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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 13. listopadu 2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ve věci instalace tepelného čerpadla do
novostavby rodinného domku v souvislosti s žádostí o dotaci na toto čerpadlo. Ve své žádosti
uvádíte, že Vám bylo řečeno, že tepelné čerpadlo v novostavbě nemá na dotaci nárok.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Novostavby jsou podporovány v rámci oblasti podpory B podprogramu Nová zelená úsporám
(dále jen „NZÚ“) Rodinné domy. Podpora tepelných čerpadel spadá pod oblast podpory C
v rámci podprogramu NZÚ Rodinné domy. V ustanovení čl. 2.3 odst. 2.3.1 (Podmínky oblasti
podpory B), první odrážka Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu
Nová zelená úsporám Rodinné domy je výslovně uvedeno, že „na rodinný dům, který bude
podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C“. Z tohoto
ustanovení tedy vyplývá, že podpora v oblasti B a C je neslučitelná.
V případě, že jste nežádal o podporu na výstavbu novostavby v rámci oblasti podpory B
podprogramu NZÚ Rodinné domy, nýbrž o dotaci na instalaci tepelného čerpadla do novostavby,
odkazujeme na ustanovení čl. 2.4.1 (Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla), třetí
odrážka, podle kterého v těchto podoblastech podpory je podporována výměna elektrického
vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Z tohoto ustanovení tedy
plyne, že ani v tomto případě není možné v rámci NZÚ instalaci nového tepelného čerpadla do
novostavby podpořit, protože je podporována pouze výměna zdroje tepla, nikoliv pořízení
nového zdroje.
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