




Nová zelená úsporám 2013



ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013

• Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen 
„Program“) je financován z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 
383/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
ČR.

• Pro Program je vyčleněna alokace o celkové výši 
1 mld. Kč.



• Program pružně reaguje na situaci v povodněmi 
zasažených oblastech

• Žadatelům jejichž rodinný dům byl zasažen povodní, nabízíme 
možnost žádat o podporu za zvýhodněných podmínek:

– zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %

– zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20 %

– zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru o 20 %

– prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu

PODPORA V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNÍ



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

A. Snižování energetické 
náročnosti stávajících 
rodinných domů

B. Výstavba rodinných 
domů s velmi nízkou 
energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů 
energie

D. Podpora na přípravu a 
zajištění realizace 
podporovaných opatření

E. Bonus za kombinaci 
vybraných opatření



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Míra podpory je ovlivněna kvalitou provedených opatření – čím nižší 
energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora –
rozdělení do tří hladin

Sledované parametry
Označení       
Jednotky

A.1
A.2 A.3

A.1.1 A.1.2

Snížení vypočtené měrné roční 
potřeby tepla na vytápění EA oproti 
stavu před realizací opatření

[%] 40 50 60

Povinná výměna zdroje v případě, že 
původní hlavní lokální zdroj tepla na 
vytápění budovy je na tuhá fosilní 
paliva.

[-] Ano Ano Ano

Instalace nuceného větrání                                                                    
Pozn.: Výměna vzduchu musí být v 
souladu s  ČSN EN 15 665/Z1

[-] Podporována Podporována Podporována 

Míra podpory [%] 30 % 40 % 55 %



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

• dotace je stanovena fixně na rodinný dům

• podporu z oblasti B nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory

• dvě hladiny podpory dle výsledných parametrů budovy

Sledované parametry
Označení       
Jednotky

B.1 B.2

Výše podpory [Kč] 400 000 550 000



• Povinná výměna neekologického 
zdroje tepla na vytápění současně 
s realizací opatření z oblasti A 

• Výměna neekologického zdroje 
tepla na vytápění ve stávajícím 
rodinném domě, kde byla 
opatření ke snížení energetické 
náročnosti již realizována

• Instalace solárního termického 
systému

• Instalace systému nuceného 
větrání se zpětným získáváním 
tepla

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013
C. Efektivní využití zdrojů energie



• Podpora na zpracování odborného posudku (projektové 
dokumentace a energetického posudku), zajištění 
odborného technického dozoru stavebníka a na provedení 
měření průvzdušnosti obálky budovy.

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

● Kombinační bonus při současné realizaci vybraných opaření. 
Výše bonusu je stanovena na 10 000 Kč.

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013
D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
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Nová zelená úsporám 2013 - web 

Webové stránky
Programu najdete na:
www.nzu2013.cz
a naleznete na nich např.:

info@sfzp.cz

• Směrnice MŽP a přílohy
• 1. výzva k podávání 

žádostí

• Vypracované modelové 
příklady

• Kalkulačku pro výpočet 
výše podpory

• Návod jak podat žádost 
– Krok za krokem

• Vzorové smlouvy o dílo
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Nová zelená úsporám 2013 – SOD/SVT 

Byl zahájen 
příjem žádostí 
o zápis do:

• Seznamu 
odborných 
dodavatelů

• Seznamu 
výrobků 
a technologií

info@sfzp.cz



ADMINISTRACE PROGRAMU NZÚ 2013

červen 2013 vyhlášení programu NZÚ 2013 

srpen 2013 zahájení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy

podzim 2013 administrace žádostí v rámci 1. výzvy

podzim 2013 první vyplacené prostředky v rámci 1. výzvy

HARMONOGRAM






