
Dota ní PRODUKT 2. č (cena 48000K  s DPH)č

Dosažitelná výše dotace:
– na zateplení oblast podpory A.1 30%, A.2 40%, A.3 55% dle typu domu a navržených 

opatření
– dotace pro oblast c.1 na zdroj vytápění až do 75% nákladů (od 50-100tis)
– dotace pro oblast C.3 na solární systém pro ohřev vody a přitápění od 35-50tis
–  

Bonusy:
• Vyřízení dotace 20000Kč na výpočet a projektovou dokumentaci
• Vyřízení dotace na stavební dozor 5000Kč
• Vyřízení dotace za kombinace opatření A1.2.3 + C3 10.000Kč.

Co obsahuje cena dota ního PRODUKTU 2.?č
1. Konzultační hodiny a přípravné práce při přípravě podkladů na zpracování odborného 

posudku a projektové dokumentace.

2. Veškerá komunikace s úřadem Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na základě plné 
moci. Komunikací se rozumí úplné podání dokumentů s žádostí o dotaci a reakce na 
opravné a doplňující výzvy fondu do úplného schválení dotace a podpisu smlouvy o čerpání 
Vašich schválených dotačních prostředků.

3. Zpracování ODBORNÉHO POSUDKU, který obsahuje Energetický posudek a projektovou 
dokumentaci stavby.



Rozpis komunikace s fondem při zařizování dotace:
(Popis postupu od chvíle,kdy je hotový výpočet a projekt a žádost odchází na fond)

1) Elektronická registrace žádosti - vyplnění formuláře na webu novazelenausporam.cz
2) Odeslání komplet odborného posudku včetně příloh na SFŽP
3) Reakce na případnou 1.výzvu k odstranění nedostatků - doplnění do kal. 8 dnů.
4) Reakce na případnou 2.výzvu k odstranění neodstatků - doplnění do 30ti kalendářních dnů. 
5) Informování žadatele o schválení žádosti
6) Doplnění faktur za realizaci - zajištění zprávy odborného dozoru, 
 - žadatel mi dodá všechny faktury za realizaci včetně dokladů o zaplacení případně výpisy z účtu, 
- sepíši soupis všech faktur, 
- kontrola SVT kódu a zapsaní všech dodavatelů v seznamu odborných dodavatelů NZÚ, případná komunikace s 
dodavateli, pokud zjistím nedostatky. 
- vyplnění formuláře NZÚ - doložení realizace.
- odevzdání zkompletovaných faktur na krajské pracoviště
- případná reakce na 3.výzvu k odstranění nedostatků - doplnění do 30ti. kal.dnů
- SFŽP odešle žadateli smlouvu o poskytnutí podpory - žadatel podepíše a odešle na SFŽP do 30ti dnů od doručení 
smlouvy.
- do 90 ti dnů od odeslání smlouvy jsou finanční prostředky odeslány na účet žadatele. 

Rozpis částí odborného posudku:

Energetický posudek obsahuje:
1. Výpočet součinitelů prostupu tepla všech konstrukcí
obálky budovy pro původní a navrhovaný stav

2. Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění pro původní a
navrhovaný stav

3. Hodnoty referenční budovy

4. Průvodní zpráva k posudku:
• Identifikační údaje,
• Popis stávajícího stavu, skladby,
technické parametry zdroje vytápění a
ohřevu TUV, skladby stávajícího stavu.
• Popis navrhovaných opatření, skladby
navrhovaného stavu,
• Schéma vytápěných a nevytápěných zón
objektu pro původní a navrhovaný stav,
• Výkaz výměr
• Závěr a vyhodnocení – porovnání
hodnot stávajícího a navrhovaného
stavu, stanovení % úspory.

5. Krycí list – formulář NZÚ
• Vyplnění hodnot z energetického
posudku,
• Výkaz výměr pro dotaci, SVT kódy

6. Evidenční list energetického posudku
7. Elektronická registrace žádosti na webu NZÚ
8. Podání tištěné verze do 3. kalendářních dnů od
elektronické registrace
9. Komunikace se SFŽP ČR až do úplného schválení 
žádosti

Projektová dokumentace obsahuje:

1. Situace stavby
2. Půdorysy všech podlaží (stávající stav, navržený stav)
3. Řez objektem A,B (stávající stav, navržený stav)
4. Pohledy domu S, J, V, Z (stávající stav, navržený stav)
5. Detaily skladeb zateplených konstrukcí
6. Průvodní zpráva
7. Technická zpráva
8. Kopie oprávnění zpracovatele

dota ní PRODUKT 2. má navíc:č
• projektovou dokumentaci na umístění nového
zdroje vytápění + napojení na topnou soustavu
• projektovou dokumentaci solárního termického
systému pro ohřev vody a přitápění
• detaily způsobů připevnění solárních systémů na
střechu nebo stěnu domu

http://novazelenausporam.cz/


Vše o dotacích najdete na odkaze 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

http://www.zatepleni-fasad.eu/novazelenausporam/
http://www.zatepleni-fasad.eu/novazelenausporam/

