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1. Výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační 

opatření 

PREAMBULE  

Program Nová zelená úsporám je financován z podílu na výnosech z dražeb emisních 
povolenek v rámci systému EU ETS, jehož výše je stanovena v § 7 zákona č. 383/2012 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen 
„NZÚ - AMO“) je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů a emisí 
znečišťujících látek.  

Předmětem podpory poskytované prostřednictvím krajů jsou opatření vedoucí k úsporám 
energie v rodinných domech, k efektivnímu využití zdrojů energie a k lokálnímu snížení emisí 
skleníkových plynů a dalších látek znečišťujících ovzduší.   

Podmínkou pro podání projektu krajem v rámci podprogramu NZÚ - AMO je vytvoření 
zásobníků žádostí na výzvách krajů v rámci 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
2014 – 2020 (OPŽP). 

Základní podmínky pro poskytování podpory z podprogramu NZÚ - AMO jsou stanoveny 
ve Směrnici č. 11/2019 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků 
v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen 
„Směrnice“), která nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2019.  

V souladu se Směrnicí se vyhlašuje tato1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen 
„Výzva“), jejíž přílohou a nedílnou součástí jsou Závazné pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření v rámci 
1. Výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“).  

1. HARMONOGRAM VÝZVY  

Zahájení příjmu žádostí: 18. listopadu 2019  

Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně po dobu realizace Podprogramu AMO ve vazbě 
na zajištění zdrojů financování programu z výnosů dražeb emisních povolenek v rámci 
systému EU ETS.  

Žádosti se podávají datovou schránkou na Státní fond životního prostředí na formulářích, které 
jsou uveřejněny na webových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz. 



2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU  

Žadateli o podporu mohou být kraje a hl. m. Praha, které splní podmínky dle této Výzvy 
a Závazných pokynů.   

3. OBLAST PODPORY  

V rámci Výzvy je poskytována podpora na financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje 
tepla na vytápění, které byly v rámci projektu kraje ve 117. výzvě OPŽP zařazeny do zásobníku 
projektů daného kraje a splnily věcné a formální podmínky programu. Podmínky poskytnutí 
podpory jsou dále specifikovány v Závazných pokynech.  

4. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Maximální alokace pro výzvu a jednotlivé kraje: 

Kraj Podíl z alokace (%) Alokace (Kč) 

Praha 0,94 9 365 738 

Středočeský 20,46 204 623 592 

Jihočeský 11,97 119 739 182 

Plzeňský 9,15 91 523 414 

Karlovarský 2,66 26 556 017 

Ústecký 6,39 63 900 415 

Liberecký 5,55 55 483 106 

Královehradecký 7,91 79 075 282 

Pardubický 7,03 70 302 312 

Vysočina 9,44 94 368 702 

Jihomoravský 5,36 53 586 248 

Olomoucký 6,80 68 049 792 

Zlínský 6,34 63 426 200 

Celkem 100% 1 000 000 000 

Moravskoslezský 0 500 000 000 

  1 500 000 000 

 

K financování musí být primárně využity prostředky OPŽP dle pokynů uvedených v kapitole 
3.1 Výše alokace a způsobilé výdaje pro jednotlivé projekty krajů, Závazné pokyny 

pro specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, OPŽP. 

Pokud kraj využije výše alokované prostředky NZÚ - AMO a zároveň prokáže další 
dostatečnou absorpční kapacitu (tj. bude schopen zazávazkovat schválením Radou kraje 
celou přidělenou alokaci a bude mít další žádosti k podpoře), bude mu umožněno navýšení 



prostředků o případnou nevyužitou alokaci NZÚ – AMO z prostředků jiných krajů. Toto 
přerozdělení prostředků však bude možné nejdříve po vyčerpání veškerých zdrojů OPŽP, 
včetně přerozdělení nevyčerpaných EU zdrojů mezi jednotlivými kraji.  

5. PODMÍNKY ÚČASTI  

• Soulad žádosti s cíli Podprogramu NZÚ - AMO a podmínkami uvedenými ve Směrnici, 
ve Výzvě a v Závazných pokynech.  

• Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu.  

• Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě.  

6. FINANČNÍ PODPORA  

Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly danými zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, s pravidly 
programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a dle pokynu 
Ministerstva financí č. R 1 – 2010 a dále v souladu s Dokumentací programu NZÚ ve znění 
změny schválené usnesením vlády č.  554 ze dne 30. července 2019, se Směrnicí a 
Závaznými pokyny.  

7. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Žádost o poskytnutí podpory se podává datovou schránkou na Státní fond životního prostředí 
na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: 
www.novazelenausporam.cz.   

8. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ  

• Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond) provede kontrolu podané žádosti 
z hlediska úplnosti, formální správnosti a specifickou kontrolu, při které je kontrolována 
věcná správnost a soulad s podmínkami Podprogramu NZÚ - AMO.  

• U předložených žádostí o podporu, které nesplní požadavky na úplnost, formální a 
věcnou správnost a soulad s podmínkami Podprogramu NZÚ - AMO, bude další 
administrace ukončena. 

• U žádostí, které splní požadavky na úplnost, formální a věcnou správnost a soulad 
s podmínkami Podprogramu NZÚ - AMO připraví Fond formulář Registrace akce. 

• Žadatel v souladu s podmínkami Registrace akce po splnění podmínek požádá 
o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně o první žádost o platbu.  

• Pokud je žádost podávána na zásobník obsahující již formálně a věcně správné žádosti 
fyzických osob, připraví Fond sloučený dokument Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  

• Proces administrace je dále podrobněji uveden v Závazných pokynech.  



9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

• Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

• Výzva nabývá platnosti dnem podpisu ministra a účinnosti dnem jejího vyhlášení.  

 

 

 

 

V Praze dne 31. října 2019 

 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

 

 

 

Příloha: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená 
úsporám – Adaptační a mitigační opatření v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí 


