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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM light 
Název výzvy: Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu 

Poradenství, včetně přípravy odborných zpráv pro území Železnohorského regionu poskytuje: 

EKIS Chrudim, Novoměstská 960, 537 01 Chrudim 

Ondřej Balihar, 602 351 486, ondrej.balihar@tiscali.cz  

Příjemce: vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu a zároveň žadatel: 

– všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. st, nebo 

– v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podáni žádosti pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby pobíral po celou dobu). 

Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, PO, spolku nebo fondu. 

Výše podpory: 100 % a max. 150 000 Kč na všechny opatření dohromady  

finance jsou poskytnuty dopředu po schválení dotace (schvalování žádosti o dotaci trvá cca 6-8 týdnů) 

Termín podání žádosti: od 9. 1. 2023 (uznatelné náklady od 12. 9. 2022) Výzva běží do vyčerpání alokace. 1. kolo žádostí do 

července 2023, následně bude pokračovat po vyhodnocení přínosu a při nedočerpání alokace. 
Uznatelné náklady: 

1) Zateplení fasády – zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.  

Dotace: až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr) 

- Požadovaná celková minimální tloušťka nove tepelné izolace je 200 mm. 

2) Zateplení střechy – kompletní zateplení střechy.  

Dotace: 120 000 Kč na kompletní opatření 

- Podmínkou pro poskytnuti podpory je zatepleni cele střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není 

z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.  

- Požadovaná celková tloušťka nove tepelné izolace (včetně případné stávající) je 300 mm. 

3) Zateplení stropu – kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.  

Dotace: 50 000 Kč na kompletní opatření 

- Podporováno je zatepleni stropu pod nevytápěnými prostory. 

- Zatepleni bude provedeno v cele ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné 

zateplit celou část konstrukce.  

- Požadovaná celková tloušťka nové tepelné izolace (včetně případné stávající) je 300 mm. 

- Nelze čerpat současně podporu na zatepleni stropu i střechy. 

4) Zateplení podlahy – zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.  

Dotace: 60 000 Kč na kompletní opatření 

- Podporováno je zateplení podlahy na zemině u vytápěných místnosti nebo podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory (např.: nad 

nevytápěným suterénem apod.). 

- Zatepleni bude provedeno v celém půdorysu s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část 

konstrukce.  

- Požadovaná celková tloušťka nové tepelné izolace (včetně případné stávající) je 120 mm.  

5) Výměna oken – výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.  

Dotace: 12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč 

- Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. 

- Podpora je poskytovaná paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s 

balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy. 

- Nově instalovaná okna musí mít zaskleni izolačním 3sklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm. 

- V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při niž budou vnější křídla nahrazena novými 

(popř. repasovanými) s izolačním 2sklem nebo 3sklem. 

- Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní, než jsou uvedené. 

6) Výměna vchodových dveří – výměna stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.  

Dotace: 18 000 Kč na dveře / až 150 000 Kč 

- Podporovaná je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu 

poskytovat. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatřeni. 

- Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační vyplň a případně zaskleni musí být provedeno izolačním 2sklem nebo 3sklem. 

 

Technické požadavky:  

- Zatepleni bude provedeno vhodnými tepelněizolačními materiály, které budou aplikovány v souladu s technickým doporučením výrobce včetně 

zajištěni ochrany tepelněizolační vrstvy před vlhkosti a povětrnostními vlivy.  

- V případě použiti tepelněizolačních materiálů s návrhovou tepelnou vodivosti λ nižší než 0,04 W.m-1.K-1 může být navržena tloušťka vrstvy 

nového materiálu taková, aby tepelný odpor vrstvy přidaného izolantu byl nejméně R=5,0 m2K/W pro zatepleni fasády, R=7,5 m2K/W pro 

zatepleni střechy nebo stropu a R=3,0 m2K/W pro zatepleni podlahy. Vlastnosti teto tepelné izolace budou doloženy např. technickým listem, ve 

kterém bude uvedena tepelná vodivost materiálu stanovena dle v ČR platných technických norem. 

- Velkoformátové výplně otvorů a sestavy, jejichž celkový rozměr v některém směru překračuje 3,0 m, mohou být posouzeny jako vice kusů oken. 

Fond má právo v těchto případech stanovit na základě individuálního posouzeni ekvivalentní počet kusů výplní, dle nějž bude stanovena 

maximální podpora opatřeni. 

Přílohy při podání Žádosti o dotaci: 

1) Fotodokumentace – stav před započetím realizace  

2) Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele  

3) Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydleni nebo důchodu 

4) Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování. Zpráva musí být potvrzena 

členem MAS nebo pracovníkem EKIS.  

5) Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení 

6) Dokument prokazující trvalý pobyt žadatele v případech, kdy jej nemá v podporované stavbě zapsán. 
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Přílohy po realizaci, na kterou je 12 měsíců (možno prodloužit max. o 6 měsíců): 

1) Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor, zpráva musí být potvrzena členem MAS 

2) Faktury, včetně dodacích listů a dokladů o zaplacení (nutno uschovat po dobu udržitelnosti 5 let) 

3) Fotodokumentace stavby po provedeni opatřeni (v případě zakrytých realizací, tak z průběhu realizace k prokázání použitých 

technologií).  

Jak postupovat pro úspěšnou realizaci 

1) Prostuduji si podmínky dotace na: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/  

2) Kontaktuji garanta NZÚ light pro území Železnohorského regionu: 

EKIS Chrudim, Novoměstská 960, 537 01 Chrudim 

Ondřej Balihar, 602 351 486, ondrej.balihar@tiscali.cz  

3) Zřídím si bankovní identitu, pokud již nemám  

4) Nechám si zpracovat odborný posudek od EKIS Chrudim, viz kontakt výše 

5) Podám Žádost o dotaci prostřednictvím AIS SFŽP ČR, včetně všech požadovaných příloh 

https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=365A80FE-A452-490B-9D9D-

63161564A311&idForm=a12b5f7e-bd75-4819-9030-6e87f4410f9f&idbo=b6faa0e4-7fdf-413e-b134-ae1e3516fcb8  

6) Obdržím finanční prostředky na samotnou realizaci (pokud již realizace neproběhla) 

7) Realizuji projekt za použití požadovaných technologií (na realizaci mám 12 měsíců) 

8) Ve spolupráci s EKIS Chrudim podám Zprávu o realizaci (potvrzuje EKIS) a doložím fotodokumentaci z realizace, 

prostřednictvím výše uvedeného systému 

9) Může být provedena kontrola Státního fondu nebo mohu být vyzván k doplnění předložené dokumentace 

10) Začíná běžet udržitelnost projektu 5 let, kdy musí být dodrženy: 

– všechna čestná prohlášení, která jste doložili 

– zachovány výstupy projektu 

Pozor:   
- Udržitelnost 5 let ode dne vydání rozhodnutí 

- V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory (podporovaná stavba) v době udržitelnosti, je žadatel povinen 

změnu oznámit Fondu. Žadatel musí právně relevantním způsobem zavázat nového vlastníka k plněni podmínek stanovených v 

rozhodnuti. V případě, že tak neučiní, odpovídá za jejich plněni i nadále sám, a to po celou dobu udržitelnosti. 

- Zemře-li žadatel po podáni žádosti o poskytnuti podpory, ale před dokončením realizace opatřeni, nejsou dědicové povinni podporu vracet, 

dokonči-li řádně všechna navrhovaná opatřeni. 

Více informací na: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/  
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