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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 11. 3. 2016 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se nízkoenergetických staveb. Konkrétně
požadujete poskytnutí informací o pasivních, nulových a aktivních domech:
1) Jaká byla celková finanční částka, kterou dostala Česká republika k čerpání
z evropských fondů pro novostavby pasivních, nulových nebo aktivních domů v časovém
rámci 2012 – 2015 (pokud možno částky za jednotlivé roky)?
2) Kolik z dané částky Česká republika v jednotlivých letech 2012 – 2015 nakonec
vyčerpala?
3) Jakou finanční částku může Česká republika na tyto stavby čerpat z Evropských fondů
pro rok 2016?
4) Kolik finančních prostředků jde na tyto stavby ze státního rozpočtu?
5) kolik žádostí o dotace pro ekologické stavby jste v jednotlivých letech 2012 – 2015
obdrželi a kolik jich bylo nakonec uděleno?
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) a 2) Ministerstvo má v této otázce za to, že žádný specifický dotační titul
pro nízkoenergetické novostavby v minulém programovém období neexistoval.
Podporovány byly především energeticky úsporné rekonstrukce, které mohly v některých
případech dosáhnout i pasivního energetického standardu. Jedinou ministerstvu známou
pasivní novostavbou podpořenou rovněž z Evropského fondu pro regionální rozvoj je
Pasivní dům centra Veronica Hostěnín.
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Více na:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/obnovitelne_zdroje_informacni_podpora/$FILE
/oued-priklady_dobre_praxe-20100312.pdf
Ad 3) V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020 je podpora
pasivních novostaveb umožněna v rámci Specifického cíle 5.2. Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových veřejných budov s celkovou alokací na tento specifický
cíl ve výši 0,5 mld. Kč. Aktuálně probíhá na tento specifický cíl 5.2. 20. výzva s alokací
200 mil Kč s příjmem žádostí od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2016 .
Ad 4) Co se týče programů Zelená úsporám, podpora žádostí v rámci Programu Zelená
úsporám a Nová zelená úsporám 2013 je zdrojově kryta z prostředků SFŽP ČR. Program
Nová zelená úsporám je programově financován z prostředků státního rozpočtu, tj. počet
aktivních žádostí je 1167 za 564,3 mil. Kč, které byly podány v roce 2014 až do konce
roku 2015, do konce roku 2015 bylo vyplaceno 65 žádostí za 32,1 mil. Kč.
Ad 5) V rámci OPŽP 2007 – 2013, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie bylo v tomto
programovém období podporováno zejména zateplování veřejných budov. Z OPŽP
v tomto programovém období nebyla výstavba pasivních ani jiných energetických
úsporných veřejných staveb podporována. V současném programovém období OPŽP
2014 – 2020 je vyhlášena 20. výzva s alokací 200 mil. Kč na podporu vícenákladů
u pasivních novostaveb – viz bod 3). Do dnešního dne nebyla obdržena žádná žádost
o podporu v tomto Specifickém cíli.
Za Program Zelená úsporám bylo v letech 2010 až 2015 aktivních 482 žádostí o podporu
výstavby rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu ve výši 161,9
mil. Kč, do konce roku 2015 bylo proplaceno všech 482 žádostí za 161,9 mil. Kč.
V rámci programu Nová zelená úsporám 2013 je aktivních 307 žádostí o podporu výstavby
RD s nízkou energetickou náročností za 146,9 mil. Kč, které byly podány v roce 2013,
do konce roku 2015 bylo vyplaceno 128 žádostí za 61,3 mil. Kč.
V rámci 1., 2. a 3. výzvy programu Nová Zelená úsporám je aktivních 1 167 žádostí
o podporu výstavby RD s nízkou energetickou náročností za 564,3 mil. Kč, které byly
podány v roce 2014 až do konce roku 2015, do konce roku 2015 bylo vyplaceno 65
žádostí za 32,1 mil. Kč.
Celkem v programech Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 213 a Nová zelená
úsporám bylo nebo je aktivních k roku 2015 celkem 1 956 žádostí o podporu výstavby RD
a BD v pasivu za 873,2 mil. Kč, proplaceno bylo do konce roku 2015 celkem 255,2 mil. Kč.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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