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Krajinný park Lítožnice

Ekocentrum Na Pasece Velíková
Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo
Hluboká

Mosaic House Design Hotel

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Krajinný prvek Holický les

Příměstská krajina mezi pražskými Běchovicemi a Dubečí se v posledních letech
proměnila k nepoznání. Místo napřímeného koryta Říčanky byl obnoven přirozeně
meandrující mělký potok s podmáčenými loukami a množstvím tůní. Místo třech
rybochovných rybníků v havarijním stavu je zde jeden velký Lítožnický rybník s
extenzivním chovem ryb, ostrůvky, rozsáhlými litorálními porosty a tůněmi. Stěny pro
ledňáčky, písečná duna, zimoviště, mrtvé dřevo a odumírající stromy v zátopě
rybníka tvoří útočiště pro mnoho druhů zvířat. Oblast díky všem těmto změnám umí
lépe hospodařit s vodou za sucha i za vysokých průtoků vody. Více také láká k
procházkám a rekreaci v přírodě.
Návštěvníci zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou procházeli původně areálem
víceméně tradičního vzhledu. Mezi pavilony byly na krátko posekané trávníky,
udržované stromy a keře, střechy pavilonů měly obvyklé krytiny. Pak ale v roce 2000
přišla změna celé koncepce a zoo se začala postupně proměňovat. Střechy nově
postavených pavilonů jsou nyní pokryté rostlinami a trávníky postupně nahrazují
pestré trvalkové plochy. Díky tomu se zvýšila schopnost celé oblasti zadržovat vodu a
panuje zde příjemnější mikroklima pro zvířata, návštěvníky i zaměstnance. Vedení
zoo si také pochvaluje, že zahrada je nyní pro návštěvníky příjemná i v případě, že se
v expozici nepodaří pozorovat vystavované zvíře. Příjemným bonusem je pak to, že
Až třetina Šumavy bývala v minulosti zavodněná, později však byla voda z více než
trvalkové porosty vyžadují méně údržby než trávníky.
poloviny této plochy různými způsoby rychle odváděna. Nejvíce se to dotklo
rašelinišť – těch je nyní odvodněných až 70 procent. To má bohužel neblahý vliv jak
Lokalita: Hluboká nad Vltavou
na schopnost šumavské krajiny hospodařit s vodou, tak na fungování rašelinišť a
biodiverzitu celé oblasti.
Kraj: Jihočeský

Lokalita: Praha-Běchovice, Praha-Dubeč
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Lukáš Řádek (ENVICONS
s.r.o.), lukas.radek@envicons.cz

n tropického zemědělství
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švýcarský atelier oï, rakouský Unykat Interior Design či španělský výrobce luxusních
pramenist-a-raselinist-v-Malem-Boru
Lokalita: Nová Ves u Křimova, Hora Sv. Šebestiána
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Vylepšete své bydlení, mixem
úsporných
opatření
víc ušetříte
Na začátku
bylo nadšení a rozkvět
dětí z pohybu v lese. A když se nask

stavební pozemek ve Zlíně, rozhodl se otec a majitel soukromé firmy
investovat bez vidiny zisku do stavby střediska ekologické výchovy, kte
zázemím nejen místní lesní školky. Přesně to tu totiž chybělo. Na konc
ekologického slaměného domu z lokálních materiálů a se zelenou stř
projektu pracovali místní řemeslníci, prostory slouží komunitnímu set
místních občanů a kuchyň bude nabízet rozvoz obědů pro veřejnost.
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Sázení stromů podpoříme
350 miliony korun
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Na výměnuZlín-Velíková
zastaralého kotle získáte
od říjnaKranově
j: Zlínský dotaci také z NZÚ

designových svítidel Parachilna. Celkovou podobu ovlivnila také práce tuzemského
Lokalita:
studia Czech Hans Design.
Kraj: Ústecký
Lokalita: Praha 2, Odborů 4
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Kraj: hlavní město Praha

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Jiří Rous (Terén Design s.r.o.),
jrous@terendesign.cz
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Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Revitalizaceraseliniste-v-Krusnych-horach

Co chcete vědět o dotacích
na úsporné
bydlení?
Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Ekocen
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nancům Fakulty tropického zemědělství, ale i lidem z ostatních pracovišť
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ných Horách se pamětníkům 70. a 80. let minulého stol

vní město Praha

Lokalita: Praha-Suchdol

Kraj: Hlavní město Praha

který je od roku 2010 postupně přestavován a modernizován, je navíc maximálně
Kraj: Jihomoravský
energeticky úsporný. Mikroklima v okolí také příznivě ovlivňuje zelená střecha školy,
Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Mgr. Petr Juráček (Mateřská
která slouží i jako venkovní učebna.
škola a Základní škola Ostopovice, ředitel), juracek@zsostopovice.cz

Obsah
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Úvodní slovo

Vylepšete své bydlení,
mixem úsporných
opatření víc ušetříte

5

Příjem žádostí do
inovovaného programu
Nová zelená úsporám
začne v říjnu

8

Tento Zpravodaj vám přináší informace o nových dotačních možnostech, které reagují
na výše zmíněné priority a přispějí k lepšímu a úspornějšímu bydlení všem, kteří se
o podporu přihlásí. Dříve jsme se zaměřovali na jednotlivá opatření, například výměnu
zdroje vytápění, zateplení fasády, nyní chceme mít ideálně celou budovu se vším v jednom projektu a jedné žádosti.

Více opatření i příjemců
a stále platí pravidlo
tří – to je pokračování
NZÚ

9

Stále úspěšnější program Nová zelená úsporám jsme v nové nabídce zjednodušili, rozšířili množství opatření, propojili několik dosud samostatných programů. Získat finance
na opatření k energetickým úsporám, šetření pitnou vodou, zelenou střechu, výměnu
zastaralého kotle, nabíječku na elektromobil nebo i výsadbu nových stromů kolem
bytových domů a veřejných prostranství, bude od října možné z jednoho programu a na
jednu elektronicky podanou žádost.

Sázení stromů
podpoříme
350 miliony korun

10

Na výměnu zastaralého
kotle získáte od října
nově dotaci také z NZÚ

12

Co chcete vědět
o dotacích na
úsporné bydlení?

Jsme v přelomovém čase, spouštíme zcela nové dotační programy z nových evropských
zdrojů. V následujících 10 letech směřuje na zlepšení životního prostředí rekordních
až 500 miliard korun. Prioritou pro jejich čerpání je naplnění našich a evropských cílů,
zejména proto startujeme dotační výzvy na adaptační opatření vzhledem k probíhající
změně klimatu, opatření ke snížení množství uhlíku v nejvíce znečišťujících odvětvích,
opatření ke snížení škodlivých emisí, trvalé zajištění zdrojů a jejich úspory. Na evropském poli se nám podařilo získat až 30 miliard korun na podporu českých domácností,
ať už v rámci kotlíkových dotací, výsadby zeleně nebo na výstavbu či renovaci rodinných
a bytových domů.

Kromě částek na jednotlivá opatření bude možné získat bonusy za jejich kombinace.
Chceme tím motivovat žadatele k provádění komplexnějších úprav, díky nimž se efekt
pro životní prostředí znásobí. Mimo bonusů za kombinaci více opatření nabídneme
i bonus až 75 tisíc korun za propojení s kotlíkovými dotacemi. Vztahovat se bude na
nízkopříjmové domácnosti, které si požádají o výměnu starého neekologického kotle
z kotlíkových dotací, které kraje spustí nejpozději na začátku roku 2022, a současně
zateplí svůj dům s dotací Nová zelená úsporám. Pro strukturálně postižené regiony Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje poskytneme 10 % zvýhodnění navíc.
Zpravodaj informuje také o pokračování iniciativy Sázíme budoucnost, nabídne několik
aktualit, pozve vás na říjnový Ekofilm, který po loňské pauze proběhne snad už v obvyklém formátu za účasti obecenstva.
Přeji vám příjemné a inspirující čtení.
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Aktuality

Jan Kříž,
náměstek pro řízení sekce fondů EU,
finančních a dobrovolných nástrojů MŽP
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Máte zájem o odebírání Zpravodaje?
Napište na adresu:

zpravodaj@mzp.cz
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Vylepšete své bydlení, mixem
úsporných opatření víc ušetříte
Rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem

V programech na podporu ekologizace
domácností, jakými jsou NZÚ, Dešťovka
a tzv. kotlíkové dotace, došlo k velké změně, spojuje se několik typů programů, zajímavá podpora míří i na kombinaci různých
opatření, co vás k tomu vedlo?
Snažili jsme se oblíbený dotační titul pro

ZPRAVODAJ č. 3/2021 Ministerstva životního prostředí

české domácnosti – Nová zelená
úsporám – nejen zpestřit, ale především ho postavit tak, aby podporovaná
opatření, dnes už je ten jejich rejstřík
skutečně široký, mohla být provázaná
a měla tak větší přínos z pohledu ekonomického i ekologického. Právě proto
jsme zastřešili dotace pro úsporné

3

bydlení pod NZÚ, ze které budou moci
majitelé rodinných i bytových domů
čerpat finance na opatření, která jim
uspoří náklady za energie, ale pomohou
jim i s adaptací na probíhající změny
klimatu.
V praxi to bude fungovat tak, že v rámci
jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá opatření, od zateplení,
přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou
vodu. Vyřízení dotace se tím výrazně
zjednoduší a urychlí.
Došlo i k rozšíření podporovaných
opatření např. o nabíjecí stanice pro
elektromobily či ohřev vody pomocí
tepelného čerpadla.
Nabízíte i další novinky?
Velmi zajímavou novinkou je systém
bonusů. Pokud žadatel zkombinuje více
úsporných opatření, získá ke standardní dotaci navíc dalších 10 tisíc korun.
Takto si může přijít až na dodatečných
90 tisíc korun u rodinných domů a až
200 tisíc korun u bytových domů.
O 75 tisíc korun si přilepší žadatelé,
pokud si zároveň požádají o výměnu
neekologického kotle z kotlíkových dotací a zateplení z programu Nová zelená
úsporám. Cílem bonusů je samozřejmě
motivovat domácnosti, aby prováděly
kompletní rekonstrukce, a došlo tak
k co nejvyšší úspoře energií.
Další novinkou je bonus za environmentálně šetrné řešení projektu, který
zohledňuje principy cirkulární ekonomiky, dává důraz na demontovatelnost
a recyklovatelnost použitých materiálů
a vede k preferenci výrobků z recyklátů. Bonus pro rodinné domy je až 30
tisíc korun a u bytových domů až 60
tisíc korun.
Kolik peněz a z jakých zdrojů je do programu připraveno a je nutné, aby lidé
s přípravou spěchali?
Inovovaný program Nová zelená úsporám jsme představili 21. září a první
výzva bude vypsaná záhy, 12. října.
Ovšem ti, kteří o přestavbě, výstavbě
nebo koupi svého domu teprve uvažují,
budou mít dost času vše promyslet
a naplánovat. Počítáme, že program

v této podobě poběží do roku 2030, určeno je na něj
až 39 miliard korun z evropských i našich národních
zdrojů. V prvních letech budeme program financovat z Národního plánu obnovy a dále pak z emisních
povolenek.

Pokud žadatel zkombinuje více úsporných
opatření, získá ke standardní dotaci navíc
dalších 10 tisíc korun.
Takto si může přijít
až na dodatečných
90 tisíc korun
u rodinných domů.

Jak moc zaměření programu ovlivňují například
technické změny a pokrok v různých technologiích
nebo vývoj změn klimatu?
Nová zelená úsporám je nejdéle trvajícím dotačním
programem pro energetické úspory rodinných a bytových domů. V roce 2014 navázal na předchozí Zelenou
úsporám, stále se vyvíjí a reaguje na nové trendy, preference lidí i jejich potřeby. Intenzivně roste například
zájem domácností o vlastní zdroje. Stále rostoucí nedostatek kvalitní pitné vody vyvolává tlak na úsporná
opatření, vymýšlení nových možností, jak vodou šetřit
a znovu využívat třeba tzv. přečištěnou šedou vodu,
více zachytávat vodu dešťovou a přizpůsobit například
střechy pro co nejefektivnější výstavbu zelených
střech, které vodu nejen zachytávají, ale také budovu
ochlazují, zlepšují její mikroklima a přispívají k vyšší
biodiverzitě v daném místě.
Změny a úpravy podporovaných opatření nebereme
„na zelené louce“, průběžně spolupracujeme například
se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Komorou
obnovitelných zdrojů, profesním svazem Šance pro
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budovy a mnoha dalšími, abychom včas
zachytili budoucí trendy a zaměřili
naše opatření i na adaptaci domácností
na změnu klimatu a její extrémní projevy. Důraz na snižování spotřeby energií
proměňuje i architekturu a vzhled
budov, stavba nízkoenergetických,
pasivních a aktivních domů nutí
k inovativnímu myšlení a technologiím
ve stavebnictví, u výrobců stavebních
materiálů, ale i projektantů a architektů.
Jak byste hodnotil dosavadní přínos
programu pro domácnosti a celou ČR?
Program Nová zelená úsporám za
sedm let svého trvání přispěl více než
68 tisícům příjemců celkem 11 miliardami korun a dnes patří k nejefektivnějším
a nejdostupnějším dotačním programům v České republice. A jsem velice
rád, že zájem o něj neustále roste
– jen za první polovinu letošního roku
stoupl počet přijatých žádostí o 45 %.
Dostupný je téměř pro každého a přináší řadu výhod majitelům rodinných
i bytových domů: šetří jejich budoucí výdaje za energii a pitnou vodu,
rovněž i náklady na vstupní investice
a v neposlední řadě zhodnocuje
jejich nemovitost. Kromě zásadních
environmentálních přínosů má tento
program pozitivní vliv i na naši ekonomiku. Zvyšuje konkurenceschopnost
malých a středních podniků, roste
počet pracovních příležitostí. Díky
zvyšování energetické účinnosti
bytového segmentu dochází k velkým
úsporám spotřebované energie,
i ke snižování emisí CO2. A díky doma
získaným zkušenostem jsou naši podnikatelé schopni uspět i na zahraničních trzích.
A jak se na náš program dívají v zahraničí?
Pokud jde o srovnání se zahraničím, pak
dlouhodobost a zaměření na komplexní projekty, které kombinují úspory
energie, výměnu zdrojů energie za
obnovitelné a opatření k adaptaci na
změnu klimatu, odlišuje NZÚ od jiných
programů, a to v rámci celé střední
a východní Evropy. Při svých cestách do
zahraničí rád odpovídám na otázky, zda
jim můžeme předat své zkušenosti.
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Příjem žádostí do inovovaného
programu Nová zelená úsporám
začne v říjnu
Nyní se bude rozdělovat částka minimálně 11 miliard korun.
Co můžete očekávat?
• podpora
bytových domů
i mimo Prahu,
dosud spadaly pod
program IROP

• zvýšení
maximální výše
dotace na 50 %
u bytových
domů

• výhodné bonusy při
kombinaci opatření
(až 90 000 Kč
u rodinných domů
a 200 000 Kč
u bytových domů)

• dotace i pro
trvale obývané
rekreační
objekty

• zjednodušení
a rozšíření
podpory
fotovoltaických
článků

• plná elektronizace podání žádosti
včetně všech potřebných
dokumentů, on-line komunikace
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•n
 avýšení
jednotkových
dotací

• rozšíření
podpory u výměny
zdrojů
tepla

• hospodaření
s dešťovou
vodou jako nová
oblast podpory
(dosud v programu
Dešťovka)
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Rodinné domy – Nová zelená úsporám
ZELENÉ
STŘECHY:
výstavba zelených
střech na rodinných
domech nebo
dalších nadzemních
stavbách

ŘÍZENÉ
VĚTRÁNÍ
S REKUPERACÍ:
systémy řízeného
větrání se zpětným
získáváním
tepla

ZATEPLENÍ:
zateplení obvodových
stěn, střechy, stropů
a podlah u stávajících
rodinných domů, včetně
zimních zahrad, také
výměna oken, dveří
a jiných stavebních
otvorů.

BONUS:
při kombinaci
více opatření lze
získat bonus
až 90 000 Kč

DEŠŤOVKA –
SRÁŽKOVÁ
A ODPADNÍ VODA:
efektivní zachytávání
a využití srážkové
a odpadní vody
na zalévání nebo
splachování

PŘÍPRAVA TEPLÉ
VODY, SOLÁRNÍ
OHŘEV:
pořízení a instalace
nového systému na ohřev
teplé vody pomocí
solárních panelů nebo
tepelného
čerpadla

KOTLE,
KAMNA
A TEPELNÁ
ČERPADLA:
výměna neekologických
kotlů na pevná paliva
nižší než 3. emisní
třídy a lokálních
topidel

STÍNICÍ
TECHNIKA:
pořízení venkovních
rolet či žaluzií
ke snížení tepelné
zátěže uvnitř
budovy

VYUŽITÍ
TEPLA
Z ODPADNÍ VODY:
výstavba systémů na
využití tepla z odpadní
vody včetně
příslušenství
a zapojení
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E-MOBILITA:
pořízení
a instalace
dobíjecí stanice
pro elektromobil

NOVOSTAVBA:
výstavba nebo nákup
nového rodinného
domu s velmi nízkou
energetickou
náročností

FOTOVOLTAICKÉ
SYSTÉMY:
domácí FV elektrárna
propojená
s distribuční
soustavou

PROJEKT:
projektová příprava,
energetické hodnocení,
odborný technický dozor
a měření průvzdušnosti
obálky budovy
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Bytové domy – Nová zelená úsporám
FOTOVOLTAICKÉ
SYSTÉMY

ZELENÉ
STŘECHY

KOTLE,
KAMNA
A TEPELNÁ
ČERPADLA

PROJEKT

ŘÍZENÉ
VĚTRÁNÍ
S REKUPERACÍ
PŘÍPRAVA TEPLÉ
VODY, SOLÁRNÍ
OHŘEV:
NOVOSTAVBA

ZELEŇ

BONUS

STÍNICÍ
TECHNIKA

ZATEPLENÍ

DEŠŤOVKA –
DEŠŤOVÁ
A ODPADNÍ
VODA
VYUŽITÍ
TEPLA
Z ODPADNÍ
VODY

ZPRAVODAJ č. 3/2021 Ministerstva životního prostředí

více informací najdete na:

DOBÍJECÍ
STANICE

Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení
Rodinné domy – Nová zelená úsporám
Bytové domy – Nová zelená úsporám
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Více opatření
i příjemců
a stále platí
pravidlo tří – to je
pokračování NZÚ
Rozhovor s ředitelem SFŽP ČR
Petrem Valdmanem
v oblasti energetických úspor a může se
rozrůstat o nová opatření pro více příjemců.
Zároveň nabízíme komfort vyřídit vše pouze
v jedné žádosti. Její podání včetně dalších
potřebných dokumentů, bude probíhat zcela
on-line přes nové webové stránky.
Obojí sníží administrativu a vše se urychlí. Lhůty budou pořád vycházet z námi
nastaveného pravidla tří týdnů. Do tří týdnů
od podání elektronické žádosti se žadatel
dozví, zda je žádost v pořádku nebo je něco
potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba
na kontrolu doložení realizace projektu
po skončení prací. Jakmile bude žádost
schválena, do tří týdnů odešleme dotaci na
účet. To znamená, že bezchybně podaná
žádost o dotaci již po realizaci prací může
být vyplacena už do devíti týdnů.
Co byste poradil zájemcům o dotace, jak
nejlépe začít?

Nový program NZÚ se rozšiřuje na větší
počet opatření, ale i na větší okruh příjemců, budete mít dostatečnou kapacitu na
vyřizování všech žádostí?
S jakými lhůtami mají žadatelé počítat
a kam se mohou se svojí žádostí obracet?
Kapacitu určitě mít budeme. Máme síť
krajských pracovišť, která budou žádosti
vyřizovat, a navíc mnohaleté zkušenosti
s administrací programu. I díky tomu je
Nová zelená úsporám nejefektivnějším
a nejdéle trvajícím dotačním programem

Jako první krok by měl každý zájemce o dotaci navštívit webové stránky programu,
kde jsme zveřejnili kompletní informace
a pokyny. Vedle přehledu všech podporovaných opatření zde najdete také příklady
úspěšných realizací a jednoduchý návod,
jak podat žádost o dotaci. Součástí webu
je i databáze specialistů, přes kterou lze
rovnou kontaktovat projektanta a energetického specialistu, kteří zpracují projekt
a energetické hodnocení. V případě dotazů a nejasností se může každý obrátit
na bezplatnou zelenou linku nebo krajská
pracoviště, kde mu naši odborníci rádi
poradí.
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Je nutné mít na všechna opatření projekt od
odborné firmy, neprodražují se tím práce?
Zjednodušený projekt zpracovaný autorizovanou osobou je nutné dokládat pouze
v případě projektů na snížení energetické
náročnosti stávajících domů a u projektů na
výstavbu nového domu. Požadovaný je pouze
rozsah nezbytný k posouzení splnění podmínek programu, žadatelé se tak nemusí obávat, že po nich budeme požadovat kompletní
rozsah dokumentace či dokonce prováděcí
dokumentaci stavby. V těchto případech
nám projektová dokumentace dává určitou
záruku, že vše bude provedeno kvalitně
a v souladu s podmínkami programu a žadateli na ni poskytujeme dotaci. V případě
jednodušších opatření, například výměny
zdroje tepla či pořízení systému na zadržování dešťové vody, nám postačí velice jednoduchý popis systému, který zpracuje přímo
dodavatel.
Některá opatření bylo dříve možné udělat
i svépomocí, platí to stále, nebo je potřeba
zadat vše specializovaným firmám?
Ano, to platí stále. Svépomoc umožňujeme
například u zateplení, výstavby, instalací
nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž
obnovitelných zdrojů energie, které musí
instalovat osoba s příslušným osvědčením,
a to jak v případě dodatečné instalace do
stávajícího domu, tak i v případě novostaveb.
Žadatel však musí při rekonstrukci či výstavbě domu i v případě realizace (části) opatření
svépomocí zajistit odborný technický dozor.
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Sázení stromů
podpoříme
350 miliony korun
Už od srpna pokračuje program MŽP zaměřený na sázení listnatých stromů na území celé České republiky. Díky
jeho předešlé finanční podpoře se za poslední dva roky vysadilo na 70 tisíc nových stromů. Pokračováním dotačních aktivit chce ministerstvo ozdravit českou krajinu a města i obce lépe adaptovat na probíhající změnu klimatu. Zároveň tím podporuje i celonárodní iniciativu „Sázíme budoucnost“, která zamýšlí během pěti let vysadit v ČR
10 milionů stromů. Podmínkou poskytnutí naší dotace je proto také registrace výsadby do mapy na portálu
www.sazimebudoucnost.cz.

„Nově jsou vyhlášené výzvy pro dva typy aktivit – individuální a tzv. velké výsadby. Pokud se alokace 350 milionů
nevyčerpá dříve, výzvy ukončíme v prosinci 2023. Malé výsadby mohou od nás získat na projekt maximálně 250 tisíc
korun, u velkých výsadeb to může být až 5 milionů s podmínkou stejné účasti dané organizace. Míra naší podpory
bude i tentokrát až stoprocentní a zájemcům jako vždy zafinancujeme nejen nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy. Každý, kdo má chuť a příležitost sázet, ať tedy neváhá a zapojí se. Tato naše dotační aktivita
se těší obrovskému zájmu. Při poslední výzvě vyčerpali zájemci všechny prostředky dva týdny před jejím oficiálním
ukončením. A to je jedině dobře. Já osobně si vážím každé takové dobrovolné aktivity, každého vysazeného stromku.
Jsou obrovským přínosem pro krajinu a přírodu, ale díky setkávání hrají i společenskou roli, sázení stromů lidi spojuje,“ zdůrazňuje ministr Richard Brabec.

Individuální výsadby
Podporují komunitní výsadbu v obcích a městech, pomáhají
dobrovolníkům osadit listnatými stromy veřejně přístupná
místa umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Výsadby zkvalitňují veřejný prostor, vyrovnávají teplotní extrémy a zlepšují
kvalitu ovzduší a zadržování vody. „Financována bude také
výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných
dvorech bytových domů. Dotační program je otevřen širokému
spektru žadatelů. Ucházet o příspěvek se mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí
i jednotlivci. Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit,
je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ říká ředitel SFŽP
ČR Petr Valdman.
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Velké výsadby
Jsou finanční injekcí neziskovému sektoru. O dotace mohou
žádat neziskové organizace se zkušeností se sázením stromů
a Místní akční skupiny s tím, že na jeden projekt získají dotaci
MŽP ve výši až 5 milionů korun (navíc obdrží 10 % na režijní náklady), které dostanou na účet zálohově. K této finanční sumě
musí pak neziskové organizace přidat prostředky v poměru 1:1
a zajistit tak vysázení stromů ve dvojnásobném doložitelném
rozsahu, než je obdržená dotace. Zdroje, které mohou nositelé
grantů použít na doplnění financí, jsou například dary soukromých společností, příspěvky státních podniků či fyzických
osob nebo zahraniční zdroje.
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Na výměnu zastaralého
kotle získáte od října
nově dotaci také z NZÚ
Od 1. září 2022 bude možné podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN
303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a je tedy nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí
k tomu mohou využít až 50% dotaci z programu Nová zelená úsporám, kde se rozdělí 8,5 mld. korun na výměnu zhruba 100 000
kotlů. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo až
95% podporu z fondů EU, v celkové výši 5,5 mld. korun, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Tato podpora bude
k dispozici při krajských výzvách vypisovaných počátkem roku 2022.
Kotlíkové dotace poprvé odstartovaly v roce 2015 a patří mezi nejúspěšnější dotační programy. Během tří výzev s celkovou finanční
nabídkou ve výši 11,8 mld. korun bylo přijato 120 000 žádostí. Dosud bylo již vyměněno 84 000 kotlů a vyplaceno 9,3 mld. korun. Příjem
žádostí v rámci 3. výzvy ještě v několika krajích dobíhá. V provozu může být však aktuálně stále až 300 000 neekologických kotlů na
pevná paliva.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou
moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená,
že pokud si alespoň požádáte o dotaci
na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete
se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.
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Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
Kdo může žádat:
Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit
170 900 korun (t.j. 14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních osob
bydlících společně se žadatelem jsou průměrovány. Započítávat se
budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody
a vybrané typy dávek.
Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijících ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem. Žadatel musí být vlastníkem
nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového
domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora se
bude poskytovat na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 %
ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Kde a kdy můžete žádat:

Žádosti bude možné podávat na vašem krajském úřadě po vypsání
příslušné výzvy počátkem roku 2022. Kraje také nabízejí odborné
poradenství.

Co je potřeba doložit při podání žádosti:
• formulář žádosti o podporu
• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje
tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu
kotle vhodnou k výměně
• doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový
zdroj tepla realizován
• fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
• doklad o splnění podmínky výše průměrného čistého příjmu na
člena domácnosti

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:
Jaká je výše podpory:
Záleží na druhu nového kotle, který musí splňovat minimálně
energetickou třídu A+ a parametry podle nařízení
Evropské komise.
• kotel na biomasu 130 000 korun
• elektrická a plynová tepelná čerpadla 130 000 korun
• plynový kondenzační kotel 100 000 korun

• fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
• doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
• protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým
zdrojem tepla spalovací zdroj)
• zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
• potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Dotace pro ostatní domácnosti
Kdo může žádat:
Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo
bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:
Výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu
za nový ekologický zdroj, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová
kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem, až 50 % způsobilých
výdajů. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od
1. ledna 2021.

ZPRAVODAJ č. 3/2021 Ministerstva životního prostředí

Kde a kdy můžete žádat:
Od 12. října 2021 on-line přes web

www.novazelenausporam.cz

více informací na:
www.kotlikydotace.cz
 inimanuál na kotlíkové dotace
M
2021–2022
Základní informace
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Co chcete vědět o dotacích
na úsporné bydlení? výběr z nejčastějších dotazů
Kotlíkové dotace

1. Můžeme získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle v re-

kreačním objektu, kde mají dva lidé trvalé bydliště?
Ano, jako vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti – rodinného
domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu – můžete o dotaci požádat.

2. Jsme důchodci, majitelé chaty. S jakou dotací můžeme

počítat?
Důchodci se starobním nebo invalidním důchodem 3. stupně nemusí dokládat příjmy, mohou automaticky žádat o kotlíkovou dotaci, která v tomto případě dosáhne výše 95 % způsobilých výdajů.

3. Můžeme s dotací vyměnit i starý plynový kotel?

Na výměnu plynového kotle nemůžete čerpat dotace, možné by to
bylo v případě výměny topidla s podporou Nové zelené úsporám.

4. Co všechno můžeme zahrnout do způsobilých výdajů?

Mezi způsobilé výdaje můžete dát jak pořízení nového topidla
včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za
novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné
zkoušky, měření a dokumentaci.

5. Kdy si máme o kotlíkovou dotaci žádat?

Od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů na pevná paliva nižší
emisní třídy, povolené budou pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Vyměňte si proto nevyhovující kotel co možná
nejdříve. Počátkem roku 2022 začnou kraje opět vypisovat výzvy
a přijímat žádosti, ale s dotazy se na svůj krajský úřad můžete
obracet už nyní. Kraje poskytují také odborné poradenství.

ZPRAVODAJ č. 3/2021 Ministerstva životního prostředí

Další možností je výměna starého kotle za nový druh vytápění
z programu Nová zelená úsporám, kde se žádosti budou přijímat
od 12. října. Podat je můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu.

7. Jaké jsou podmínky pro poskytnutí dotace?

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou samoživitelé nebo
senioři, bude dotace 95 % způsobilých výdajů. Kritériem je výše
průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce
2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu
měsíčně. Takovou žádost můžete podat na svůj krajský úřad – po
vypsání výzvy v roce 2022. Ostatní domácnosti získají dotaci v
programu Nová zelená úsporám, dotace bude až 50 % způsobilých
výdajů na výměny kotlů provedené po 1. lednu 2021.

8. Máme si žádat o dotaci před realizací opatření nebo po ní?

Z hlediska výše a nabídky podpory jsou obě možnosti rovnocenné
a záleží jenom na vás, kterou si vyberete. Z praxe ale víme, že většina žadatelů podává žádost před začátkem realizace podporovaných opatření. V případě zjištění nějakých nedostatků během prací
se opraví nebo odstraní jednodušeji, než když je vše už hotové.

9.

V případě, že nestihneme udělat výměnu kotle do září
2022, čekají nás nějaké sankce?
Pokud doložíte, že jste podali žádost o dotaci do 1. září 2022, měl
by úřad při kontrole k tomu přihlédnout a sankci neudělit.
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4. Jako obec vlastníme bytový/rodinný dům, můžeme také

žádat o dotaci na jeho rekonstrukci?
Ano, ale doporučujeme předchozí konzultaci s kolegy na našem
krajském pracovišti. Pravděpodobně bude žádost v režimu veřejné
podpory a je nutné splnit další legislativní podmínky.

1. Na co můžeme získat dotaci?

5.

Na snižování energetické náročnosti budovy (celkové nebo dílčí
zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou
náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadních vod, instalaci
obnovitelných zdrojů energie, systémů řízeného větrání. Dále
na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených
střech, spolu se zateplením na instalaci stínicí techniky, nově i na
dobíjecí stanici pro elektromobily a u bytových domů na výsadbu
komunitní zeleně.

Můžeme požádat pouze o dotaci na výměnu kotle nebo nádrže
na dešťovou vodu, nebo je potřeba opatření kombinovat i s jinými?
Není, tato opatření se nyní nově nemusí s ničím kombinovat a je
možné požádat o dotaci samostatně. To se týká například i výstavby
zelených střech. Pokud ale plánujete v blízké budoucnosti více
opatření v programu NZÚ, můžete při podání žádosti na vybrané
kombinace získat navíc finanční bonus.

2. Chtěli bychom pouze vyměnit okna, dosáhneme na dotaci?

stromů, je to možné s podporou z NZÚ?
Ano, to je možné. Podmínkou pro vysazení listnatých stromů na
pozemku vašeho bytového domu je, aby plocha byla přístupná
veřejnosti nebo užívaná společně všemi obyvateli domu a provedla se v kombinaci s jiným opatřením. Samotnou výsadbu stromů
ale podporujeme i z jiných našich programů. Doporučujeme vám,
abyste se informovali o aktuálně otevřených výzvách.

To záleží na velikosti oken, jejich poměru k ostatním konstrukcím
a dalších parametrech. Obecně ale ne. Pouhou výměnou oken se
nedosáhne požadovaných úspor, proto je potřeba přidat i jiná opatření alespoň na části dalších konstrukcí, například zateplit stropy.
Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

3. Můžeme se o dotaci ucházet, i když už máme projekt realizovaný?
Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření, ale zároveň platí,
že nelze podporovat ta opatření, která byla provedena před datem
určeným ve výzvě.
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6. Na pozemcích našeho bytového domu chceme vysadit několik

7. Můžeme získat dotaci na výměnu starého plynového kotle?

Dotaci na výměnu plynového kotle v rodinném domě z programu
NZÚ není možné získat. U bytových domů to je možné pouze při
výměně za systém s plynovým čerpadlem nebo kombinované
výroby elektřiny a tepla využívající zemní plyn.
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AKTUALITY

Odklon od uhlí ve třech krajích pomůže řešit Fond Spravedlivá transformace, kraje předložily 35 projektů
Karlovarský kraj k posouzení nashromáždil celkem 46 projektů, Ústecký kraj 49 projektů
a v Moravskoslezském kraji to bylo 65 projektů. O prostředky z Fondu Spravedlivá transformace
se bude ucházet například řada brownfieldů, projekty se zaměřením na výzkum, vývoj a nové
technologie či projekty zabývající se zvýšením kvalifikace, rekvalifikacemi a usnadněním přechodu zaměstnanců mimo stávající odvětví. Seznamy doporučených strategických projektů jsou
k dispozici na webových stránkách. V Ústeckém kraji zde, v Moravskoslezském kraji zde
a v Karlovarském kraji zde.

První česká lokalita zapsaná do přírodního světového
dědictví UNESCO, kam patří i Yellowstonský park,
africké pláně v Serengeti či Velký bariérový útes
Jizerskohorské bučiny jsou od konce července první českou přírodní lokalitou, oceněnou jako
skutečná součást dědictví celého lidstva. Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR je
označených za význačné kulturní památky globálního významu. Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam
světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní
rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny.

Dalších 20 milionů korun pomůže zapojit veřejnost do
ochrany přírody přes osvětové a dobrovolnické projekty
„Cílíme na podporu projektů, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu – o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků,
managementová opatření v krajině a související komunikaci s veřejností. Uspějí i kvalitní projekty
zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či
předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí
s přírodou,” upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Obce v národních parcích získají finance na ochranu
cenných území
Celkem 200 milionů korun míří na rozvoj infrastruktury, zlepšení vybavenosti a zázemí pro
turisty i místní obyvatele, na spolufinancování velkých projektů podpořených z jiných evropských programů a nově i na projektovou přípravu chystaných projektů. Ministerstvo tak obcím
pomůže kompenzovat zvýšené náklady spojené s nadměrným turismem i ochranou nejcennějších přírodních lokalit v ČR. Hlavní aktivity, které budou z letošní výzvy podpořeny, zůstávají
obdobné jako v předchozích letech. Jde např. o opravy cest, stezek, tras pro turisty, úpravy
veřejných prostranství, obnovu zeleně a sanace skalních masivů. Obce mohou zpracovat rozvojové dokumenty a studie nebo zmodernizovat informační centra. „Neotálejte se žádostí o dotaci,“ vzkazuje ministr Richard Brabec. „Program na podporu obcí v národních parcích je natolik
úspěšný, že vloni ani ne za dvě hodiny byla celá suma rozebrána. I to je jeden z důvodů, proč jsme
částku oproti minulým letům zdvojnásobili,“ uvádí ministr s tím, že od roku 2017 byla každoroční
alokace v programu 100 milionů korun a předtím průměrně jen 50 milionů.
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