
 

 

 

Co je našim dotačním produktem, a kde Vám budeme v dotacích nápomocni? 

Naše firma Vám nabízí kompletní dotační servis pro případy: 

1, Chci vyměnit okna, zateplit strop nebo střechu, zateplit fasádu + výměna 

kotle. Chci dosáhnout na 30% nebo 40% dotaci 

 vyhotovení úplného projektu a energetického posouzení stávajícího domu s návrhovým 

opatřením pro oblasti podpory: 

1. A1.1 a A1.2 s mírou podpory 30%  

2. A2 s mírou podpory 40% 

3. kombinace oblastí podpory A (A1.1 nebo A2) + C1 (výměna topného zdroje) + C3 

(solární termických systém) 

 podání projektu na příslušný stavební úřad a vyřízení potřebných povolení (v součinnosti 

s majitelem stavby) 

 vyplnění krycího listu technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných 
technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření 

 vyplnění elektrické žádosti o podporu 

 doručení Fondu žádosti o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě 
  
 realizaci a dodávka kompletního zateplení obálky domu (fasády, podlahy, stropu) 

 realizace a dodávka otvorových prvků (okna, dveře, - dvojskla, trojskla) 

 stavební dozor zajištěný našim projektantem 

 kompletace všech potřebných dokladů související s dodávkou stavebních prací pro podpis 

smlouvy o čerpání dotace 

 informační podpora o průběhu vyřízení Vaší žádosti a kompletace změn 

 

Kolik mne to bude stát? (projekt a kompletní administrace + stavební dozor) 

Cena projektu pro podporu A1, A2, C1, C3, D a kombinaci oblastí s kompletním servisem viz body 

výše:  36.000Kč s DPH. Dotace na projekt 10.000Kč.  Dotace na stavební dozor 5.000Kč. 

Vlastní zdroje na projekt: 21.000Kč 

 

 

 



2, Mám již vyměněny okna a zateplený strop a chci zateplit pouze fasádu. NA 
DOTACI MÁTE TAKÉ NÁROK a to ve výši 30% nákladů 
 

Pro oblast podpory A., existuje dotační varianta 2. PODOBLAST PODPORY A. 1.2 

Tady můžete žádat o dotaci na dodatečné zateplení fasády s mírou podpory 30% z celkových 

způsobilých výdajů a o dotaci na projektovou dokumentaci s výpočtem 10000Kč. 

 

Kolik mne to bude stát? (projekt a kompletní administrace + stavební dozor) 

Cena projektu pro podporu A1.2 s kompletním servisem viz body výše:  26.000Kč s DPH. Dotace na 

projekt 10.000Kč.  Dotace na stavební dozor 5.000Kč. 

Vlastní zdroje na projekt: 11.000Kč 

 

 

Pro jaké typy domů je dotační politika určena a jaké jsou modelové příklady? 

U níže uvedených domů Vám pomůžeme s úspěšným vyřízením dotace: 

 

 
 
Rodinný dům - typ „RD ŘADOVÝ-KONCOVÝ“ 
 
 

 

 
 
 
Rodinný dům - typ „OKAL“ 
 
 

 

 
 
 
Rodinný dům - typ „RD ŠUMPERÁK“ 
 
 

 

 
 
 
Rodinný dům - typ „RD S PODKROVÍM“ 
 
 

 

 
 

http://www.nzu2013.cz/file/28/SFZP%20RD%20-%20typ%20RD%20%C5%99adov%C3%BD%20koncov%C3%BD_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/27/SFZP%20RD%20-%20typ%20OKAL_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/30/SFZP%20RD%20-%20typ%20%C5%A0umper%C3%A1k_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/29/SFZP%20RD%20-%20typ%20RD%20s%20podkrov%C3%ADm_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/28/SFZP%20RD%20-%20typ%20RD%20%C5%99adov%C3%BD%20koncov%C3%BD_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/27/SFZP%20RD%20-%20typ%20OKAL_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/30/SFZP%20RD%20-%20typ%20%C5%A0umper%C3%A1k_final.pdf/
http://www.nzu2013.cz/file/29/SFZP%20RD%20-%20typ%20RD%20s%20podkrov%C3%ADm_final.pdf/


 

Naše společnost R-STAV servis s.r.o. Vám nabízí kompletní služby pro dotační program Nová zelená 

úsporám. 

 

Tým odborně proškolených pracovníků Vám zajistí: 

 Vstupní informační konzultaci 

 Energetické posouzení stávajícího stavu domu 

 Návrh tepelněizolačního opatření a výpočet % úspory a výše dotace 

 Zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci 

 Vyplnění všech tiskopisů pro podání žádosti o dotaci na zateplení domu 

 Vyplnění všech tiskopisů pro podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci 

 Podání žádosti na příslušné pracoviště nebo elektronickou cestou 

 Poradenství v oblasti úspor a tepelné ochrany staveb 

 

 

 

Pro stavební firmy a živnostníky nabízíme pomoc při získávání zakázek s dotační 

podmínkou: 

 Zpracujeme pro Vašeho klienta projektovou dokumentaci s uvedením Vaší firmy jako 

realizátora zateplení stavby 

 Pomůžeme Vám při jednání se stavebníky o vhodnosti a rozsahu zateplení domu 

 Vyřídíme všechny náležitosti přípravy a podání projektu s žádostí o dotaci 

 

 

Náš dotační tým 

Objednávka projekce, 

poradenství: 

Projektant: Energetický konzultant, 

dotační politika:  

  

Roman Studený 

studeny.roman@zatepleni-fasad.eu 

776 188 359  

  

Petr Vojvodík 

 p.vojvodik@seznam.cz 

 736 759 918 

  

Ing. Hana Vaculíková 

 projekce@zatepleni-fasad.eu 

776 065 263  

 

 

Kontaktní místo: 753 53 Horní Újezd 147 

 


