
 

 

 
Kdy bude možné o dotace z NZÚ Light žádat? 
Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023. Zpětně bude možné ale 

žádat i na zateplení realizovaná po 12. 9. 2022. 
 

V čem bude program oproti jiným dotacím jednodušší? 
Bude vyžadovat jen minimum příloh, nebude potřeba přikládat energetický 
posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá bude fotodokumentace, 

jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách. 
 

Pomůže někdo s podáním žádosti? 
MŽP společně s MPSV a SFŽP ČR připravují poradenskou síť zahrnující 
především členy místních akčních skupin a dále úřady práce, sociální služby, 

obecní úřady i energetické konzultační a informační střediska (EKIS) s cílem 
pomoci co nejširšímu okruhu domácností efektivně čerpat dotace na úsporná 

opatření. Pomoc místních akčních skupin bude  zahrnovat asistenci s celým 
průběhem od podání žádosti až po doložení realizace. Již probíhají semináře 
určené členům místních akčních skupin, pracovníkům úřadů práce i 

zástupcům obcí, které jim přiblíží dotační problematiku, aby mohli poskytovat 
kvalifikované poradenství. Na ně ještě tento rok navážou webináře a 

semináře přímo v obcích pro zájemce a žadatele o dotace. 
 
Komu je Nová zelená úsporám Light určena? 

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů 
a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti 

byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, 
a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí 
zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce 

ohroženy energetickou chudobou. 
 

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost? 
„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší 
domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, 

nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. a datem podání žádosti.  
Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho 

nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka 
OSSZ na počkání.  

K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku 
na bydlení v daném období. 
 

Kolik peněz žadatelé získají a na jaké úpravy je mohou použít? 
Peníze mohou vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Mohou 

například zateplit fasádu, střechu anebo strop pod půdou domu. Stát přispěje 



 

 

také na výměnu oken a vchodových dveří. Na jeden rodinný dům takto 

mohou zájemci získat až sto padesát tisíc korun. 
Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve 

standardním programu NZÚ.  
 

Dům jsem před časem převedl na syna, ale dál tam bydlím jen s 

manželkou, jsme starobní důchodci, můžeme žádat? 
V tomto případě by šlo čerpat podporu z NZÚ Light pouze v případě, kdy platí, 

že váš syn je trvale hlášen v domě (přihlášení k trvalému pobytu musí být 
starší než z 12. 9. 2022) a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce 
a/nebo pobírá příspěvek na bydlení. 

V případě, že syn bydlí jinde, nesplňuje vlastník nemovitosti podmínky NZÚ 
Light a o podporu z NZÚ Light žádat nelze. Váš syn ale může na zateplení 

rodinného domu zažádat o dotaci z „klasické“ Nové zelené úsporám. 
 
 

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem, syn je v 
produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí, můžeme žádat?  

Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde 
a souhlasí se záměrem.  

 
Nemám počítač ani internet, jak si mohu podat žádost, když 
vyžadujete elektronickou identitu občana? 

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete 
i na místní akční skupiny a též na úřady práce, sociální služby, obecní úřady i 

energetické konzultační a informační střediska (EKIS), kde vám pomohou 
založit elektronickou identitu a provedou vás celým procesem od podání 
žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.  

 
Mohu žádat o dotaci NZÚ Light, i když už mám opatření realizované 

(např. vyměněná okna)? 
Pokud bylo zateplení realizováno po 12. 9. 2022, tak je možné o dotaci 
požádat i zpětně. 

 
Opatření jsem udělal v říjnu, ale nemám fotodokumentaci před 

realizací, mohu požádat? 
Ano, žádost bude individuálně posouzena, ale budou vyžádány dodatečné 
doklady potvrzující realizaci po 12.9.  Pokud bude prokázáno splnění 

podmínek, žádost bude moci být schválena. 
 

Proč je stanoveno datum způsobilosti právě na 12. 9. 2022? 
Tento den byly představeny základní podmínky NZÚ light veřejnosti a finální 
podmínky programu odeslány Evropské investiční bance ke schválení. 

 
Do jaké doby od podání žádosti musím opatření zrealizovat 

(dokončit)? 
Na realizaci má žadatel jeden rok a v odůvodněných případech je možné ji o 
půl roku prodloužit. 

 
Co se stane, pokud žadatel dostane dopředu podporu, ale opatření 

nakonec nezrealizuje? 



 

 

V takovém případě SFŽP ČR žadatele vyzve, aby podporu vrátil, pokud tak 

neučiní, hrozí mu postih finanční správy. Ta bude žádat vrácení podpory vč. 
penále, a pokud žadatel nebude spolupracovat, může mu v konečném 

důsledku hrozit i exekuce nemovitosti.  
 
Musím použité výrobky (okna, zateplovací systémy apod.) vybírat 

z nějakého předem stanoveného seznamu? 
Nikoli, volba výrobků je na žadateli. Při zateplení je jen nutné dodržet 

požadované tloušťky izolace a v případě oken se musí jednat o trojskla 
(výjimku tvoří špaletová okna a dveře, kde je možné instalovat i dvojskla). 

 

Podle kalkulačky MPSV mi vychází nárok na příspěvek na bydlení ve 
výši pár set korun, ale o příspěvek z různých důvodů žádat nechci, 

mohu i tak využít NZÚ Light? 
Podmínky NZÚ Light vyžadují, aby žadatelé o dotaci pobírali starobní nebo 
invalidní důchod, nebo aby v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti 

o podporu pobírali příspěvek na bydlení. Pokud tyto podmínky nesplňujete, 
nemůžete o dotaci žádat, a to ani v případě, že byste měl na příspěvek na 

bydlení nárok, ale rozhodl jste se ho nečerpat.  
 

Mohu kombinovat podporu z klasické NZÚ a NZÚ Light? 
Ano, je možné využít finanční podporu z NZÚ Light na zateplení domu a 
zároveň požádat o dotaci z NZÚ třeba na výměnu zdroje vytápění. Jde o dvě 

různé žádosti, proto se na ně nevztahuje kombinační bonus. Úspory 
realizované díky opatřením dotovaným z programu NZÚ Light nelze započítat 

do výpočtu úspor pro program NZÚ. 
 
V minulosti jsem již čerpal dotaci z NZÚ na výměnu oken (za 

dvojskla), nyní bych chtěl s pomocí NZÚ Light okna vyměnit za 
trojskla, mám na dotaci nárok? 

Nikoliv, protože stále ještě neuplynula doba udržitelnosti pro opatření 
podporovaná v dřívějších programech Zelená úsporám a dalších. Výměnu je 
možno provést na vlastní náklady. 

 
Chtěl bych současně vyměnit zdroj tepla na vytápění, proč musím 

žádat v kotlíkových dotacích či klasické NZÚ? 
NZÚ Light je koncipována tak, aby pomohla s rychle a snadno realizovatelným 
zateplením domů a nezahrnuje podporu výměny zdrojů vytápění. O tu je 

možné zažádat v „klasické“ NZÚ, pro domácnosti s nízkými příjmy se 
připravuje i další etapa kotlíkových dotací. Pokud máte zájem o zateplení 

domu v rámci NZÚ Light i o výměnu zdroje vytápění, podejte si jednu žádost 
v NZÚ Light a další v NZÚ nebo v kotlíkových dotacích (až kraje spustí příjem 
žádostí – předpoklad je první polovina příštího roku). 

 
Kdo mi potvrdí odborný posudek, potřebný k podání žádosti? 

Formulář odborného posudku je zveřejněn na webových stránkách programu, 
po vyplnění vám ho potvrdí buď pověřený člen Místních akčních skupin 
(kontakty najdete na stránce Kontakty) nebo pracovníci Energetických 

konzultačních a informačních středisek EKIS (kontakty najdete na tomto 
odkazu). 

 



 

 

Kdo může zpracovat a podepsat závěrečnou zprávu o realizaci 

projektu, když jsem si práce prováděl sám? 
Řádné provedení opatření musí stvrdit pověřený člen Místních akčních skupin 

České republiky, z.s.   
 
Změní se i dosavadní standardní program Nová zelená úsporám? 

Ano, i u něj se od příštího roku zjednoduší administrativa (pro nově podané 
žádosti). Také zde pro větší část opatření nebude nutné předkládat 

projektovou dokumentaci a některé další doklady. Omezení byrokracie by 
mělo vést ke zvýšení kapacity programu.  
 

Uvažuje se o formě předfinancování i ve standardní NZÚ? 
Uvidíme, jak se osvědčí pilotní program NZÚ Light a případně budeme 

uvažovat o rozšíření této možnosti na standardní program NZÚ. Pro program 
NZÚ také připravujeme půjčky.  

 


