
Program je určen primárně fyzic-
kým osobám, tedy vlastníkům ro-
dinných domů a bytových jedno-
tek. Zapojit se ale do něj mohou
i společenství vlastníků bytových
jednotek, bytová družstva, města
a obce (včetně městských částí),
podnikatelské subjekty, případně
další právnické osoby.

Klíčovým předpokladem žádosti
o dotaci v programu Zelená úspo-
rám je investice do jednoho či více
opatření spadajícího pod některou
ze tří podporovaných oblastí.

Kam dotace směřují
První jsou opatření, která uspoří
energii na vytápění. Sem spadá
zateplení budov, přičemž podle ak-
tuálních možností žadatele může jít
o zateplení úplné či pouze částeč-
né. Důležité je, aby se zateplením

dosáhlo měrné roční potřeby tepla
nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných
domů a nejvýše 55 kWh/m2 u by-
tových domů. Zároveň s tím musí
zateplení přinést snížení hodnoty
měrné roční potřeby tepla alespoň
o 40 procent.

Druhou oblastí je nová výstav-
ba v pasivním energetickém stan-
dardu. Základním kritériem takové-
ho standardu je dosažení měrné
roční potřeby tepla na vytápění
nejvýše 20 kWh/m2 podlahové
plochy u rodinných domů a 15

kWh/m2 podlahové plochy u byto-
vých domů. Tyto a další technolo-
gické požadavky se budou proka-
zovat na základě předepsaných
norem a pod dohledem pověře-
ných odborníků.

Poslední oblast zahrnuje opat-
ření využívající obnovitelné zdroje
energie pro vytápění a ohřev teplé
vody. Zde se podpory může do-
čkat žadatel, který se rozhodne in-
stalovat nízkoemisní zdroje vytápě-
ní na biomasu či účinná tepelná
čerpadla výměnou (v případě, že

nejde o novostavbu) za neekolo-
gické kotle na tuhá paliva. Dotace
v této oblasti jsou připraveny i pro
solárně-termické kolektory.

Od kdy žádat a jak
Žádostí o dotace lze začít podávat
od 22. dubna 2009. Požádat o do-
taci bude možné na krajských pra-
covištích Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) nebo na poboč-
kách pověřených bank. Banky, kte-
ré budou žádosti administrovat,
současně nabídnou i poskytnutí

úvěru na pokrytí zbývající části in-
vestice. Žádost o podporu z progra-
mu bude může žadatel podat již
před začátkem realizace investice.
SFŽP vystaví žadateli právně zá-
vazné rozhodnutí o podpoře a do-
tační prostředky mu za předpokladu
splnění všech podmínek programu
do určitého data zarezervuje. Žada-
tel pak prostředky obdrží na svůj
účet po doložení realizace opatření.
O dotaci lze žádat i zpětně po do-
končení realizace opatření.

(hra)

Podporovaná opatření Jednotka Výše Max. výše
dotace dotace dotace

Rodinné domy (RD) 1

Komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2 Kč/m2 1950 50%

Komplexní zateplení RD, 70 kWh/m2 Kč/m2 1300 50%

Dílčí zateplení RD – alespoň 3 opatření Kč/m2 850 50%

Dílčí zateplení RD – 2 opatření Kč/m2 650 50%

Novostavba RD v pasivním standardu Kč 220 000

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou

paliva s akumulační nádrží, nebo zdroj na % 60 80 000 Kč

biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou % 50 50 000 Kč

paliva bez akumulační nádrže

Tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda % 30 75 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch – voda % 30 50 000 Kč

Solárně-termické kolektory na RD, % 50 55 000 Kč

pouze ohřev TV

Solárně-termické kolektory na RD, % 50 80 000 Kč

ohřev TV i přitápění

Dotační bonus při kombinaci opatření u RD 2 Kč/RD 20 000

Bytové domy (BD) 3

Komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2 Kč/m2 1350 50%

Komplexní zateplení BD, 55 kWh/m2 Kč/m2 900 50%

Dílčí zateplení BD – alespoň 3 opatření Kč/m2 600 50%

Dílčí zateplení BD – 2 opatření Kč/m2 450 50%

Novostavba BD v pasivním standardu Kč/b.j 4 140 000

Zdroj na biomasu v BD % 50 25 000 Kč/b.j.

Solárně-termické kolektory na BD, % 50 25 000 Kč/b.j.

pouze ohřev TV

Solárně-termické kolektory na BD, % 50 35 000 Kč/b.j

ohřev TV i přitápění

Dotační bonus při kombinaci opatření u RD 5 Kč/BD 50 000
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„Kjótský protokol nás zavázal snížit
v ročním průměru za období 2008 –
2012 naše celkové skleníkové emi-
se o 8 % oproti úrovni roku 1990,“
říká 1. náměstek ministra životního
prostředí Jan Dusík. Před dvaceti
lety se zhroutilo československé

hospodářství, které patřilo k nejšpi-
navějším a nejméně efektivním
v celé Evropě. Následná hospodář-
ská obnova přinesla zásadní změny
ve struktuře české ekonomiky,
a tak přes mnohaletý hospodářský
růst emise skleníkových plynů na-
štěstí nerostly spolu s ekonomikou.
Naše emise v roce 2008 tak byly
reálně nižší o 24 %.

„Právě rozdíl mezi osmiprocent-
ním závazkem a skutečností (zmí-
něných 24 %) tvoří zhruba 150 mili-
onů emisních kreditů, které můžeme
prodat. Třetinu si ponecháváme,
protože obchodovací období trvá až
do roku 2012 a musíme mít rezervu
například pro nové podniky, které by
v České republice vyrostly. Zbylých
100 milionů kreditů postupně prodá-

váme,“ vysvětluje náměstek Dusík.
Na konci března ministr životního
prostředí Martin Bursík uzavřel první
velký obchod ve výši 40 milionů kre-
ditů s Japonskem, další obchody
přijdou ještě letos na jaře a prodeje
budou pokračovat. V letošním roce
tak ministerstvo předpokládá výnos
ve výši 10 miliard korun, které bu-
dou všechny směřovat do programu
Zelená úsporám. Celkem by měl
program lidem přinést až 25 miliard
korun.

Celý princip obchodování s emi-
sními kredity funguje tak, že země,
které mají problémy s plněním své-
ho závazku z Kjótského protokolu
(například proto, že byly v roce
1990 ekonomicky mnohem vyspě-
lejší a energeticky efektivnější, než

tehdejší Československo) nákupem
emisních kreditů zaplatí snížení
emisí jinde na světě. Výnosy z pro-
deje kreditů na nic jiného, než na
další snižování emisí skleníkových
plynů, použít nelze. Dalším důleži-
tým kritériem, zvaným „greening“ je,
jak velký přínos pro životní prostředí
a snižování emisí skleníkových ply-
nů konkrétní programy, hrazené
z výnosů prodeje emisních kreditů,
mají. „Český program Zelená úspo-
rám je z tohoto hlediska velmi dob-
ře hodnocený. Chválí jej nejen ja-
ponští kupci, ale i naši další
partneři, například Světová banka.
I díky tomu se nám podařilo sjednat
velmi dobrou cenu za prodej kredi-
tů,“ dodává 1. náměstek Dusík.

(mu)

Od 22. dubna můžete žádat o peníze v programu Zelená úsporám, letos je připraveno 10 miliard Kč

Získejte dotaci na ekologické bydlení
Čtvrt milionů českých
domácností si díky nové-
mu programu Zelená
úsporám může rozdělit
až 25 miliard korun. Stačí
k tomu jediné – odhodlá-
ní investovat do energe-
ticky úsporných techno-
logií. Základní informace
k doposud největšímu
dotačnímu programu
v oblasti životního pro-
středí se dozvíte v násle-
dujícím článku.

Komerční příloha deníku

Modelový příklad 1

• komplexní zateplení rodinného
domu (130 m2 podlahové plochy),
investiční náklady asi 450 tis. Kč

• dotace: 130 m2 x 1300 Kč = 169
000 Kč

• k tomu výměna kotle na uhlí za
biomasu s akumulační nádrží
a instalace solárních kolektorů na
ohřev vody, investiční náklady
asi 250 000 Kč

• dotace: až 80 tis. Kč (kotel) +
až 55 tis. Kč (solár) = 135 000 Kč

• dotační bonus: 20 000 Kč

• celkové náklady pro žadatele:
700 000 Kč

• dotace celkem: 324 000 Kč na
rodinný dům

• úspora peněz na vytápění:
až 35 000 Kč ročně

• životnost zateplení: > 30 let

1 Maximální plocha pro podporu z A.1 a A.2 bude
u RD 350 m2.
2 Viz výčet kombinací pod tabulkou »Dotační bonus«.

3 Maximální plocha pro podporu z A.1 a A.2 bude
u BD 120 m2/b.j.
4 Bytová jednotka (b.j.)
5 Viz výčet kombinací pod tabulkou »Dotační bonus«.

Přínosy programu za čtyřleté období Co přinese program
Zelená úsporám:

• snížení emisí CO2 o 1,1 mil. tun,
tedy 1 % všech českých emisí

• úspora tepla na vytápění 6,3 PJ,
tedy úspora nákladů

• domácností na vytápění cca 3
miliard korun ročně

• 30 tisíc green jobs

• přes 250 000 domácností, které
dostanou podporu

• zvýšení výroby tepla z
obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ

• snížení znečištění prachovými
částicemi o 2,2 mil. kg

ČR získala na program
Zelená úsporám finance
prodejem tzv. emisních
kreditů Kjótského proto-
kolu o snižování emisí
skleníkových plynů.

Modelový příklad 2

• dílčí zateplení rodinného domu
(130 m2 podlahové plochy, zateplení
fasády, půdy a výměna oken a dveří),
investiční náklady asi 280 tis. Kč

• dotace: 130 m2 x 850 Kč =
110 500

• k tomu instalace solárních
kolektorů na ohřev vody, investiční
náklady asi 110 tis. Kč

• dotace: 55 000 Kč

• dotační bonus: 20 000 Kč

• celkové náklady pro žadatele:
390 000 Kč

• dotace celkem: 185 500 Kč na
rodinný dům

• úspora peněz na vytápění:
až 20 000 Kč ročně

• životnost zateplení: > 30 let

Modelový příklad 3

• komplexní zateplení bytového
domu (75 m2 podlahové plochy na
jeden byt), investiční náklady asi 200
tis. Kč na jeden byt

• dotace: 75 m2 x 900 Kč = 67 500 Kč

• úspora peněz na vytápění: až 15
000 Kč ročně na byt

• životnost zateplení: > 30 let

Kolik lze získat

Jan Dusík – první náměstek
ministra životního prostředí
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V programu Zelená úsporám lze požádat o dotaci na výrobky či služby firem uvedených v Seznamu dodavatelů

Firmy, registrujte se, stačí splnit základní podmínky

• V programu Zelená úsporám lze
požádat o dotaci jen na výrobky
nebo služby firem, které jsou
uvedené v Seznamu odborných
dodavatelů nebo Seznamu výrobků
a technologií. Proč jste učinili toto
omezení?

Přestože tento dotační program
bude mít vedlejší efekty - jako po-
moc rozhýbání ekonomiky v době
krize, nová pracovní místa a po-
dobně, hlavním záměrem je doo-
pravdy snížení produkce skleníko-
vých plynů. A to především
úsporami energie a využitím jejích
obnovitelných zdrojů v domácnos-
tech. Toho lze stoprocentně do-
sáhnout pouze tím, že jednotlivá
opatření uvedená v programu bu-
dou provedena kvalitně a v měřitel-
ných standardech.

• To znamená?
To znamená, že není možné žádat
o dotace na práci s nezajištěnou
odbornou způsobilostí (tedy neod-
povídající požadavkům živnosten-
ského zákona), nebo výrobky, kte-
ré nemají potřebnou certifikaci
podle platné legislativy. Na druhou

stranu, zápis do Seznamů je zdar-
ma, program bude trvat několik let
a my žijeme v otevřené ekonomice.
Pokud má někdo zkušenosti a od-
vádí kvalitní práci, nic mu nebrání
v tom, aby svého »koníčka«, pro-
měnil v plnohodnotné podnikání
v této oblasti.

• Co všechno musejí firmy splnit,
aby byly zapsané do Seznamu
odborných dodavatelů?
Přesná kritéria jsou vypsaná v pří-
ručce a formuláři zveřejněném na
stránkách www.zelenausporam.cz.
Zjednodušeně to lze říct tak, že fir-
ma by měla zaměstnávat kvalifiko-
vané zaměstnance s osvědčením
pro instalaci příslušných systémů,
měla by splňovat všechny náleži-
tosti živnostenského zákona
a hlavně by se měla tato firma ak-
tivně a samostatně do Seznamu
přihlásit a poslat kompletní údaje
o svém působení.

• Kde jsou tyto Seznamy
vystavené?
Opět na stránkách www.zelenau-
sporam.cz. V této chvíli jde pouze
o základní verzi Seznamů, které by
měli sloužit žadatelům v orientaci
při přípravě projektů. Připravujeme
ale také komplexní, interaktivní
systém, který bude obsahovat roz-
šířené informace, vyhledávání pod-
le místa nebo »recenze« od zákaz-
níků.

• Jelikož dotace mohou dostat
i lidé, kteří například zateplování
už zahájili, jak budou řešit situaci,
že firma, kterou si vybrali, ještě
není v Seznamu?
Jelikož naše Seznamy skutečně
nejsou diskriminační, určitě se
v nich v průběhu času objeví
všechny současné zavedené firmy
pracující s certifikovanými výrobky.
Jejich seznamy jsou běžně veřejně
dostupné – například přes stránky
Cechu pro zateplování budov nebo
přímo u výrobců certifikovaných
systémů. Pokud žadatelé splňují

kritéria dotačního programu, určitě
už spolupracují s někým z nich.
Není-li ještě v Seznamu, určitě se
vyplatí, když žadatel bude apelovat
na svého dodavatele, aby se co
nejdříve zaregistroval.

Je třeba připomenout, že u za-
teplování je možné – opět v soula-
du s platnou legislativou, používat
jen jednotnou metodou přezkouše-
né, tedy certifikované systémy a ne
jen jednotlivé různorodé materiály,
které pak jsou svými nekompatibil-
ními vlastnostmi zdrojem poruch.

• Jak dlouho trvá, než se firma –
od doby dodání všech podkladů,
dostane do zveřejněného Seznamu?

Potřebná doba závisí od úplnosti
předávaných údajů. V zásadě se
bude jednat o velmi krátké období
v řádu dní. Jen při otevření Sezna-
mu je nutno počítat s poněkud delší
lhůtou na administraci – vzhledem
k avizovanému vysokému počtu
zájemců.

• A jakým způsobem se vybíraly
výrobky, které se dostanou do
Seznamu výrobků a technologií –
na něž se v konečném důsledku
vztahují dotace? Proč třeba kotle
na biomasu na ne jiné topné
systémy?
Okruh výrobků je nastaven na zá-
kladě analýzy tzv. »greeningo-

vých« efektů. Tedy ceny uspořené
jednotky CO2 charakterizující efek-
tivnost podpory. Dále pak byl roz-
sah podporovaných opatření před-
mětem vyjednávání s kupci
emisních jednotek a je součástí
uzavřené smlouvy, která specifiku-
je, na jaká opatření mohou být pro-
středky vynakládány. Lidově řeče-
no: To, co se ze z dotačního
programu hradí, vychází se samot-
né podstaty programu. Není to tak,
že bychom si tady sami vymýšleli,
co ještě dotace dostane a co už
ne. Spotřebitelům mohou samo-
zřejmě vyhovovat jiná řešení, je to
jejich volba a tak je to v pořádku.

Nemohou ale počítat s dotacemi,
které mají svá jasně daná pravidla.

Na druhou stranu z tohoto pro-
gramu profitují nakonec všichni –
ne jen příjemci dotací nebo firmy,
které jsou zařazené do Seznamu.
Všichni v tom, že budeme žít v čist-
ším prostředí. Další výrobci ekolo-
gicky šetrných výrobků a technolo-
gií v tom, že se díky tomuto
programu lidé mnohem více zač-
nou zajímat o úsporu energie v do-
mácnostech nebo zvyšování kultu-
ry svého bydlení a kvality života.

(jas)

Program Zelená úsporám
je velkou příležitostí nejen
pro občany, kteří se roz-
hodnou investovat do
svého bydlení, ale i pro
firmy. Jaké jsou podmín-
ky, případně omezení pro
příslušné firmy a proč vy-
světluje Irena Plocková,
vedoucí odboru progra-
mu při Státním fondu ži-
votního prostředí.

Seznam odborných
dodavatelů
Jde o seznam firem, jejichž služby
lze poptávat pro realizaci podporova-
ných projektů z programu Zelená
úsporám. Zapsání do Seznamu je pro
firmy zdarma, po splnění základních
podmínek (viz rozhovor). Přihlášky
budou ke stažení na www.zelenau-
sporam.cz v povelikonočním týdnu.
Seznam bude otevřený ještě před
spuštěním programu 22. 4. 2009
a bude se doplňovat v průběhu trvání
celého programu.

Seznam výrobků
a technologií
Seznam obsahuje materiály, výrobky
a technologie splňující legislativní po-
žadavky a technické parametry zajiš-
ťující jejich ekologickou šetrnost
a ekologický přínos. Seznam výrobků
a technologií je členěný dle jednotli-
vých oblastí podpory a dle jednotli-
vých kategorií materiálů, výrobků
a technologií, které jsou v rámci Pro-
gramu podporovány (například kotle
na biomasu, solární kolektory, tepelná
čerpadla apod.).

HN-030329

Zelená úsporám pomáhá v boji s krizí
Správné načasování, tak by se dal hodnotit termín spuštění programu
Zelená úsporám. Tento program má totiž nejen kladné dopady na zlep-
šení kvality životního prostředí v České republice díky snížení spotřeby
energie a redukci karbonových emisí. Zelená úsporám také sníží výdaje
domácností na vytápění a přispěje k udržení a tvorbě pracovních míst
právě v době, kdy u nás kvůli krizi roste nezaměstnanost. »Podle eko-
nomických modelů program Zelená úsporám vytvoří nebo zachrání již
v prvním roce své existence zhruba 30 tisíc pracovních míst,« řekl mi-
nistr životního prostředí Martin Bursík. Výše dotace v roce 2009 dosáh-
ne téměř 10 miliard korun. »Pro následující roky ale počítáme s dalšími
10 až 15 miliardami korun,« dodal Bursík.

Tato místa budou zachována zejména v oborech, které jsou zasaženy
ekonomickou krizí, tedy ve stavebnictví a výrobě materiálů a zařízení. Za-
teplení plášťů, výměna oken, výměna kotlů na hnědé uhlí za energeticky
efektivnější kotle spalující biomasu, instalace tepelných čerpadel a fototer-
mických panelů vyžadují stavebně-montážní, instalatérské a technické
práce. Jedná se tudíž o profese, které trpí poklesem nové výstavby rezi-
denčních i komerčních objektů. Zprostředkovaně program vytvoří pracov-
ní příležitosti i v zemědělské prvovýrobě, službách a logistice.

Šance pro regionální firmy
Navíc Zelená úsporám vytváří šanci pro menší firmy regionálního cha-
rakteru. Podle ekonoma a člena NERV Miroslava Zámečníka má pro-
gram Zelená úsporám v porovnání s tzv. »šrotovným« zásadně větší
efekt na udržení, případně tvorbu pracovních míst. Důvodem je, že vel-
ká část automobilů je z dovozu a značný je i podíl dovážených dílů
u automobilů vyrobených v Česku. Naproti tomu ve stavebnictví je podíl
dovozu minimální. »Jediné, o co je nutné tento efekt očistit, je podíl za-
hraničních pracovníků, který podle údajů Českého statistického úřadu
tvoří ve stavebnictví přibližně 12 procent,« uvedl Zámečník.

Růst zaměstnanosti
Ekonomové z Institutu ekonomických studií z Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy při výpočtu efektu programu Zelená úsporám na pra-
covní příležitosti použili dvě metody, ve kterých došli k závěrům 29 805,
resp. 26 131 nových pracovních míst. »Rozdíl výsledků činí asi 14 pro-
cent a je dán právě použitím různých metod. Tento rozdíl je statisticky
přijatelný. A pokud započteme i sekundární efekty, vzroste počet no-
vých pracovních příležitostí na 36 994,« upřesnil Miroslav Zámečník.

(vst)

K miliardám, které Česká republika
získala díky vyjednávání týmu minis-
tra životního prostředí Martina Bursí-
ka s Japonskem, a které jsou od
dubna k dispozici v novém dotačním
programu Zelená úsporám, se nyní
přidává dalších 15 miliard korun pro
nižší náklady občanů na vytápění
z evropských fondů.

Evropský parlament 2. dubna
schválil změnu nařízení o Evrop-
ském fondu pro regionální rozvoj,
podle které můžou všechny státy EU
uvolnit investice z ERDF do zlepšení
energetické účinnosti a využívání
obnovitelných zdrojů pro vytápění
i v rodinných a bytových domech. To
do tohoto data nebylo možné.

Na základě opakovaných inter-
vencí českého Ministerstva životní-
ho prostředí navrhla na sklonku loň-
ského roku Evropská komise
změnu nařízení o Evropském regio-
nálním fondu tak, aby bylo možné
čerpat prostředky na zateplování
a využívání obnovitelných zdrojů ne-
jenom v budovách státní a veřejné
správy, ale i pro rodinné a bytové
domy. Tato změna nenavyšuje pro-
středky Strukturálních fondů, kon-
krétně ERDF, ale umožňuje člen-
ským státům, které o to projeví
zájem, přeskupit jednotlivé osy ope-
račních programů tak, aby peníze
z ERDF investovaly do svých priorit.

Vyjednávání s Evropskou komisí
probíhala bezmála dva roky. »Na-
ším záměrem bylo zahrnout dotace
na zateplování všech domů do
Operačního programu Životní pro-
středí již od jeho spuštění. Ovšem
to nařízení o ERDF neumožňovalo
a Evropská komise to proto nepo-
volila. Původním záměrem Komise
bylo, aby se změna nařízení týkala
pouze domácností s nejnižšími příj-

my, nám se ale podařilo vyjednat
podporu úplně pro všechny,« říká
Martin Bursík.

Ministerstvo ŽP nyní s Minister-
stvem pro místní rozvoj vyjednává
přesun prostředků z ERDF do Ope-
račního programu Životní prostředí
(OPŽP). »Zároveň již pracujeme na
schématu změny OPŽP tak, aby li-
dé mohli co nejdříve žádat o dotace
na zateplování z něj,« říká Petr Ště-
pánek, ředitel Státního fondu život-
ního prostředí ČR. »Počítáme, že
žádat o dotace z OPŽP na zateplo-
vání bytového fondu bude možné
ještě v letošní stavební sezóně,«
dodává.

OPŽP má dobré zkušenosti
s podporou kvalitního zateplení ve-
řejných budov – škol, nemocnic,
obecních úřadů a dalších. Jde
o nejúspěšněji čerpanou oblast
podpory s 585 schválenými projek-
ty. V této oblasti jsme již z OPŽP
odsouhlasili finanční podporu pro-
jektům v hodnotě téměř 6 miliard
korun.

(lb)

Vyjednávání o nižších nákladech na vytápění přineslo 15 miliard

Chcete se informovat
o programu Zelená
úsporám osobně?

Přijďte na Stavební veletrhy Brno 2009
ve dnech 21. – 25. dubna!

Státní fond životního prostředí bude
mít v pavilonu A poradenské centrum
(viz obrázek). Od zaměstnanců fondu
se dozvíte všechno potřebné k tomu,
abyste mohli úspěšně požádat o dota-
ci v novém programu Zelená úsporám.
Přijímání žádostí začíná již od 22.
dubna 2009.

Nenechte si ujít ani sobotní seminář
na téma: Vše o dotačním programu
Zelená úsporám. Proběhne v sále Mo-
rava v pavilonu A brněnského výsta-
viště od 9:30 do 13:00. V jeho rámci
se dozvíte především podrobnosti
o jednotlivých úsporách, které pro-
gram podporuje.

Program Zelená úsporám * Státní fond životního prostředí * www.sfzp.cz
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