


 



Nová zelená úsporám 

 

 

Ú ř a d   v l á d y 
 

 

1. března 2016 



Stručný přehled programů 
 Program Zelená úsporám 

 kontinuální výzva RD a BD 

 1. Výzva BVS 

 2. Výzva BVS 

 program Nová Zelená úsporám 2013 

 program Nová Zelená úsporám  

 1. Výzva RD 

 2. Výzva RD 

 1. Výzva BD 

 3. Výzva RD 

 2. Výzva BD 

 1. Výzva BVS – (připravuje se) 

 



Program Zelená úsporám  

 Vyhlášení Programu 7. 4. 2009 

 Zahájení příjmu žádostí 22. 4. 2009, administraci 
programu zajišťuje SFŽP ČR  

 do Programu zapojeny některé banky (byly kontaktním 
místem pro podání žádosti) 

 červenec/srpen 2010 příjem žádostí BVS v rámci 
vyhlášené výzvy k podávání žádostí  

 24.8. 2010 ukončen příjem panelových BD  

 29.10.2010 ukončen příjem RD a nepanelových BD 

 nyní probíhá dokončení administrace zbylých žádostí 



Oblasti podpory 
PZÚ zaměřen na podporu realizace opatření 

vedoucích k úsporám energie a využití OZE 
v objektech pro bydlení a v budovách veřejného 
sektoru.  

 A - úspory energie na vytápění (zateplení budov) 

 B - podpora novostaveb v pasivním energetickém    
         standardu 

 C - využití OZE pro vytápění a ohřev vody 

 D - dotační bonus na vybrané kombinace opatření 

 E – podpora na projekt 

 F - budovy veřejného sektoru (vyhlášeno výzvou MŽP) 

 



Bilance programu  

Kumulativní zdroje Programu cca 21,7 mld. Kč (AAU, vč. 
úroků + prostředky SFŽP + vládní rozpočtová rezerva)   

RD a BD  
 podáno celkem 80 696 žádostí za 22,4 mld. Kč 
 aktivních celkem 74 064 žádostí za 20,3 mld. Kč 
 proplaceno 74 050 žádostí za 20,3 mld. Kč 

BVS  
- Podáno celkem 1 144 žádostí BVS  
 v současné době administrováno 105 žádostí  
 1 žádost za 4,3 mil. Kč z prostředků SFŽP  
 104 žádostí za 246,1 mil. Kč z prostředků SR 
z TA Programu čerpáno cca 871 mil. Kč 

 



Ekologické přínosy 

 úspory energie       1 294 GWh/rok (4,66 PJ) 

 výroba tepla z OZE   445 GWh/rok  

 snížení emisí            794 522 tun CO2/rok 

   (za 15 let                 11,9 mil. tun CO2) 

další významné multiplikační efekty:  

 udržení nebo vytvoření nových cca 14 tisíc pracovních 

míst,  

 podpora a rozvoj sektoru stavebnictví a dalších 

navazujících oblastí průmyslu a služeb  

Další informace: 

Prodloužení administrace BVS do konce roku 2017 

 



1. a 2. Výzva BVS 
 Alokace SFŽP ČR a 400 mil. Kč ze SR  

 zdroj SR (z povolenek zbývajících v rezervě pro 

účastníky (NER) na konci II. obchodovacího 

období (2008-2012) 

 1. Výzva alokace 4 mld. Kč – vyhlášena 

2.7.2010, příjem žádostí 19.7 – 31.8.2010 

 proplaceno 54 žádostí za 116 mil. Kč ze SR 

 2. Výzva alokace 150 mil. Kč – vyhlášena 11.12. 

2015, příjem žádostí od 15.12 – 31.5.2016 



NZÚ 2013 

 Oblasti podpory 

 A – snižování energetické náročnosti stávajících 

rodinných domů 

 B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou 

energetickou náročností 

 C – efektivní využití zdrojů energie 

 D – podpora na přípravu a zajištění realizace 

podporovaných opatření 

 E – bonus za kombinaci vybraných opatření 

 

 

 



NZÚ 2013 

 Spuštění programu   

 13.6.2013 vyhlášena Výzva k podávání žádostí 

  alokace 1 mld. Kč, z prostředků SFŽP ČR 

 12.8.2013 spuštěn příjem žádostí 

 20.12.2013 ukončen příjem žádostí vyčerpáním 
celé alokace 

 celkem podáno 7 100 žádostí za 1,34 mld. Kč 

 k 22.2.2016 aktivních 4 182 žádostí za 661,5 

mil. Kč 

 proplaceno 3 096 žádostí za 353,3 mil. Kč 

 



Podíl jednotlivých oblastí na celkové podpoře v % 

A.1 - zateplení (míra 
podpory 30 %) 

26% 

A.2 - zateplení (míra 
podpory 40 %) 

23% 

A.3 - zateplení (míra 
podpory 55 %) 

7% 

B.1 - výstavba RD 
(hladina 1) 

13% 

B.2 - výstavba RD 
(hladina 2) 

8% 

C.1 - výměna zdroje 
(se zateplením) 

4% 

C.2 - zdroje bez  
zateplení 

4% 

C.3 - solární kolektory 
12% 

C.4 - rekuperace 
2% 



Podíl jednotlivých oblastí dle počtu žádostí v % 

A.1 - zateplení (míra 
podpory 30 %) 

21% 

A.2 - zateplení (míra 
podpory 40 %) 

11% 

A.3 - zateplení (míra 
podpory 55 %) 

2% 

B.1 - výstavba RD 
(hladina 1) 

4% 

B.2 - výstavba RD 
(hladina 2) 

2% 

C.1 - výměna zdroje 
(se zateplením) 

8% 

[NÁZEV KATEGORIE] 
[PROCENTO] 

C.3 - solární 
kolektory 

40% 

C.4 - rekuperace 
2% 



NZÚ 

Oblasti podpory RD: 

 A Snižování energetické náročnosti 

stávajících RD 

 B Výstavba RD s velmi nízkou energetickou 

náročností 

 C Efektivní využití zdrojů energie 

 



1. Výzva RD 

 Vyhlášení výzvy 6.1.2014 

 Příjem žádostí 1.4. - 31.12.2014 

 Alokace 1 900 mil. Kč 

 Celkem podáno 6 606 žádostí za 1 456,7 mil. Kč 

 k 22.2.2016 aktivních 5 593 žádostí za 1 214,9 mil. Kč 

 Proplaceno 2 062 žádostí za 304,5 mil. Kč 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 

A.1 - zateplení (míra 
podpory 30 %) 

18,8% 

[NÁZEV KATEGORIE] 
[PROCENTO] 

A.3 - zateplení (míra 
podpory 55 %) 

8,8% 

[NÁZEV KATEGORIE] 

[PROCENTO] 

B.2 - výstavba RD 
(hladina 2) 

15,5% 

C.1 - výměna zdroje 
(se zateplením) 

3,3% 

C.2 - výměna zdroje 
(bez zateplení) 

3,2% 

C.3 - solární kolektory 
8,9% 

C.4 - rekuperace 
2,2% 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádostí v % 

A.1 - zateplení (míra 
podpory 30 %) 

17% 

A.2 - zateplení (míra 
podpory 40 %) 

12% 

A.3 - zateplení (míra 
podpory 55 %) 

3% 

B.1 - výstavba RD 
(hladina 1) 

6% 

B.2 - výstavba RD 
(hladina 2) 

5% 

C.1 - výměna zdroje 
(se zateplením) 

9% 

C.2 - výměna zdroje 
(bez zateplení) 

8% 

C.3 - solární 
kolektory 

36% 

C.4 - rekuperace 
4% 



2. Výzva RD 

 Vyhlášení výzvy 1.4.2015 

 Příjem žádostí 15.5. -15.7.2015 

 Alokace 600 mil. Kč, 7.7.2015 navýšena na 900 mil. Kč 

 Celkem podáno 4 722 žádostí za 1 066,7 mil. Kč 

 k 18.1.2016 aktivních 4 021 žádostí za 890,1 mil. Kč 

 Proplaceno 1 288 žádostí za 129,2 mil. Kč 

 

 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 

A.0 - zateplení 
(realizace dílčích 

opatření) 
12,6% 

A.1 - zateplení (mělká 
komplexní renovace) 

15,4% 

A.2 - zateplení 
(komplexní renovace) 

32,0% 

A.3 - zateplení 
(důkladná komplexní 

realizace) 
8,2% 

B.1 - výstavba RD 
7,5% 

B.2 - výstavba RD s 
důrazem na použití 

OZE 
8,4% 

C.1 - Výměna zdrojů 
(současně s oblastí A) 

4,3% 

C.2 - Výměna zdrojů 
(bez současného 

podání s oblastí A) 
4,3% 

C.3 - solární kolektory 
5,5% C.4 - rekuperace 

1,9% 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádostí v % 

A.0 - zateplení (realizace 
dílčích opatření) 

16% 

A.1 - zateplení (mělká 
komplexní renovace) 

13% 

A.2 - zateplení 
(komplexní renovace) 

16% 

A.3 - zateplení 
(důkladná komplexní 

realizace) 
2% B.1 - výstavba RD 

3% 

B.2 - výstavba RD s 
důrazem na použití OZE 

3% 

C.1 - Výměna zdrojů 
(současně s oblastí A) 

12% 

C.2 - Výměna zdrojů 
(bez současného 

podání s oblastí A) 
11% 

C.3 - solární kolektory 
21% 

C.4 - rekuperace 
3% 



1. Výzva BD 

 Oblast podpory 

 A Snižování energetické náročnosti stávajících 

bytových domů (včetně efektivního využití zdrojů energie) 

 Vyhlášení výzvy 1.4.2015 

 Příjem žádostí 15.5. – 31.10.2015 

 Alokace 500 mil. Kč 

 Celkem podáno 290 žádostí za 174,3 mil. Kč 

 k 22.2.2016 aktivních 239 žádostí za 145,9 mil. Kč 

 Proplaceny 2 žádostí za 866,4 tis. Kč 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 

A.0 - Snižování 
energetické 

náročnosti (realizace 
dílčích opatření) 

28,3% 

A.1 - Snižování 
energetické 

náročnosti (mělká 
komplexní renovace) 

44,8% 

A.2 - Snižování 
energetické 

náročnosti (komplexní 
renovace) 

22,8% 

Instalace solárního 
termického systému 

pro přípravu TV 
3,8% 

Výměna zdroje tepla 
za tepelné čerpadlo 

0,1% 
Výměna zdroje tepla 

za plynový 
kondenzační kotel 

0,1% 

Instalace systému 
větrání se ZZT 

0,2% 



3. Výzva RD 

 Vyhlášení výzvy 15. října 2015 

 Zahájení příjmu žádostí 22. října 2015  

 Ukončení příjmu žádostí do vyčerpání alokace, 

nejpozději do roku 2021 (kontinuální výzva s tzv. 

zásobníkem žádostí) 

 Alokace dle aktuálních výnosů z prodeje emisních 

povolenek  

Celkem podáno 1 931 žádostí za 414,5 mil. Kč 

k 22.2.2016 aktivních 2 329 žádostí za 501,1 mil. Kč 

Proplaceno 244 žádostí za 17,7 mil. Kč 

 

 

 

 

 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 

A.0 - Zateplení (realizace 
dílčích opatření) 

14,4% 

A.1 - Zateplení (mělká 
komplexní renovace) 

17,1% 

[NÁZEV KATEGORIE] 
[PROCENTO] 

A.3 - Zateplení (důkladná 
komplexní realizace) 

5,1% 

B.1 - Výstavba RD 
4,3% 

B.2 - Výstavba RD s 
důrazem na použití OZE 

7,0% 

C.1 - Výměna zdrojů 
(současně s oblastí A) 

1,2% 

C.2 - Výměna zdrojů (bez 
současného podání s 

oblastí A) 
2,6% 

C.3.1 - Instalace solárního 
termického systému pro 

přípravu TV 
2,5% 

C.3.2 - Instalace solárního 
termického systému pro 
přípravu TV a přitápění 

3,0% 

C.3.3 -Instalace solárního 
fotovoltaického systému 
pro přípravu teplé vody s 

přímým ohřevem 
0,1% 

C.3.4 - Instalace solárního 
fotovoltaického systému 

se střídačem (získ >= 1700 
kWh/rok) 

0,0% 

C.3.6 - Instalace solárního 
fotovoltaického systému s 

akumulací elektrické 
energie a celkovým 

využitelným ziskem ≥ 3 
000 kWh/rok 

0,1% 

C.4 - Rekuperace 
1,3% 



Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádostí v % 

A.0 - Zateplení 
(realizace dílčích 

opatření) 
18% 

A.1 - Zateplení (mělká 
komplexní renovace) 

15% 

A.2 - Zateplení 
(komplexní renovace) 

22% 

A.3 - Zateplení 
(důkladná komplexní 

realizace) 
2% 

B.1 - Výstavba RD 
3% 

B.2 - Výstavba RD s 
důrazem na použití 

OZE 
3% 

C.1 - Výměna zdrojů 
(současně s oblastí A) 

4% 

C.2 - Výměna zdrojů 
(bez současného 

podání s oblastí A) 
7% 

C.3.1 - Instalace 
solárního termického 
systému pro přípravu 

TV 
13% 

C.3.2 - Instalace 
solárního termického 
systému pro přípravu 

TV a přitápění 
10% 

C.3.3 -Instalace 
solárního 

fotovoltaického 
systému pro přípravu 
teplé vody s přímým 

ohřevem 
1% 

C.3.4 - Instalace 
solárního 

fotovoltaického 
systému se střídačem 
(získ >= 1700 kWh/rok) 

0% 

C.3.6 - Instalace 
solárního 

fotovoltaického 
systému s akumulací 
elektrické energie a 

celkovým využitelným 
ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 

0% 

C.4 - Rekuperace 
2% 



3. Výzva 2015 
Základní parametry nastavení 3. Výzvy RD  

 Obecně 
 Výzva je kontinuální se zásobníkem žádostí 

 Změna rozhodného data pro způsobilé výdaje 

(24 měsíců před datem evidence, ne dříve než 

1.1.2014) 

 Změna podmínek pro materiály s vydaným 

environmentálním prohlášením typu III (ve všech 

oblastech podpory) 

 Oblast podpory B 
 Snížení výše podpory (B1 300 tis. Kč, B2 450 tis. 

Kč) 

 
 



Základní parametry nastavení 3. Výzvy RD  

 Oblast podpory C  

 Rozšíření o podporu na připojení k soustavě 

zásobování teplem 

 Rozšíření o podporu fotovoltaických systémů 

 NZÚ a kotlíkové dotace z OPŽP (fyzické osoby 

nemohou žádat z NZÚ o dotaci na výměnu kotlů 

po 15.7.2015) 

 Systémy nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla (nově lze žádat i samostatně 

bez současného podání žádosti v oblasti A) 

 

 

 



2. Výzva BD 
 Vyhlášení 2. Výzvy BD – 15.2.2016 

 Příjem žádostí 15.3.2016 

 Alokace – na agregované položce 400 mil. Kč (dá 

se během roku navyšovat z podílu výnosu dražeb 

emisních povolenek 

 Obecně 

 Výzva je kontinuální (fce zásobníku jako u RD) 

 Oblast A – Snižování energetické náročnosti 

stávajících BD rozdělena na samostatné oblasti A 

a C – efektivní využití zdrojů energie 

 Pro obě oblasti A i C nově samostatná podpora na 

projektovou přípravu 

 



Základní parametry nastavení 2. Výzvy BD 

 Oblast podpory A 

 Navýšení míry podpory na 25 % (A0 a A1) a 30 % (A2) 

ze způsobilých výdajů 

 Bonifikace při použití výrobku s env. prohlášením typu 

III 

 Dosažení tech. podmínek – snížením neobnovitelné 

primární energie nebo snížením celkové dodané 

energie 

 Nově definovány podmínky pro památkově chráněné 

objekty 

 



Základní parametry nastavení 2. Výzvy BD 

 Oblast podpory C 

 Navýšena max. míra podpory na 25 % způsobilých 

výdajů (25 % pouze C, 30 % kombinace s A) 

 Rozšíření podpory o napojení na CZT, instalaci 

plynového TČ, inst. fotovoltaických systémů a inst. 

kombinované výroby elektřiny a tepla 



1. Výzva NZÚ - BVS 
 Připravuje se 1. Výzva pro podávání žádostí o 

podporu z programu NZÚ na realizaci energeticky 

úsporných opatření v BVS, které nelze financovat z 

OPŽP II 

 Podpora v rámci 1. Výzvy BVS by měla být 

zaměřena na ústřední instituce  

 Vláda dne 14. 12. 2015 Usnesením č. 10 35 

schválila materiál MPO „Plán rekonstrukce objektů 

v působnosti článku 5 Směrnice EP a Rady 

2012/27EU ze dne 25. října 2012 o energetické 

účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020“  



 

 

Děkuji za pozornost 


