

3. Příjemce nemusí zřizovat zvláštní bankovní účet, fi nanční transakce související s projektem musí však být schopen oddě-
leně identifi kovat a je tedy povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.

4. Další pokyny pro realizace plateb různým typům příjemců podpory a zásady administrace žádostí o platbu budou upra-
veny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce, které jsou v platné verzi k dispozici na internetových stránkách 
www.zelenausporam.cz.

5. Celý proces čerpání podpory, zahrnující podání žádosti o proplacení výdajů projektu včetně následné kontroly až po pro-
vedení platby, je specifi kován v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v Programu, které jsou v platné 
verzi k dispozici na internetových stránkách www.zelenausporam.cz.

6. Podpora z Fondu má charakter zálohy až do doby celkového vyhodnocení plnění smluvních podmínek. 

7. Veškeré fi nanční toky v rámci Programu jsou realizovány pouze v Kč, a to zásadně bezhotovostním platebním stykem.

Článek 10
Vyhodnocení plnění podmínek Smlouvy

1. Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu uvedeném ve Smlouvě dle článku 8 této 
směrnice. Vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy provádí Fond protokolem 

2. Podklady pro závěrečné vyhodnocení plnění podmínek jsou uvedeny v příloze č. 10 této směrnice. 

Článek 11
Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Příjemce podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let ná-
sledujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. 

2. Informace o uzavření Programu bude zveřejněna na internetových stránkách Fondu.

3. Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další potřebné podklady.

4. Fond může vydat metodický pokyn upravující podrobnosti postupů stanovených směrnicí a jejími přílohami.
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5. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministryně.

Odborný gestor: Státní fond životního prostředí ČR
Zpracovali: odbor ekonomických nástrojů a Státní fond životního prostředí ČR

Přílohy:

1. Základní defi nice a přehled podporovaných opatření 

2. Podmínky poskytování podpory

3. Forma a výše podpory

4. Příjemci podpory

5. Způsobilé výdaje

6. Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti

7. Veřejná podpora

8. Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu 

9. Doklady požadované ke smlouvě o poskytnutí podpory 

10. Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce 

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. 1
Základní defi nice a přehled podporovaných opatření

F. Oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Specifi ckým cílem podpory je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů veřej-
ného sektoru (nevýrobní sféry).

Pro zvýšení úspor energie bude podpora poskytována na následující investiční opatření :

- zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních kon-
strukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využití od-
padního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.) 

Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen „Program“) se rozumí: 

pověřeným subjektem – Fond nebo subjekt pověřený administrací žádostí o podporu v Programu; 

budovou veřejného sektoru - ve smyslu vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, stavba pro pobyt lidí jako 
např. školy, předškolní zařízení, apod., a která neslouží např. k výrobním nebo skladovacím potřebám;

Příloha č. 2
Podmínky poskytování podpory

V oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových 
případně vnitřních konstrukcí, výměna nebo úprava otvorových výplní apod.) vedoucí k  postupnému dosažení nízkoenergetic-
kého nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. 

Podpora bude realizována na celém území České republiky.

Předmětem hodnocení je celková efektivnost vynaložených fi nančních prostředků na snížení negativního vlivu na životní pro-
středí a technická úroveň navrhovaného opatření. Technická kritéria se zaměřují na technickou úroveň předloženého projektu a 
fi nanční náročnost ve vztahu k předmětu podpory.  Výběrová kritéria jsou uvedena v Příloze č. 6.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je splnění hodnoty  průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem po rekon-
strukci [W/(m2.K)] ve vztahu k požadované hodnotě této veličiny Uem,N,rq stanovené podle ČSN 73 0540-2 (výsledné body v 
rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami).

Příloha č. 3
Forma a výše podpory

Podpora bude poskytována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena v závislosti na charakteru projek-
tu a v souladu s pravidly o poskytování veřejné podpory. Podpora bude poskytována  maximálně do výše 90 % celkových způ-
sobilých výdajů. 

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis.  Kč.

Žadatel může v jedné výzvě podat maximálně tři žádosti o podporu, přičemž celková výše požadované dotace stanovená ze 
součtu způsobilých výdajů všech tří projektů může být maximálně 200 mil. Kč. V souvislosti s principem adicionality je poža-
dována fi nanční účast příjemce podpory na spolufi nancování projektu a to ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projek-
tu. U žadatelů typu organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených státem lze za vlastní zdroje považovat pro-
středky státního rozpočtu hrazené z příslušné kapitoly státního rozpočtu. 
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Příloha č. 4
Příjemci podpory

Přijatelní budou následující příjemci podpory: 

Právní forma příjemců podpory /
podoblasti podpory

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce podpory, 
v případě úpravy předpisu vždy v jeho platném znění

Obce a města Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze

Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze

Svazky obcí Dle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Příspěvkové organizace a 
organizační složky krajů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Kraje Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Česká republika – prostřednictvím 
organizačních složek státu

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích

Příspěvkové organizace - stát Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích

Veřejné  a státní vysoké školy Zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách

Obchodní společnosti vlastněné ze 
100 % majetku obcemi či jinými 
veřejnoprávními subjekty

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

Občanská sdružení Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Církve a náboženské společnosti
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o 
církvích a náboženských společnostech)

Obecně prospěšné společnosti Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů

Nadace a nadační fondy Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění

Všeobecná zdravotní pojišťovna Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 
republiky

Státní organizace

Zřízené zvláštním zákonem (např. Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace dle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, 
Státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona         č. 
266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 
Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů

Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a zároveň musí mít vyřešený majetkoprávní vztah (nájemní, vlastnický nebo 
musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření) k pozemku, na kterém 
bude předmět podpory realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu 15 let po dokončení realizace projektu.
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Příloha č. 5
Způsobilé výdaje

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis.  Kč.

5. 1 Způsobilé výdaje - Obecná pravidla

Pro způsobilost výdajů  platí tato základní pravidla:

 způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli oblasti podpory,
  způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně doložen dodavatelskou fakturou nebo 

kupní smlouvou, 
 způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory a doložen bankovním výpisem, 
  způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti na Stát-

ním fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) (s výjimkou některých výdajů na projektovou přípravu, u nichž je 
jako počátek způsobilosti stanoven datum 1.4.2009). V případě nákladů na projektovou přípravu se jedná o výdaje na 
zpracování žádosti, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případ-
ně jiných podpůrných studií dle specifi ckých požadavků (odborný posudek, energetický audit atd.), zpracování tendro-
vé dokumentace,

 způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu,
   způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví příjemce podpory (zákon č. 563/1991

Sb. v platném znění), nebo v daňové evidenci (zákon 586/1992 Sb. v platném znění).

5.2 Způsobilé výdaje 

V souladu s výše uvedenými základními pravidly způsobilosti jsou za způsobilé výdaje považovány tyto položky:
 
DPH

DPH je považováno za způsobilý výdaj v případě, že konečný příjemce není plátcem DPH nebo nemá nárok na odpočet DPH 
na vstupu u činností, které jsou předmětem podpory v rámci  Programu.

Projektová příprava 

Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování: 
projektové dokumentace pro územní řízení,
projektové dokumentace (dle § 2 vyhlášky č. 499/2006), 
zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění (pouze zadávací dokumen-

tace na realizaci daného opatření, nikoliv na přípravu projektu a odborný dozor) včetně organizace zadávacího řízení,
dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 Vyhlášky č. 499/2006),
zpracování energetického auditu, zpracování žádosti, včetně zajištění nezbytných dokladů k žádosti.
Studie proveditelnosti (jsou-li vyžadovány)
Další podkladové studie a analýzy dle specifi ckých požadavků (znalecké posudky apod.)

Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výda-
jů. Výše uvedené náklady na projektovou přípravu jsou způsobilé v případě dodržení následujících podmínek: 

1. akceptace příslušné projektové žádosti,
2.  realizované náklady na přípravu projektu ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti, vždy však po datu 31.3.2009,
3. dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové dokumentace a žádosti v souladu s platným 

zněním zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách,
4. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva“).

U projektů čerpajících podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 (GBER) čl. 21 jsou náklady na pro-
jektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé.

Jako způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy nelze uznat tu část ceny (odměny zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna 
přiznáním podpory.
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Technický dozor 
U projektů, které čerpají podporu dle regionální blokové výjimky, obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 
(GBER) jsou náklady na technický dozor / správce stavby považovány za nezpůsobilé.

U ostatních projektů lze uplatnit náklady na činnost odborného technického, nebo autorského dozoru do výše 3 % z celkových 
způsobilých přímých realizačních výdajů projektu. 

Náklady na technický nebo autorský dozor nelze zahrnout do způsobilých výdajů v případě projektů realizovaných formou 
osobních nákladů. V případě projektů realizovaných částečně dodavatelským způsobem a částečně formou osobních nákladů lze 
náklady na technický nebo autorský dozor zahrnout do výše 3 % z té části celkových přímých způsobilých výdajů, která bude 
určena na fi nancování té části projektu, která bude realizována dodavatelsky.

Vícepráce
Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení. V souvislosti s vícepracemi dochází ke vzniku vícenákladů, jimiž je každé překro-
čení jednotlivé položky výkazu výměr u stavebních prací, v případě dodávek či služeb potom každé překročení jednotlivé po-
ložky seznamu dodávek či služeb. 

Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správ-
né a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně příjemce podpory, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů pro-
jektu a jsou pokryty projektovou/rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je náležitě odvoze-
na od rezervy dané ve Smlouvě, resp. v žádosti o podporu. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy, která činí max. 2 % z cel-
kových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu.

Vícenáklady nad rámec rezervy defi nované ve Smlouvě jsou považovány za nezpůsobilý výdaj. Vícenáklady na činnost správ-
ce stavby jsou vždy nezpůsobilým výdajem.

Méněpráce
Za méněpráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy o dílo a jejich 
cena je zahrnuta ve sjednané ceně a nebyly provedeny. Vícepráce lze hradit do výše méněprací, pouze pokud méněpráce nemají 
za následek nesplnění cílů a parametrů projektu, nebo do výše projektové rezervy, pokud je pro danou oblast podpory navržena.

Přímé realizační výdaje
Přímé realizační výdaje jsou výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu. Do přímých realizačních výdajů lze 
zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného provedení.
Příkladný výčet realizačních výdajů
stavební práce a související služby: veškeré stavební práce bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
b) stavební práce spojené s instalací zařízení na využívání odpadního tepla;

nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku včetně montáže (respektive instalace). Způsobilý je hmotný/ne-
hmotný majetek bezprostředně související s předmětem podpory v rámci „Oblasti podpory – Realizace úspor energie v bu-
dovách veřejného sektoru“, 

zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání spl-
nění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

5.3 Nezpůsobilé výdaje – na co obecně nelze podporu poskytnout

zpětné fi nancování projektů (s výjimkou projektové přípravy, věcného příspěvku),
náklady na poradenské služby, 
repasovaná a použitá zařízení, případně na použité stavební materiály a komponenty,
provozně neotestované technologie,
nákup použitého vybavení, 
daně - DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; přímé daně; daň darovací a dědická; daň z nemovitosti; daň z převodu nemovitostí; sil-
niční daň; clo, 

fi nanční služby a poplatky (správní a místní poplatky bez přímé vazby na projekt, úroky z úvěrů atd.),
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výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
pronájem pozemku / stavby, leasing,
vyvolané investice, které nejsou spojené výhradně a přímo s účelem projektu,
vícenáklady, které byly předvídatelné, 
vícenáklady nad výši méněprací s výjimkou projektů, kde je umožněno použití rezervy,
věcné příspěvky (vyjma poskytnutí nemovitého majetku),
režijní a provozní náklady,
osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci daného projektu),
osobní automobil, mikrobus, autobus, notebook, mobilní telefon, fotografi cký aparát,
 náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti, technický a autorský dozor, správce stavby v případě 

podpory poskytnuté dle  obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 (GBER),
náklady na realizaci opatření, které bylo podpořeno z jiných veřejných zdrojů, zejména z jiných částí Programu Zelená úspo-

rám, programu Nový panel nebo Integrovaného operačního programu (oblast intervence 5.2) a Operačního programu ŽP,
náklady na zlepšení energetických vlastností obálky budov související s realizací novostaveb, nástaveb a přístaveb,
náklady na rekonstrukci otopné soustavy, včetně vzduchotechnických rozvodů,
náklady na instalaci termoregulačních ventilů v objektech, 
náklady ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za pět let opatřeními, na něž je požadováno poskytnutí pod-

pory,
náklady na úsporná opatření u střech, přesahující celkové měrné náklady 2 000 Kč/m2 (bez DPH),
náklady na úsporná opatření u obvodových stěn budov, přesahující celkové měrné náklady 2 500 Kč/m2 (bez DPH),
náklady na úsporná opatření u výplní otvorů budov (okna, dveře), přesahující celkové měrné náklady 6 000 Kč/m2 (bez DPH),
zařízení nezabudované do stavby.

Příloha č. 6
Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti

6.1 Úvod

Výběr žádostí o podporu bude realizován ve 3 fázích posuzování:

 posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad),
 posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti),
 hodnocení a výběrová kritéria projektu.

6.1.1 Posouzení formálních náležitostí

Posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu projektu či žádosti z pohledu administrativního souladu, formy žádosti a 
formálních předpokladů. Jedná se zejména zda:

 žádost byla podána v předepsané formě,
 tištěná žádost je podepsaná žadatelem, resp. statutárním zástupcem žadatele,
 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,
 jsou doloženy všechny povinné přílohy a jejich obsah je relevantní.

6.1.2 Posouzení přijatelnosti projektu (Kritéria přijatelnosti)

Představuje hodnocení a kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, fi nanční a legis-
lativní předpoklady, principy politiky EU, apod. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, přičemž nesplnění kritérií přija-
telnosti znamená vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Posuzováno bude především, zda:
 projekt bude realizován na území České republiky, 
 projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie,
 žadatel splňuje defi nici pro konečného příjemce podpory,
 žadateli nebyl na daný projekt přidělen fi nanční příspěvek z  operačních programů, Iniciativ Společenství a Programu 

rozvoje venkova. Projekt může být spolufi nancován ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů 
mezinárodních fi nančních institucí  maximálně do výše nastaveného limitu pro poskytnutí podpory,

 podpora na projekt bude přidělena v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.
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 soulad žádosti s aktuální výzvou,
 soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména 

energetický audit a rozpočet),
 předmětem podpory nemohou být úspory energie v rámci realizace novostaveb, nástaveb a přístaveb,
 v případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součini-

tele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporu-
čenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (zně-
ní duben 2007) a současně budova splňovala minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v normě ČSN 730540-2 (znění duben 2007), nebo musí být parametry voleny tak, 
aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy 
Uem,N,rc uvedenou v téže technické normě. Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo 
pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen, 

 u projektů, kde budou realizovány úspory energie využitím odpadního tepla pro vytápění, je podmínkou, aby budova po 
realizaci projektu splňovala požadavky platné normy na energetickou náročnost budov. Tato podmínka bude dodržena 
v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy 
Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN 730540-2 (znění duben 2007),

 realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2.

6.1.3 Hodnocení a výběrová kritéria projektu

Hodnocené žádosti, u nichž bude ověřeno, že splňují výše uvedená kritéria tj. formální náležitosti a kritéria  přijatelnosti projek-
tu, budou následně předmětem odborného posouzení z hlediska ekologického a technického hodnocení dle stanovených kritérií 
pro výběr projektů. Výběrová čili hodnotící kritéria budou veřejně přístupná.

Byly stanoveny následující typy výběrových (hodnotících) kritérií:

 technická s vahou 50 % na celkovém hodnocení,
 ekologická s vahou 50 % na celkovém hodnocení.

Všechna kritéria budou nastavena jako absolutní. Ve všech podkritériích specifi ckých pro daný typ projektu budou stanoveny 
standardní hodnoty, přičemž výsledkem hodnocení bude porovnání této standardní hodnoty s hodnotou dosahovanou (předpo-
kládanou) u dané žádosti.

Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů s vysoce nadprůměrnou neza-
městnaností dle usnesení vlády ČR o Strategii regionálního rozvoje ČR č. 560/2006 ze dne 17.5.2006 nebo projekty realizova-
né v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13.8.2007 budou v souladu s výše uve-
denými usneseními bonifi kovány 10 % z celkových obdržených bodů.

6.1.3.1 Technická kritéria

Žádost musí obsahovat prokázání předpokládaných pozitivních výsledků projektu a odpovídající realistické cíle (a indikátory) 
opravňující žádost o podporu. Hodnocení projektu bude odrážet celkovou technickou úroveň projektu. Předmětem hodnocení 
je také celková efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativního vlivu na životní prostředí a technická úroveň navr-
hovaného opatření. 

Technická kritéria se zaměřují na technickou úroveň předloženého projektu a fi nanční náročnost ve vztahu k předmětu podpory.

Hodnotící kritéria budou následující:

 měrná fi nanční náročnost zateplení budovy (indikátor – poměr váženého součtu fi nančních náročností jednotlivých prv-
ků obálky projektu a standardních fi nančních náročností),

 úspora energie (indikátor – velikost úspory energie jako procentní podíl energie uspořené realizací projektu [1-(spotřeba 
energie po realizaci / spotřeba energie před realizací)*100],

 dosažený energetický standard budovy pro rekonstrukci (indikátor – velikost průměrného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy Uem po rekonstrukci [W/(m2*K)] ve vztahu k požadované hodnotě této veličiny Uem,N,rq stanovené 
podle ČSN 73 0540-2.



46

6.1.3.2 Ekologická kritéria

Ekologická kritéria spočívají v porovnání předpokládané fi nanční náročnosti k předpokládanému ekologickému efektu projek-
tu a dále pak územní potřebnost realizace projektu.

Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude prověřena schopnost žadatele realizovat projekt (ekonomická a úvěrová 
způsobilost). V případě negativního výsledku nebude vydáno Rozhodnutí. 

Hodnotící kritéria budou následující:
 měrná fi nanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč / t CO2*rok] (indikátor – snížení emisí skleníkových 

plynů jako měrná fi nanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená k CO2),
 měrná fi nanční náročnost na úsporu energie [tis. Kč / GJ] (indikátor – měrná fi nanční náročnost na úsporu energie jako 

měrná fi nanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená k úspoře energie).

Příloha č.7
Veřejná podpora

Typ projektu

 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna 
či rekonstrukce otvorových výplní) 

 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na 
využití odpadního tepla apod.).

Posouzení vztahu k veřejné 
podpoře

 podpora je poskytována okruhu příjemců, kteří ve smyslu této podoblasti 
podpory nevykonávají ekonomickou činnost, obecně nevzniká možnost narušení 
hospodářské soutěže. Tyto aktivity tedy nezakládají veřejnou podporu.

 projekty předkládané jinými subjekty než orgány státní správy a samosprávy 
budou podléhat individuálnímu posouzení z hlediska ovlivnění trhu a tedy 
aplikace veřejné podpory.

Relevantní pravidla veřejné 
podpory

 Obecně mimo rámec veřejné podpory.
 pokyny pro životní prostředí,
 The General Exemption Regulation (GBER), 
 pravidlo de minimis,
 dočasný rámec.

Podpora je přidělována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena  v závislosti na charakteru projektu 
z hlediska veřejné podpory.

Dotaci je možné získat ve třech  režimech - podpoře de minimis, v Dočasném rámci a v blokové výjimce. 
V de minimis a v Dočasném rámci se jedná max. o 90 %  celkových způsobilých nákladů.
V  blokové výjimce se řídíme  NK č. 800/2008 čl. 21 a doporučením ÚHOS pro Program. 

Příloha č. 8
Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu 

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) či ji-
ného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických osob. 

Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, v platném znění (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním 
s Fondem (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organiza-
cí zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace).

Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě 
stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu říze-
ní, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno).
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Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) - z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy.

V případě zateplování budov veřejného sektoru musí být žadatel vlastníkem. Pro tento účel se za vlastníka považuje i subjekt, 
který předmět podpory podle zákona spravuje (například příspěvkové organizace).

Energetický audit – je požadován u všech energetických projektů. Musí být zpracován na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášek č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti ná-
ležitostí energetického auditu. Navržené opatření, na které je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou vari-
antou vyplývající z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k žádosti starší více než 2 roky. 

Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2007– 
pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol k Energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro původní 
stav i pro stav po realizaci navrženého opatření.

Položkový rozpočet (originál dokladu) - Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. 
členění na stavební objekty a provozní soubory. V rámci těchto objektů bude rozpočet dále členěn na položky, které mohou být 
agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (plocha, tloušťka a materiál 
tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. 

Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na pro-
jektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumu-
lativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.

Odborným posudkem pro potřeby Programu je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obál-
ky budovy dle normy ČSN 730540-2:2007.

Prohlášení o zateplovaných plochách – prohlášení při realizaci zlepšení tepelně technických vlastností obálky budov (v přípa-
dě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť).

Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů. – zajištění spolufi nancování do výše celkových nákladů projektu.

UPOZORNĚNÍ: 
U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

POZNÁMKA: 
Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři žádosti, v platném znění, žadatel předkládá v originále nebo úředně 
ověřené kopii dokumentů. U projektové dokumentace a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu. U do-
kladů typu územních rozhodnutí, stavebních povolení, výpisů z katastru nemovitostí, fotografi í, státních účetních a fi nančních 
výkazů (za rok předcházející roku podání žádosti a za aktuální měsíc, čtvrtletí či pololetí), různých doplňujících informací apod. 
postačí kopie dokumentu. Fond má právo i u těchto dokladů v opodstatněných případech vyžadovat originál nebo úředně ově-
řenou kopii dokladu k nahlédnutí.

U jednotlivých příloh se číslují stránky, vícestránkové přílohy jsou pevně spojeny. Přílohy k žádosti se řadí v pořadí podle části 
L formuláře žádosti ve Fondem stanoveném informačním systému. 

Příloha č. 9
Doklady požadované ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

Doklady, které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu na akci, na kterou je poskytová-
na podpora z Programu, jsou následující:

Projektová dokumentace – je předkládána jako součást zadávací dokumentace dle čl. 7  odst. 7 směrnice ke schválení Fondu. 

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat 
odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na 
odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní prohlášení o tuto sku-
tečnost a uvede roční vypořádací koefi cient za poslední rok.
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Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory – u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory:

 bloková výjimka dle NK(ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 – doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střed-
ní podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v pří-
padě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpisem 
z obchodního rejstříku, …);

 podpora de minimis a podpora dle dočasného rámce – přehled čerpání podpory de minimis a dle dočasného rámce za před-
chozí tři roky nebo čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis/dle dočasného rámce nečerpal;

 pokyny pro životní prostředí a podpora pro životní prostředí dle GBER – ocenění nákladů na alternativní investici, vyčís-
lení výhod generovaných investicí za prvních pět let provozu. Doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední 
podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v přípa-
dě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpisem z ob-
chodního rejstříku, …).

Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy, resp. objednávka a faktura za pro-
vedené práce - pokud žadatel žádá o podporu na projektovou přípravu.

Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stav-
by dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a fi nančního harmonogramu.

Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně příslušných smluv 
o dílo, pokud je požadována podpora na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu. 

Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - doložení oprávnění/kvalifi kace fyzické osoby provádějící odborný do-
zor nad realizací stavby.

Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů prokazujících dodržení zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pokud žadatel žádá o podporu na náklady s tím spojené).Aktualizace realizač-
ních termínů

Kopie smluv o zřízení a vedení bankovních účtů, které budou používány při fi nancování projektu (tj. účet, na který bude 
poskytována podpora a účty používané k úhradě faktur).

Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů.

UPOZORNĚNÍ: 
U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

Příloha č. 10
Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat 
odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění.

Soupis faktur včetně jejich věcné náplně - soupis faktur vyplývajících ze všech smluv o dílo (fakturace na způsobilé i nezpů-
sobilé výdaje), pokud nebyly předloženy v průběhu realizace.

Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace.

Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky), u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukonče-
ní realizace.



49

Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, 
že stavbu lze užívat), v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nesta-
vebních projektů jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu.

Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory (pokud nebylo doloženo již dříve)

Stanovisko projektanta k realizované akci (potvrzení souladu realizace s projektovou dokumentací předloženou před vydá-
ním Rozhodnutí, případně zdůvodnění provedených změn).

Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům (energetický auditor doloží potvrzení skuteč-
ně dosažené úspory a snížení emisí CO2 a porovná tyto hodnoty s energetickým auditem předloženým k žádosti, případně jeho 
aktualizací. Stanovisko bude obsahovat i potvrzení, že dosažené parametry vycházejí ze skutečných údajů, případně že byly od-
borně dopočteny.

Faktury na nákup výrobků, zařízení a technologií a realizaci opatření

Faktury na práce související s přípravou a realizací opatření

UPOZORNĚNÍ: 

U jednotlivých typů projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.
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Pro výstavbu výrobny elektřiny1 z energie slunečního záření (dále jen „výrobna elektřiny“) umísťované na pozemku 
v zemědělském půdním fondu je nutné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, neboť  provozování výrobny 
elektřiny je nezemědělskou činností, a to i v případě, že dotčený pozemek bude udržován sečením nebo spásáním. Ustanovení  
§ 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“), vyžaduje odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely.

Při realizaci výrobny elektřiny vždy dochází k zásahům do rostlého horizontu půdy, a to nejen v místě nosných zařízení, v místě 
staveb objektů a  komunikací, ale také na významné části plochy výrobny elektřiny ukládáním vedení pod povrch pozemku. 
Skutečnost, že plochy, z nichž byly sejmuty kulturní vrstvy půdy, jsou následně z větší části ozeleněny, na posouzení nic 
nemění. 

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu  pro výstavbu výrobny elektřiny, musí být doložena 
podklady podle § 9 odst. 5 zákona, § 6 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Při posouzení žádosti o odnětí zemědělské půdy, zejména  podle § 4 zákona (např. vazba na 
platný územní plán) se orgán ochrany zemědělského půdního fondu řídí též Metodickým pokynem Ministerstva životního 
prostředí ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu OOLP/1067/96. 
 
Pro posouzení míry zásahu do zemědělské půdy a pro správné stanovení podmínek při eventuálním odnětí vychází orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu nejen z výše uvedených podkladů, ale také z posouzení projektu výrobny elektřiny 
(např. typ nosných zařízení, způsob vedení a  úpravy energie, přípojkové a měřící skříně, technologický kontejner TERMS, 
způsob zajištění pozemku, přístup k výrobně elektřiny apod.) a z posouzení dalších souvislostí, jako jsou například umístění 
lokality, vazba na zastavěné území, vazba na další lokality územního plánu a vazba na jiná technická zařízení.

Zemědělská půda se ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu výrobny elektřiny odnímá dočasně, a to vzhledem 
k charakteru záměru. 

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se platí odvody podle § 11 odst. 1 zákona.

1 § 2 písm. a) energetického zákona.

 

9. 

SDĚLENÍ
odboru ochrany horninového a půdního prostředí č.j. 57316/NV/10 , kterým se upravuje 

postup při odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu 
výrobny elektřiny z energie slunečního záření

SDĚLENÍ

RNDr. Martin Holý, v.r.
ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí
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10. 

 SDĚLENÍ
odboru odpadů MŽP o výkladu MŽP k § 37a zákona č. 185/2001 Sb. 

ve znění zákona 154/2010 Sb.

K § 37a odst. 2
Podle § 37a odst. 2 jsou výrobci součástí používaných ve vozidlech povinni poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků 
v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětov-
ně použít.
Uvedeným ustanovením není, dle směrnice 2000/53/ES, dotčena ochrana průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství pod-
le jiných předpisů (obchodní zákoník, zákon č. 527/1990 Sb. apod.). To znamená, že rozsah informací požadovaných zpraco-
vateli vybraných autovraků se nesmí týkat údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství (m. j. 
i výrobní, technologické, materiálové či zkušební know-how). Příslušná informace poskytnutá výrobcem tedy bude přiměřená 
těmto skutečnostem. Přiměřenost informace se vztahuje též na případy, kdy výrobci nejsou známy limitní rozsahy opotřebení, 
které ještě umožňují další použití součástí ve vozidlech, nebo když požadovanými informacemi nedisponuje.

K § 37a odst. 5 písm. a)
Směrnice 2000/53/ES neurčuje konkrétní hustotu sběrných míst. Proto se podle § 37a odst. 5 písm. a) in fi ne se za přiměřenou 
hustotu sběrných míst považuje, pokud ve správním obvodě každé obce s rozšířenou působností, kde je prodejní místo výrobce, 
je vytvořeno minimálně jedno sběrné místo vybraných autovraků a jejich částí.Pojem „prodejní místo výrobce“ není v zákoně 
o odpadech přímo defi nován. Pro účely tohoto zákona se jím rozumí prodejna, kde výrobce vlastním jménem a na vlastní odpo-
vědnost prodává motorová vozidla své značky. Pokud výrobce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností takové místo 
nemá, nemá povinnost zajistit vytvoření sběrného místa vybraných autovraků a jejich částí.

K § 37a odst. 6
Podle § 37a odst. 6 musí výrobce nebo akreditovaný zástupce ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm.c) a odstav-
ci 3) uzavřít písemnou smlouvu s osobou oprávněnou ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybra-
ných autovraků, pokud jí není sám. Povinnost výrobců a akreditovaných zástupců je však již uložena ustanovením, na něž se 
zde odkazuje. Smyslem tohoto ustanovení je pouze uvést způsob, jakým má být povinnost splněna. Ke splnění povinností sta-
novených v odstavci 1 písm.c) a odstavci 3) postačuje, když výrobce nebo akreditovaný zástupce uzavře nebo již má uzavře-
nou písemnou smlouvu s osobou oprávněnou ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybraných au-
tovraků, pokud jí není sám.

Výrobce nebo akreditovaný dovozce tedy nemá obecně zákonnou povinnost uzavřít smlouvu s každou osobou oprávněnou ke 
sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybraných autovraků a jejich částí.

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., v.r.
ředitelka odboru odpadů
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OBJEDNÁVKY

Prosíme zájemce o odběr Věstníku MŽP, Zpravodaje MŽP a Zpravodaje EIA-IPPC-SEA, aby 
svou žádost a adresu k zasílání oznámili na e-mail zpravodaj@mzp.cz 

– tato periodika budou dostávat zdarma. 


