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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 30. července 2019 č. 554 

 

ke 3. změně Dokumentace programu Nová zelená úsporám  
identifikační číslo 115 280 

 

Vláda 

I. schvaluje 3. změnu Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 
115 280, obsaženou v části III materiálu čj. 672/19 a stanovuje účast státního rozpočtu  
ve výši do 22 953 mil. Kč; 

II. mění usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2016 č. 955, ke 2. změně Dokumentace programu 
Nová zelená úsporám identifikační číslo 115 280 tak, že se  

1. v bodě II/1a číslovka „2.“ nahrazuje číslovkou „3.“, 

2. text bodu II/1b nahrazuje textem, který zní: 

„b) vyčlenit a poskytnout podporu z prostředků programu Nová zelená úsporám na energeticky 
úsporná opatření v budovách ústředních institucí uvedených v Plánu rekonstrukce objektů 
v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické 
účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020 i mimo tento článek, a to formou posílení 
vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách 
v rámci prioritní osy 5 (Energetické úspory) Operačního programu Životní prostředí 
v maximální výši 45 % ze způsobilých výdajů,“. 

 
Provede: 

ministr životního prostředí 

 

 

 

Ing. Andrej Babiš, v. r. 

předseda vlády 
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Bilance potřeb a zdrojů financování programu NZÚ obsahuje za roky 2013 – 2018 údaje o skutečném čerpání prostředků programu 
včetně prostředků převedených rozpočtovými opatřeními do jiných kapitol státního rozpočtu na financování akcí programu NZÚ, 
v letech 2019 – 2021 jsou uvedeny rozpočtované výdaje dle schváleného státního rozpočtu a střednědobého výhledu a v letech 2022 
– 2024 je v bilanci kalkulováno s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů z let 2013 – 2018.  
Z objemu cca 6 mld. Kč nároků nespotřebovaných výdajů (k 1.1.2019) v rámci programu odpovídají cca 4 mld. Kč stávajícím 
závazkům tvořeným žádostmi v různém stupni administrace před proplacením. Zbývající nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 
cca 2 mld. Kč jsou zdrojem pro financování budoucích závazků z nových žádostí při akcelerujícím objemu finančních požadavků 
v čase (zavedení akcelerační opatření v programu NZÚ v polovině října 2018 vykazuje ke konci května 2019 v čase akcelerující 
přírůstek v počtu podávaných žádostí - nárůst o 31 % oproti stejnému sledovanému období 2017/2018).  
Uvedená alokace finančních zdrojů programu zahrnující prostředky státního rozpočtu ve výši 22 953 mil. Kč v kombinaci s vlastními 
zdroji účastníků programu (32 456 mil. Kč) a s prostředky poskytnutými z fondů EU (ve výši 3 062 mil. Kč) je nezbytná ke krytí 
současných a budoucích závazků vyvolaných požadavky na podporu opatření vedoucích k naplnění závazků České republiky, a to 
jak ve snížení energetické náročnosti u budov ústředních institucí, tak i dosažení celkových úspor v konečné spotřebě energie v roce 
2020 a v dalším období 2021 – 2030.  
 

Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

701s Náklady přípravy a zabezpeční projektu 0,000000 0,006714 24,388330 149,919747 51,058788 180,941523 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 1 147,649020

707s Náklady na nákup služeb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

709s Náklady budov a staveb 0,000000 100,973857 925,819007 2 899,646002 4 639,629073 5 024,567608 6 192,677424 11 868,024753 11 346,257510 7 750,693830 4 790,596080 1 554,969326 57 093,854470

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,006714 24,388330 149,919747 51,058788 180,941523 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 1 147,649020

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 100,973857 925,819007 2 899,646002 4 639,629073 5 024,567608 6 192,677424 11 868,024753 11 346,257510 7 750,693830 4 790,596080 1 554,969326 57 093,854470

Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 100,980571 950,207337 3 049,565749 4 690,687861 5 205,509131 6 316,233077 12 101,580406 11 539,813163 7 904,249483 4 930,151733 1 682,054784 58 471,033295

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 34,048381 382,970838 1 155,663330 1 659,835140 1 934,067668 2 380,510000 4 737,855000 4 521,585000 3 291,596442 2 163,564510 691,284100 22 952,980409

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)0,000000 34,048381 382,970838 1 155,663330 1 659,835140 1 934,067668 2 380,510000 4 737,855000 4 521,585000 3 291,596442 2 163,564510 691,284100 22 952,980409

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 66,932190 567,236499 1 893,902419 3 009,518066 3 147,945098 3 484,167521 6 572,614295 6 209,339274 3 940,198282 2 677,698334 886,751995 32 456,303973

779s Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 21,334655 123,496365 451,555556 791,111111 808,888889 672,454759 88,888889 104,018689 3 061,748913

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 34,048381 382,970838 1 155,663330 1 659,835140 1 934,067668 2 380,510000 4 737,855000 4 521,585000 3 291,596442 2 163,564510 691,284100 22 952,980409

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 66,932190 567,236499 1 893,902419 3 009,518066 3 147,945098 3 484,167521 6 572,614295 6 209,339274 3 940,198282 2 677,698334 886,751995 32 456,303973

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 100,980571 950,207337 3 049,565749 4 690,687861 5 205,509131 6 316,233077 12 101,580406 11 539,813163 7 904,249483 4 930,151733 1 682,054784 58 471,033295

Bilance potřeb a zdrojů financování programu Nová zelená úsporám v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024

Pozn.: V roce 2014 byly z programu Nová zelená úsporám vyvedeny finanční prostředky na financování osobních výdajů 6 pracovníků MŽP na období 2 - 12/2014 v celkové výši 2 921 994 Kč
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1. Identifikační údaje 

Identifikační údaje programu jsou zpracované podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, a Pokynu Ministerstva financí č. R1–2010. 

Správce programu (útvar):  

Ministerstvo životního prostředí 

Útvar správce programu: 

Ministerstvo životního prostředí – sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 
nástrojů  

Název programu:   

Nová zelená úsporám 

Identifikační číslo: 

115 280 

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu 

Vypracování návrhu dokumentace programu: 

5. 3. 2013 – 31. 7. 2013 

Předložení návrhu dokumentace programu: 

1. 8. 2013 – 6. 8. 2013 

Předložení návrhu dokumentace programu vládě: 

7. 8. 2013 – 15. 10. 2013 

Schválení dokumentace programu ve vládě: 

16. 10. 2013 – 6. 11. 2013 

Realizace programu po schválení jeho dokumentace: 

7. 11. 2013 – 31. 8. 2023 

Vypracování návrhu změny dokumentace programu: 

1. 11. 2014 – 11. 2. 2015 

Předložení návrhu změny dokumentace programu: 
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12. 2. 2015 – 20. 3. 2015 

Předložení návrhu změny dokumentace programu vládě: 

23. 3. 2015 – 30. 3. 2015 

Schválení změny dokumentace programu ve vládě:  

30. 3. 2015 – 30. 3. 2015 

Realizace programu po schválení změny dokumentace: 

7. 11. 2013 – 31. 8. 2024 

Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu: 

1. 2. 2016 – 30. 6. 2016 

Předložení návrhu 2. změny dokumentace programu: 

1.  7.  2016 – 30. 9. 2016 

Předložení návrhu 2. změny dokumentace programu vládě: 

10. 10. 2016 – 02. 11. 2016 

Schválení 2. změny dokumentace programu ve vládě: 

02. 11. 2016 – 02. 11. 2016 

Realizace programu po schválení 2. změny dokumentace: 

7. 11. 2013 – 31. 8. 2024 

Vypracování návrhu 3. změny dokumentace programu: 

1. 7. 2018 – 5. 2. 2019 

Předložení návrhu 3. změny dokumentace programu: 

8. 2. 2019 – 17. 7. 2019 

Předložení návrhu 3. změny dokumentace programu vládě: 

18. 7. 2019 – 22. 7. 2019 

Schválení 3. změny dokumentace programu ve vládě: 

22. 7. 2019 – 31. 7. 2019 

Realizace programu po schválení 3. změny dokumentace: 
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7. 11. 2013 – 31. 8. 2024 

Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení programu: 

1. 9. 2024 – 31. 3. 2025 

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení programu Ministerstvu financí: 

1. 4. 2025 – 30. 6. 2025 

Předložení závěrečného vyhodnocení programu vládě: 

1. 7. 2025 – 30. 9. 2025 

3. Členění programu, včetně číselného kódu 

Program Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“) bude v závislosti na typech objektů, 
které budou předmětem podpory, členěn na pět základních podprogramů a 
podprogram na podporu administrace: 

- Nová zelená úsporám – Rodinné domy, číselný kód 115 281 

- Nová zelená úsporám – Bytové domy, číselný kód 115 282 

- Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru, číselný kód 115 283 

- Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci, číselný kód 115 284 

- Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, číselný kód 115 285 

- Nová zelená úsporám – Finanční záruky, číselný kód 115 286 

3.1. Podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy (dále jen „NZÚ – RD“) 
budou podporována opatření v následujících oblastech podpory: 

- snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, 

- výstavba nebo nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností, 

- efektivní využití zdrojů energie, 

- adaptace rodinných domů na změnu klimatu. 

Nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností může být 
podpořen pouze v případě domů, jejichž stavba byla povolena po datu platnosti této 
aktualizované Dokumentace programu. Podporu na výstavbu rodinného domu a jeho 
nákup nelze vzájemně kombinovat.  
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Podmínky pro poskytnutí dotace budou podrobněji upřesněny v příslušné výzvě 
k podávání žádostí o podporu.  

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v podprogramu NZÚ – RD jsou popsány 
v kapitole 11. Podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy. 

3.2. Podprogram Nová zelená úsporám – Bytové domy 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Bytové domy (dále jen „NZÚ – BD“) 
budou podporována opatření v následujících oblastech podpory: 

- snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, 

- výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností nebo nákup 
bytové jednotky v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností, 

- efektivní využití zdrojů energie, 

- adaptace bytových domů na změnu klimatu. 

Nákup nových bytových jednotek v BD s velmi nízkou energetickou náročností může 
být podpořen pouze v případě domů, jejichž stavba byla povolena po datu platnosti 
této aktualizované Dokumentace programu. Podporu na výstavbu bytového domu a 
nákup bytové jednotky v tomto domě nelze vzájemně kombinovat. 

Podmínky pro poskytnutí dotace budou podrobněji upřesněny v příslušné výzvě 
k podávání žádostí o podporu. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v podprogramu NZÚ – BD jsou popsány 
v kapitole 12. Podprogram Nová zelená úsporám – Bytové domy. 

3.3. Podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru (dále jen 
„NZÚ – BVS“) budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru, 

- efektivní využití zdrojů energie, 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v podprogramu NZÚ – BVS jsou popsány 
v kapitole 13. Podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru. 

3.4. Podprogram Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci (dále jen 
„NZÚ – NSA“) budou prostředky využité zejména na: 
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- přípravu, implementaci a administraci programu NZÚ včetně všech jeho 
podprogramů, 

- audity a kontroly včetně kontrol prováděných přímo na místě činnosti, 

- hodnocení programu NZÚ, 

- poradenství pro žadatele o dotace, 

- vývoj a správa softwaru, hardwaru a webových aplikací programu NZÚ, 

- propagaci programu NZÚ. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v podprogramu NZÚ – NSA jsou popsány 
v kapitole 14. Podprogram Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci. 

3.5. Podprogram Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření  

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále 
jen „NZÚ - AMO“) budou prostředky využité zejména na: 

- realizaci energeticky úsporných opatření a využití OZE, adaptačních a 
mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu, která svým charakterem 
neodpovídají věcnému zaměření ostatních podprogramů NZÚ. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v podprogramu NZÚ - AMO jsou popsány 
v kapitole 15. Podprogram Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. 

3.6. Podprogram Nová zelená úsporám – Finanční záruky 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Finanční záruky (dále jen „NZÚ - FZ“) 
budou prostředky využity zejména na: 

- poskytnutí finančních záruk ke komerčním úvěrům na energeticky úsporná 
opatření realizovaná s podporou z programu NZÚ, 

- poskytnutí finančního příspěvku na úhradu úroků bankovních úvěrů 
na energeticky úsporná opatření realizovaná s podporou z programu NZÚ 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v podprogramu NZÚ - FZ jsou popsány 
v kapitole 16. Podprogram Nová zelená úsporám – Finanční záruky. 

4. Specifikace věcných cílů programu NZÚ a jejich zdůvodnění 

Hlavním cílem programu NZÚ je zvýšení energetické účinnosti budov (snížení 
energetické náročnosti včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění a podpory 
využívání obnovitelných zdrojů energie) a dále i podpora realizace adaptačních a 
mitigačních opatření reagujících na změny klimatu. Program je koncipován jako jedno 
z hlavních alternativních politických opatření České republiky k naplňování cílů 
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v oblasti úspor energie na straně konečné spotřeby dle článku 7 a současně 
k naplňování orientačního vnitrostátního cíle energetické účinnosti dle článku 3 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 o energetické 
účinnosti, (dále jen „Směrnice 2012/27/EU“). Podprogram NZÚ – BVS má navíc za cíl 
přispět ke splnění povinnosti každého členského státu dle článku 5 Směrnice 
2012/27/EU renovovat v letech 2014 až 2020 ročně 3 % celkové podlahové plochy 
vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a využívání jeho ústředních vládních 
institucí s cílem splnit minimální požadavky na energetickou náročnost dle zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Program 
na základě nastavených parametrů stimuluje investice do energeticky úsporných 
opatření nad rámec přirozeného (stávajícího a odpovídajícího socioekonomickým 
podmínkám) procesu rekonstrukce budov a současně stanovuje technické požadavky 
alespoň na úrovni Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Program zároveň přispívá 
ke zlepšení životního prostředí snižováním produkce emisí znečišťujících látek a 
skleníkových plynů k ochraně klimatu. Dále podporou adaptačních a mitigačních 
opatření ve vztahu ke změně klimatu například k prevenci vzniku tepelných ostrovů 
(zelené střechy a fasády), snižování prašnosti, zajištění udržitelného hospodaření 
s vodou (využití srážkových vod, přečištěných odpadních vod), oběhové hospodářství 
(energie z odpadu, úspory primárních zdrojů a surovin), zvýšení podílu obnovitelných 
materiálů a výrobků, prevenci a omezení dopadů sucha. Důležitý přínos programu 
spočívá ve stimulaci ekonomiky a podpoře malého a středního podnikání v sektoru 
stavebnictví. Pozitivní důsledky jsou v oblasti snižování nákladů na energie 
v domácnostech a veřejné správě. 

Každá jedna miliarda korun investovaná z prostředků programu NZÚ do projektů 
na podporu energeticky úsporných opatření přinese v průměru úsporu energie 
v konečné spotřebě 590 TJ/rok. Přínosy programu jsou kvantifikovány na 1 mld. Kč 
poskytnuté podpory, a nikoliv na celkový objem prostředků, a to z důvodů možných 
nepřesností odhadů vývoje objemů prodeje emisních povolenek a jejich rozložení 
v celém časovém období trvání programu NZÚ a nemožnosti predikce vývoje 
četnosti výzev pro jednotlivé typy objektů. 

Program NZÚ má výrazný ekonomický prorůstový charakter. Má pozitivní dopady 
na českou ekonomiku, a to jak na státní rozpočet, tak i na rozvoj podnikatelské sféry 
v dotčených oblastech stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících sektorech. 
Díky vysoké míře mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru je dosahováno 
významného pákového efektu.  

4.1. Východiska pro stanovení cílů NZÚ 

Program NZÚ navazuje na Program Zelená úsporám. Je realizován k zajištění využití 
výnosů z dražeb emisních povolenek EUA /European Union Allowance/ a EUAA 
/European Union Aviation Allowance/ v souladu se zákonem č. 383/2012 Sb., 
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o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění 
pozdějších předpisů. Program NZÚ je realizován prostřednictvím Ministerstva 
životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) a Státního fondu životního prostředí ČR 
(dále jen „Fond“), který je správcem programu pověřen v rámci administrace 
k některým činnostem, tj. především příjmem a vyhodnocením žádostí. 

Zdrojem programu NZÚ je podíl z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA 
v rámci EU ETS určený dle výše uvedeného zákona. Konkrétní výše výdajů programu 
je stanovena v rámci rozpočtu kapitoly 315 MŽP na daný rok. 

V rámci programu NZÚ jsou podporována opatření vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti budov či jejich adaptaci na změnu klimatu, a to zejména zateplení 
stávajících budov, výstavba či nákup nových budov a bytových jednotek s nízkou 
energetickou náročností, výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky 
šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie, systémy 
zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu či vody, pokročilé systémy měření a 
regulace, systémy automatizace a kontroly budovy, budování vegetačních ploch 
(zelené střechy či fasády), ochrana proti přehřívání (stínící technika). Podporována 
jsou také opatření vedoucí k zajištění optimálního návrhu a následné realizace 
energeticky úsporných opatření, například zpracování energetických studií a posudků.  

Dále jsou v rámci programu podporovány projekty zaměřené na adaptační a mitigační 
opatření v souvislosti se změnou klimatu definované v kapitole 15.  

Program NZÚ je koncipován jako prorůstové opatření k podpoře ekonomiky ČR 
s dalšími sociálními i ekologickými přínosy, kterými jsou například zlepšení technické 
kvality domů, zlepšení vzhledu měst a obcí v ČR, nastartování dlouhodobých 
progresivních trendů, snížení emisí skleníkových plynů a lokálního znečištění ovzduší, 
snížení spotřeby energie z neobnovitelných primárních zdrojů a zvýšení výroby tepla 
z obnovitelných zdrojů energie. 

4.2. Řídící struktura  

Správce programu NZÚ – Ministerstvo, které vykonává činnosti dle zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, dále vykonává činnosti metodického a legislativního 
zabezpečení programu NZÚ, odpovídá za přípravu směrnic a příloh, metodicky vede 
program NZÚ a je platební jednotkou. 

Subjekt pověřený administrací – Fond, na který jsou na základě Dohody o delegování 
některých činností a pravomocí Ministerstva jako správce programu NZÚ (dále jen 
"Delegační dohoda") přeneseny vybrané činnosti související s administrací programu 
NZÚ. 
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Řídící výbor programu NZÚ – (dále jen „ŘV NZÚ“) je poradním orgánem správce 
programu a vykonává činnosti stanovené statutem ŘV NZÚ. ŘV NZÚ má metodickou, 
řídící a monitorovací funkci a zabývá se změnami a nastavením technických 
parametrů programu NZÚ. ŘV NZÚ nezasahuje do administrace přijatých žádostí.  

4.3. Řízení programu NZÚ 

Program je řízen v souladu s pravidly programového financování dle vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Ministerstva financí č. R1-2010. 
Postup administrace žádostí v rámci programu NZÚ je podrobněji popsán 
ve Směrnicích Ministerstva o poskytování finančních prostředků z programu Nová 
zelená úsporám (dále jen "Směrnice") a Výzvách Ministerstva k podávání žádostí 
o poskytnutí podpory (dále jen "Výzva"), které vychází ze schválené dokumentace 
programu NZÚ a jsou zpracovány dle podmínek obsažených v dokumentaci programu 
NZÚ. Směrnice a Výzvy jsou základními prováděcími předpisy správce programu 
NZÚ, které obsahují podrobný popis administrace Fondem a Ministerstvem, 
oprávněné příjemce, způsobilé výdaje, technické parametry a další formální a 
technické podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v rámci programu NZÚ. Správce 
programu taktéž rozhoduje v mezích daných schválenou dokumentací programu 
o změnách Směrnic a Výzev. 

Pro změny dokumentace týkající se míry nebo výše podpory jsou navržené tři úrovně 
odsouhlasení změn: 

- úroveň 1 – navýšení hodnot do 15 % původní hodnoty – podléhá 
správci programu, který změnu oznámí Ministerstvu financí (dále jen "MF"), 

- úroveň 2 – navýšení hodnot od 15 % do 25 % původní hodnoty – na návrh 
správce programu dává souhlas MF, 

- úroveň 3 – navýšení hodnot větší než 25 % původní hodnoty – na návrh správce 
programu dává souhlas MF a Vláda ČR, 

- snížení hodnot je v kompetenci správce programu. 

Změna výše a míry podpory musí být v případě podprogramu NZÚ – BD vždy 
v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 
„IROP“) tak, aby se programy vzájemně doplňovaly.  

Případné změny v administraci programu spojené se změnou používaných 
informačních systémů sloužících k administraci jednotlivých akcí schvaluje MF a není 
povinnost takovou změnu dokumentace předkládat ke schválení vládě. 
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Nastavení technických parametrů podporovaných opatření včetně případného 
rozložení podpor do hladin podle dosažené energetické účinnosti stavby je plně 
v kompetenci správce programu.  

V případě novelizace právních předpisů a technických norem se nejedná o změnu 
parametrů programu NZÚ a zapracování těchto změn je v kompetenci správce 
programu, který změny zapracuje a upraví odkazy a požadované hodnoty. K těmto 
úpravám nepotřebuje souhlas MF ani Vlády ČR. 

Příjem žádostí v rámci programu NZÚ je vyhlašován prostřednictvím Výzev.  

Výzva je Ministerstvem vydaný dokument, který obsahuje zejména termín zahájení, 
způsob podání žádosti a termín ukončení příjmu žádostí v rámci programu NZÚ a 
specifikaci jednotlivých oblastí podpory, dále pak maximální limity výše podpory, 
technické parametry podporovaných opatření přijímaných žádostí, typy budov, okruh 
oprávněných příjemců a další parametry, případně odkaz na bližší specifikace 
v dalších dokumentech. 

Výzva bude zveřejněna před zahájením příjmu žádostí o poskytnutí podpory (dále jen 
„žádost“) na webových stránkách programu NZÚ. 

V rámci Výzvy mohou být parametry podporovaných opatření upřesněny ve vztahu 
k parametrům definovaným ve Směrnici. 

Vzájemné vztahy mezi programem NZÚ a dalšími dotačními tituly v rámci jiných 
resortů a státních fondů (především Ministerstva pro místní rozvoj, vč. Státního fondu 
rozvoje bydlení, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství) jsou 
koordinovány tak, aby byly eliminovány případné překryvy a byly vytvářeny synergické 
a komplementární vazby. Vztah mezi programy NZÚ a OPŽP je koordinován 
Ministerstvem průběžně v rámci jednotlivých Výzev k podávání žádostí tak, aby bylo 
dosaženo, co možná nejvyšších synergických efektů při současném vyloučení 
překryvů mezi oběma programy. Dále je průběžně v rámci Ministerstva koordinována 
podpora mezi NZÚ a národními programy v působnosti Ministerstva a Fondu tak, aby 
byla zajištěna komplementarita podpor. 

4.4. Základní dokumenty programu NZÚ 

Související legislativa: 

- zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
(včetně jeho prováděcích vyhlášek), 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- Usnesení vlády č. 116/2013, ze dne 20. února 2013, kterým byl schválen věcný 
záměr programu Nová zelená úsporám, 

- Usnesení vlády č. 848/2013, ze dne 6. listopadu 2013 k Dokumentaci programu 
Nová zelená úsporám, identifikační číslo programu 115 280, 

- Usnesení vlády č. 955/2016, ze dne 2. listopadu 2016 ke 2. změně 
Dokumentace programu Nová zelená úsporám 

- směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená 
úsporám, ve znění pozdějších dodatků. 

4.5. Specifikace věcného zaměření programu NZÚ 

Základním věcným cílem programu NZÚ je dosahování úspor energie v konečné 
spotřebě. Tento cíl je nastaven v souladu s článkem 3 a 7 Směrnice 2012/27/EU. 
Spolu s naplňováním základního věcného cíle dojde k plnění dalších dílčích cílů – 
snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší vč. snížení emisí pevných 

částí frakcí PM10 a PM2,5. 

Podpora energetické efektivity má rovněž velký význam pro konkurenceschopnost 
České republiky, snižuje dovozní závislost na palivech, která se často dovážejí 
z geopoliticky nestabilních oblastí světa. 

V oblasti úspor energie v segmentu budov veřejného sektoru dochází ke snižování 
veřejných výdajů na provoz energetických hospodářství, což má pozitivní 
vliv na veřejné finance a zhodnocování majetku státu a samospráv. V segmentu 
budov určených pro bydlení mají energeticky úsporná opatření významný sociální 
přínos.  

Snižování energetické náročnosti budov stimuluje investiční aktivitu, která se dotýká 
významnou měrou stavebního sektoru. Renovace budov vykazují z hlediska tvorby 



 

17 

pracovních příležitostí v národním hospodářství jeden z nejvýraznějších přínosů. A to 
jednak díky vysokému podílu práce na celkové vytvořené hodnotě v oboru a jednak 
díky ustáleným vazbám na tuzemské dodavatele (většina vstupů je rovněž 
tuzemských), což znamená velký přínos pro českou ekonomiku a tudíž vysoký 
multiplikační efekt. Program NZÚ je v souladu se strategickými dokumenty státu 
(Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Státní energetická koncepce, Státní 
politika životního prostředí, Koncepce bydlení ČR do roku 2020, Akční plán na podporu 
hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR atp.) Dále se předpokládá budoucí 
koordinace programu NZÚ s koncepcí sociálního bydlení. 

Naplnění věcných cílů je realizováno prostřednictvím:  

- úspory konečné spotřeby energie: 

- zvýšením energetické účinnosti budov k bydlení a budov veřejného sektoru 
využitím potenciálu úspor (realizace opatření na obálce budovy, zvyšování 
účinnosti technických systémů vč. zdrojů energie atp.), 

- rozvojem výstavby energeticky úsporných budov (v tomto případě se 
dosažená úspora energie vztahuje k referenční budově). 

- zlepšení stavu ovzduší vč. snížení emisí pevných částí frakcí PM10 a PM2,5: 

- zvýšením energetické účinnosti budov k bydlení a budov veřejného sektoru 
využitím potenciálu úspor (realizace opatření na obálce budovy, zvyšování 
účinnosti technických systémů vč. vyregulování otopné soustavy atp.), 

- výměnou neekologických zdrojů energie budov za efektivnější energeticky 
šetrné zdroje. 

- zajištění udržitelného hospodaření s vodou (srážková voda, přečištěná odpadní 
voda); 

- zlepšení životního prostředí ve městech a obcích redukcí tepelných ostrovů, 
snížením prašnosti, realizací zelených střech a fasád 

-  zvýšení míry využití obnovitelných, recyklovaných či přírodě blízkých materiálů;  

- obrany proti suchu zasakováním srážkové vody, 

- zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů na úkor těch neobnovitelných. 

Programové parametry a indikátory jsou uvedeny vždy v kapitolách jednotlivých 
podprogramů. S ohledem na charakter zdrojů financování programu NZÚ, kdy není 
dopředu známa celková alokace a finální rozdělení alokace do jednotlivých segmentů 
podpory (viz následující kapitola), jsou parametry a indikátory vztaženy k 1 mld. Kč 
vložené do příslušného podprogramu. 
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5. Bilance potřeb a zdrojů financování 

Program NZÚ je zdrojově krytý určeným podílem z výnosů aukcí emisních povolenek 
EUA a EUAA dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, 
v rámci EU ETS v období 2013 – 2021. Výše výnosů bude ovlivněna celou řadou 
faktorů, jako je např. přijetí backloadingu, kurz EUR vůči koruně a další strukturální 
změny ze strany EK v rámci evropského systému obchodování s emisními 
povolenkami.  

Celková alokace programu činí 23 mld. Kč z podílu odhadovaných výnosů dražeb 
emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS v letech 2013 - 2021. Program NZÚ 
bude financován do výše finančního krytí z výnosu dražeb emisních povolenek s tím, 
že nemusí být plně dosaženo všech cílů programu. Ke konci obchodovacího období 
může být celková alokace programu upravena podle skutečných příjmů z dražeb, resp. 
dle stanovených výdajů programu v rámci SR kap. 315 - MŽP. Pravidelná aktualizace 
odhadu výnosu z dražeb emisních povolenek bude předkládána vládě spolu 
s každoročně předkládanou informací o stavu programu dle usnesení vlády.  

Výše předpokládané alokace programu 22,95 mld. Kč vychází v letech 2013 – 2018 
z údajů o skutečném čerpání prostředků programu včetně prostředků převedených 
rozpočtovými opatřeními do jiných kapitol státního rozpočtu na financování akcí 
programu NZÚ, v letech 2019 – 2021 jsou pak uvažovány rozpočtované výdaje dle 
schváleného státního rozpočtu a střednědobého výhledu. V letech 2022 – 2024 je 
v bilanci kalkulováno s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů z let 2013 – 2018.  

Graf – Předpokládané rozdělení alokace do jednotlivých segmentů. Uvedené podíly 
v sobě zahrnují náklady státu na administraci. 
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Indikativní rozdělení předpokládané alokace mezi jednotlivé podprogramy: 

Podprogram NZÚ – RD 

Na podporu podprogramu NZÚ – RD je navrženo použít 47 % z celkových zdrojů 
programu NZÚ ve výši 22 953 mil Kč, tj. 10 787,9 mil. Kč.  

Podprogram NZÚ – BD 

Na podporu podprogramu NZÚ – BD je navrženo použít 14 % z celkových zdrojů 
programu NZÚ ve výši 22 953 mil Kč, tj. 3 213,4 mil. Kč. 

Podprogram NZÚ – BVS 

Na podporu podprogramu NZÚ – BVS je navrženo použít 24 % z celkových zdrojů 
programu NZÚ ve výši 22 953 mil Kč, tj. 5 508,7 mil. Kč. 

Podprogram NZÚ – NSA 

Pro NZÚ – NSA jsou určeny prostředky ve výši 1 147,7 mil. Kč, tj. 5 % z celkových 
zdrojů programu NZÚ ve výši 22 953 mil Kč.  

Podprogram NZÚ - Adaptační a mitigační opatření  

Na podporu podprogramu NZÚ – AMO je navrženo použít 9 % z celkových zdrojů 
programu NZÚ ve výši 22 953 mil Kč, tj. 2 065,8 mil. Kč. 

Podprogram NZÚ – Finanční záruky  

Na podporu podprogramu NZÚ – FZ je navrženo použít 1 % z celkových zdrojů 
programu NZÚ ve výši 22 953 mil Kč, tj. 229,5 mil. Kč. 

Přehled maximální výše podpory v jednotlivých podprogramech  

Podprogram 
Maximální výše 
podpory z uznatelných 
nákladů (%) 

Možnost bonusů 
nezapočítaných do 
limitu 

Rodinné domy 50 Ano 

Bytové domy 40 Ano 

Budovy veřejného sektoru 85 Ne 

NSA 100 Ne 

Adaptační a mitigační 
opatření 

100 Ne 

Finanční záruky Pevně daná částka Ne 
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Podprogram 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

NZÚ RD 0,000000 34,041667 357,716138 972,257685 1 509,874079 1 480,921834 1 400,000000 2 000,000000 1 600,000000 900,000000 354,527579 178,561810 10 787,900792

NZÚ BD 0,000000 0,000000 0,866370 33,485898 74,900786 133,270900 248,954347 754,299347 860,029347 496,306414 436,303208 175,000640 3 213,417257

NZÚ BVS 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 24,001487 138,933411 508,000000 1 190,000000 1 368,000000 1 321,734375 841,025000 117,021025 5 508,715298

NZÚ NSA 0,000000 0,006714 24,388330 149,919747 51,058788 180,941523 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 123,555653 1 147,649020

NZÚ AMO 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 560,000000 500,000000 420,000000 392,153070 93,615167 2 065,768237

NZÚ FZ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

NZÚ celkem 0,000000 34,048381 382,970838 1 155,663330 1 659,835140 1 934,067668 2 380,510000 4 737,855000 4 521,585000 3 291,596442 2 163,564510 691,284100 22 952,980409

Pozn.: V roce 2014 byly z programu Nová zelená úsporám vyvedeny finanční prostředky na financování osobních výdajů 6 pracovníků MŽP na období 2 - 12/2014 v celkové výši 2 921 994 Kč

Výše účasti Státního rozpočtu v programu NZÚ dle jednotlivých podprogramů (v mil. Kč)
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5.1. Specifikace způsobilých výdajů programu NZÚ a pravidla pro poskytování 
podpory 

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje: 

- způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s podmínkami jednotlivých 
podprogramů a dále v souladu s pravidly stanovenými Výzvou, 

- způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně 
doložen, 

- způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory 
a doložen relevantním dokladem o úhradě, 

- způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněný po termínu způsobilosti, 
kterým je datum stanovené ve Výzvě nebo Směrnici, 

- způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu 

- daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem v případě, kdy žadatelem je 
fyzická osoba nepodnikající nebo jiná osoba, která není plátcem daně z přidané 
hodnoty. V ostatních případech je možné daň z přidané hodnoty zařadit 
mezi způsobilé výdaje pouze v případě, kdy žadatel, plátce daně z přidané 
hodnoty, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu musí být dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vedeny v účetnictví či dle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v daňové 
evidenci (tato podmínka se nevztahuje na fyzické osoby nepodnikající), 

- jestliže základ pro stanovení podpory ze způsobilých výdajů je nižší než 
maximální povolená výše, bude podpora vypočtena ze skutečně dosaženého 
základu v procentuální výši nastavené míry podpory, 

- jeden výdaj může být v rámci programu NZÚ započítán jako způsobilý pouze 
jedenkrát. 

- ve všech oblastech podpory mohou být opatření realizovaná z výrobků šetrných 
k životnímu prostředí bonifikována dle zvoleného druhu výrobku; 

5.2. Specifikace nezpůsobilých výdajů programu NZÚ  

Obecná pravidla pro nezpůsobilé výdaje se vztahují pouze na podprogramy 
pro rodinné domy, bytové domy a budovy veřejného sektoru. Dotaci nelze poskytnout 
na tyto výdaje za: 
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- finanční služby (úroky z úvěrů, debetní úroky, kurzové ztráty), 

- pokuty, finanční sankce a právní výlohy související s právním sporem, 

- daň z přidané hodnoty, pokud žadatel programu NZÚ může uplatnit nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- jiné daně (silniční, z nemovitostí, darovací, dědická atd.), 

- správní a místní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního 
rejstříku, clo atd.), 

- právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení 
soudního poplatku, pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, 

- odstupné a odchodné, 

- provozně neotestované technologie, 

- zajištění relevantních stanovisek, 

- pronájem pozemku / stavby, leasing, 

- režijní a provozní náklady, 

- osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí 
na realizaci daného projektu), 

- rozpočtová rezerva, 

- další nezpůsobilé výdaje definované pro jednotlivé podprogramy programu 
NZÚ, které nesouvisí s realizací opatření. 

6. Obsah žádosti o poskytnutí podpory, obsah řídících dokumentů a 
oprávnění příjemci v programu NZÚ 

Žádosti se v rámci jednotlivých Výzev podávají způsobem stanoveným v příslušné 
Výzvě. Obsah žádosti o poskytnutí podpory musí splňovat požadavky dané zák. 
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další požadavky stanovené 
příslušnou Výzvou. 

Nedílnou součástí žádosti o podporu v programu NZÚ jsou čestná prohlášení žadatele 
specifikovaná v příslušných Výzvách.  

6.1. Obsah řídících dokumentů 

Dotace je poskytována v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
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pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V rámci podprogramů NZÚ – BVS a NZÚ – 
NSA se podpora poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 
"Rozhodnutí") nebo Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu 
(dále jen "Stanovení výdajů"). V rámci podprogramů NZÚ – RD a NZÚ – BD se 
podpora poskytuje na základě dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (dále jen "Registrace a rozhodnutí") nebo na základě dokumentu Registrace 
akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen 
"Registrace a stanovení výdajů"). V rámci podprogramu NZÚ AMO se podpora 
poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen "Rozhodnutí") nebo 
Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen "Stanovení 
výdajů") případně na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále 
jen "Registrace a rozhodnutí") nebo na základě dokumentu Registrace akce 
a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen "Registrace 
a stanovení výdajů"), a to v závislosti na typu příjemce dotace. V rámci podprogramu 
NZÚ FZ se podpora poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 
"Rozhodnutí").  

Rozhodnutí / Stanovení výdajů / Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení 
výdajů splňuje požadavky dané zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
ve znění pozdějších předpisů.  

6.2. Vymezení okruhu oprávněných příjemců podpory z programu NZÚ 

Podprogram NZÚ – RD a NZÚ – BD zahrnuje příjemce typu: 

- fyzické osoby, 

- právnické osoby,  

- svěřenské fondy, které jsou vlastníky, stavebníky nebo subjekty 
vykonávajícími správu budov či jejich vymezených částí, které splňují podmínky 
příslušné Výzvy. 

Podprogram NZÚ – BVS zahrnuje příjemce typu: 

- organizační složky státu, 

- státní organizace, 

- státní příspěvkové organizace, 

- příspěvkové organizace obcí, 

- příspěvkové organizace krajů, 

- obce, kraje, 

- dobrovolné svazky obcí, 
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- městské části hl. města Prahy, 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
pokud jsou veřejnoprávními subjekty, 

- veřejné vysoké školy, 

- právnické osoby založené a z více než 50 % financované 
veřejnými vysokými školami, 

- školské právnické osoby (právnická osoba zřízená podle zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž hlavní činností je 
poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a 
školských služeb podle tohoto zákona), 

- nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy) 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazky, 

- veřejnoprávní instituce 

- a jiné subjekty sloužící veřejnému zájmu, zejména organizační složky obcí, 
organizační složky krajů 

- obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty. 

Podprogram NZÚ AMO zahrnuje příjemce typu: 

- kraje, obce a Státní fond životního prostředí české republiky, zřízený zákonem 
č. 388/1991 Sb.  

V podprogramu NZÚ FZ je příjemcem podpory Českomoravská záruční a 
rozvojová banka.  

6.3. Systém hodnocení žádosti v programu NZÚ a obecná kritéria 
pro posouzení žádosti v rámci programu NZÚ 

Hodnocení žádosti je rozděleno do tří základních fází, přičemž každá z nich má ještě 
další vnitřní členění: 

- posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad), 

- posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti), 
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- hodnocení projektu. 

6.3.1. Posouzení formálních náležitostí 

Posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu projektu či žádosti z pohledu 
administrativního souladu, formy žádosti a formálních předpokladů. Jedná se zejména 
o to, zda: 

- žádost byla podána v předepsané formě, 

- žádost je řádně podepsaná oprávněným žadatelem, resp. statutárním 
zástupcem žadatele,  

- žadatel splňuje definici pro oprávněného příjemce podpory, 

- v žádosti jsou řádně vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

- jsou řádně doloženy všechny povinné přílohy a jejich obsah je relevantní. 

6.3.2. Posouzení přijatelnosti projektu 

Posouzení přijatelnosti představuje hodnocení a kontrolu přijatelnosti projektu 
a žadatele s ohledem na základní podmínky programu NZÚ, finanční a legislativní 
předpoklady apod. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, přičemž nesplnění 
kritérií přijatelnosti znamená vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Posuzováno 
bude především splnění následujících podmínek: 

- projekt bude realizován na území České republiky, 

- projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky, Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 

- projekt může být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, přičemž souhrn 
všech podpor včetně spolufinancování nesmí přesáhnout 100 % způsobilých 
výdajů, 

- žádost je v souladu s podmínkami programu definovanými příslušnou Směrnicí 
a příslušnou Výzvou, 

- akce musí být v souladu s pravidly o poskytování veřejné podpory, 

- žadatel smí na konkrétní opatření nebo jeho část žádat pouze o jeden typ 
veřejné podpory, 

- údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními dokumenty 
předkládanými jako přílohy, 

-  žadatel nesmí z projektu financovat provozní náklady a náklady na údržbu 
(nevztahuje se na žádosti v rámci podprogramu NZÚ – NSA), 
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- žadatel musí zabezpečit udržitelnost projektu po dobu stanovenou v příslušné 
Výzvě, 

- akce bude mít zajištěno financování způsobilých i nezpůsobilých výdajů, 

- musí být zabezpečena průkaznost, úplnost a kvalita předložených dokladů, 

- nesmí být překročena maximální výše čerpání podpory pro jeden subjekt nebo 
pro jednu žádost, 

- realizací projektu musí dojít k dosažení parametrů požadovaných danou 
Výzvou  

- při výměně zdrojů na vytápění musí být dodržen zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a nový spalovací zdroj musí 
být v souladu s příslušnými normami a směrnicemi,  

- projekt je v souladu s technickou specifikací uvedenou v Směrnici a 
upřesněnou v jednotlivých Výzvách.  

6.3.3. Hodnocení projektu 

Hodnocení projektu z hlediska technických parametrů představuje porovnání těchto 
parametrů s podmínkami pro poskytnutí podpory danými ve Výzvě na každé konkrétní 
opatření.  

Hodnoty jednotlivých sledovaných parametrů jsou stanoveny pro každou konkrétní 
Výzvu zvlášť, přičemž každá z Výzev může mít stanovené jiné hodnoty jednotlivých 
sledovaných parametrů, a to v závislosti na typu projektu. 

Postup stanovení výše podpory je uveden v příslušné Výzvě. 

Výzvy mohou být vyhlášeny buď jako „soutěžní“ nebo jako „nesoutěžní“, a to zejména 
s ohledem na alokaci dostupnou pro danou Výzvu a okruh oprávněných příjemců. 
V případě časově omezené soutěžní výzvy jsou žádosti vybírány k podpoře až do výše 
dostupné alokace Výzvy, a to na základě výsledků bodového hodnocení dle 
hodnotících kritérií uvedených ve vyhlášené Výzvě. U nesoutěžní Výzvy jsou 
žádosti vyhodnocovány průběžně dle kritérií přijatelnosti uvedených ve Výzvě. 

Hodnocení předložených projektů v rámci jednotlivých podprogramů probíhá dle 
kritérií nastavených v rámci příslušné Výzvy. Kritéria hodnocení se mohou lišit 
v závislosti na podprogramu a zvoleném realizovaném opatření.  

7. Kritéria zadání akce – zadávání veřejných zakázek  

Žadatel o podporu je při zadávání akce vždy povinen dodržovat zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a další pokyny dané 
správcem programu v příslušné Výzvě.  
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8. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu 

Financování projektů probíhá z prostředků státního rozpočtu – kapitoly 315 – 
Ministerstvo životního prostředí, resp. z prostředků dalších kapitol státního rozpočtu 
v případě podpory organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím 
mimo rezort životního prostředí, v rámci programového financování v informačním 
systému EDS/SMVS.  

V průběhu realizace a financování jednotlivých investičních akcí je nutno postupovat 
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel o podporu je povinen průběžně provádět zjišťování objemu prací a dodávek a 
požadovat po zhotoviteli předložení dokumentace provedených prací a dodávek. 
Jedná se o podklady pro fakturování prací a dodávek – např. zjišťovací protokoly 
a výkazy výměr, případně jiná prokazatelně odsouhlasená potvrzení, to vše v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pokud je 
žadatel o podporu povinen podle tohoto zákona postupovat. 

V případě, že se žadatel stane plátcem daně z přidané hodnoty v průběhu realizace 
projektu, nebo uplatní odpočet až po závěrečném vyhodnocení akce, vrátí do státního 
rozpočtu část dotace odpovídající výši odpočtu. 

V případě veřejné podpory je výše podpory upravena v souladu s pravidly veřejné 
podpory danými Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o používání článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a Nařízením Komise (EU) 
č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. bloková výjimka). Dále se 
v případě služeb v obecném hospodářském zájmu postupuje dle následujících 
právních předpisů:  

- Rozhodnutí Altmark Trans C - 280/00 (podpora splňující podmínky tohoto 
rozhodnutí nepředstavuje veřejnou podporu); 

- Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a 

- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. 

Konec lhůty pro proplácení podpory z dotačního titulu (kromě podprogramu NZÚ – 
NSA) je 31. srpna 2024. Po tomto datu již nebude možné žádnou podporu proplatit. 
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8.1. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu 
v podprogramech NZÚ – RD a NZÚ – BD 

V rámci podprogramů NZÚ – RD a NZÚ – BD se podpora poskytuje na základě 
dokumentu Registrace a rozhodnutí nebo v případě organizačních složek státu 
na základě dokumentu Registrace a stanovení výdajů.  

Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu u rodinných a bytových domů může být 
provedeno pouze na základě předložených dokladů o úhradě všech způsobilých 
výdajů souvisejících s projektem. Žadatelé o podporu z řad vlastníků rodinných domů 
a bytových domů musí tedy nejprve uhradit celou částku z vlastních zdrojů1 a teprve 
po kontrole předložených požadovaných dokladů jim je dotace jednorázově ex post 
vyplacena.  

Zvláštní pravidla pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace 

V případě, že je žadatelem rezortní organizační složka státu, vydá správce programu 
NZÚ v souladu s pokynem MF č. R1-2010 dokument Registrace a stanovení výdajů, 
v němž stanoví podmínky pro čerpání finančních prostředků. 

V případě, že je žadatelem organizační složka státu nebo státní příspěvková 
organizace mimo rezort životního prostředí, je financování projektu realizováno 
prostřednictvím správce kapitoly státního rozpočtu, do které žadatel patří (dále jen 
"kapitola žadatele"). Odpovídající finanční prostředky budou převedeny z kapitoly 315 
– Ministerstvo životního prostředí do kapitoly žadatele rozpočtovým opatřením 
realizovaným MF. Správce kapitoly žadatele na základě podkladů zaslaných Fondem 
připraví v informačním systému EDS/SMVS návrh Registrace a stanovení výdajů 
či Registrace a rozhodnutí, a to včetně cílů, indikátorů, parametrů a podmínek 
poskytnutí finančních prostředků vážících se k programu NZÚ. Po schválení návrhu 
řídícího dokumentu správcem programu NZÚ vydá správce kapitoly žadatele příslušný 
řídící dokument. Obdobně se postupuje při vydávání Závěrečného vyhodnocení akce. 

8.2. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu 
NZÚ – BVS 

V rámci podprogramu NZÚ – BVS se podpora poskytuje na základě Rozhodnutí nebo 
Stanovení výdajů.  

Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu u budov veřejného sektoru se provádí 
průběžně dle postupu realizace akce v procentní výši ze způsobilých výdajů dle míry 
přiznané podpory. Podpora se proplácí na základě žádostí o uvolnění finančních 
prostředků doložených fakturami a potvrzeními o jejich úhradě.  

                                            
1 pro účely programu NZÚ se za vlastní zdroje považují i půjčky 
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Způsob uvolňování podpory je stanoven ve Výzvě nebo Směrnici. Pokud to podmínky 
stanovené Výzvou nebo Směrnicí umožňují, může být podpora uvolněna i před 
úhradou faktur. 

Zvláštní pravidla pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace 

V případě, že je žadatelem rezortní organizační složka státu, vydá správce programu 
NZÚ v souladu s pokynem MF č. R1-2010 Stanovení výdajů, v němž stanoví podmínky 
pro čerpání finančních prostředků. 

V případě, že je žadatelem organizační složka státu nebo státní příspěvková 
organizace mimo rezort životního prostředí, je financování projektu realizováno 
prostřednictvím správce kapitoly žadatele a všechny řídící dokumenty 
(Registraci akce, Rozhodnutí/Stanovení výdajů, Závěrečné vyhodnocení akce) vydává 
správce kapitoly žadatele. Správce kapitoly žadatele na základě podkladů zaslaných 
Fondem připraví v informačním systému EDS/SMVS návrh příslušného řídícího 
dokumentu, a to včetně cílů, indikátorů, parametrů a podmínek poskytnutí finančních 
prostředků vážících se k programu NZÚ. Po schválení návrhu řídícího dokumentu 
správcem programu NZÚ vydá správce kapitoly žadatele příslušný řídící dokument. 
Odpovídající finanční prostředky jsou převáděny z kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí do kapitoly žadatele rozpočtovými opatřeními realizovanými MF. 
Nevyčerpané finanční prostředky vrátí správce kapitoly žadatele rozpočtovým 
opatřením realizovaným MF do kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí. 

V případě podpory poskytované formou posílení vlastních zdrojů žadatele 
u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci prioritní osy 5 
(Energetické úspory) OPŽP bude postup poskytování prostředků ze státního rozpočtu 
sladěn s postupem poskytování podpory z OPŽP. 

8.3. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu 
NZÚ – NSA 

V rámci podprogramu NZÚ – NSA se dotace Fondu poskytuje na základě Rozhodnutí, 
Ministerstvo čerpá finanční prostředky na základě Stanovení výdajů. 

8.4. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu 
NZÚ – AMO 

V rámci podprogramu NZÚ – AMO se podpora poskytuje na základě Registrace a 
Rozhodnutí, případně na základě Rozhodnutí.  

Prostředky státního rozpočtu budou uvolňovány na základě předložených dokladů 
o úhradě, včetně potvrzení o úhradě všech způsobilých výdajů souvisejících 
s projektem. Pokud to podmínky stanovené Výzvou nebo Směrnicí umožňují, může 
být podpora uvolněna i předem.  
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Způsob uvolňování podpory je stanoven ve Výzvě nebo Směrnici.  

Finanční vypořádání mezi poskytovatelem a příjemcem dotace se provádí dle § 14 
odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb. a v termínech a podle zásad stanovených vyhláškou 
č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8.5. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu 
NZÚ – FZ  

V rámci podprogramu NZÚ – FZ se podpora poskytuje na základě Rozhodnutí. 

V případě poskytování finančních záruk, dotace na částečnou úhradu úroků a bonusu 
za řádné splácení úvěru je podpora poskytnuta na základě Rozhodnutí 
správci záručního fondu. Finanční prostředky budou správcem vloženy do záručního 
fondu, z něhož bude správcem hrazeno krytí úvěrů, dotace na částečnou úhradu úroků 
a bonusy při řádném splácení úvěru. Podmínky spolupráce mezi správcem programu 
a správcem záručního fondu jsou upraveny v Podmínkách poskytnutí dotace, které 
jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Další podmínky a parametry 
záručního mechanismu jsou uvedeny v kapitole 16 a dále stanoveny příslušnou 
Výzvou.  

Finanční vypořádání mezi poskytovatelem a příjemcem dotace se provádí dle § 14 
odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb. a v termínech a podle zásad stanovených vyhláškou 
č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

9. Vymezení kontrolní činnosti správce programu a Fondu 

Kontrolní mechanizmy programu NZÚ jsou rozděleny na řídící kontrolu prováděnou 
Ministerstvem jako správcem programu a kontrolu zabezpečovanou Fondem.  

Ministerstvo kontroluje dodržení čerpání finančního limitu, který byl stanoven 
v rámci alokace finančních prostředků pro program NZÚ. Fond odpovídá za správnost 
využití finančních prostředků v rámci programu NZÚ. 

Kontrolní postupy Ministerstva i Fondu jsou upraveny v Delegační dohodě 
a vlastními metodikami. Metodika kontrol projektů v programu NZÚ upravuje zejména 
postupy pro výkon kontrolní činnosti projektů v programu NZÚ za účelem posouzení 
naplnění podmínek poskytované podpory a splnění smluvních závazků ze strany 
žadatelů a příjemců finanční podpory. 

Fond a Ministerstvo jako příjemci finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje 
na administraci programu NZÚ v rámci podprogramu NZÚ – NSA jsou 
povinni používat poskytnuté finanční prostředky k danému účelu co 
nejhospodárnějším způsobem a s maximální efektivností. Tyto finanční prostředky 
mohou být použity pouze k účelům, pro které byly určeny. 
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Použití finančních prostředků ze státního rozpočtu musí být v souladu 
s rozpočtovými pravidly (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). 

Použití finančních prostředků je kontrolováno v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jak Ministerstvem, tak i Fondem a 
externími subjekty (finanční úřady, NKÚ). Příjemce dotace podléhá také daňové 
kontrole podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci programu NZÚ je nastaven komplexní systém kontrol k eliminaci úmyslného 
nebo i neúmyslného způsobení škody.  

Povinnost podrobit se kontrole je součástí podmínek k příslušnému řídícímu 
dokumentu a bude platit jak pro žadatele, tak pro příjemce podpory. 

9.1. Typy kontrol z časového hlediska 

V rámci programu NZÚ budou realizovány z hlediska časového tři základní typy 
kontrol u žadatelů a příjemců: 

1) Kontrola předběžná (ex ante) – kontrola před zahájením realizace projektu – 
po podání žádosti. Budou kontrolovány údaje uvedené v žádosti s registry 
a v případě pochybností může proběhnout ověření stavu na místě (zda již 
neproběhla realizace, zda popis stavu odpovídá realitě apod.) 

2) kontrola průběžná (interim) – kontrola dokladová nebo na místě v průběhu 
realizace projektu je zaměřená zejména na kontrolu postupu realizace, dodržení 
skutečností uvedených v žádosti a podmínek programu NZÚ, případně, dle typu 
kontrolovaného objektu, též podmínek stanovených v příslušném řídícím 
dokumentu, dále pak na údaje uvedené v předložených dokladech – kontrola 
faktur, předávacích protokolů, certifikátů apod. 

3)  následná kontrola (ex post)– kontrola po dokončení (případně i proplacení) 
projektu – porovnání dosaženého stavu s deklarovaným. Tento typ kontroly bude 
prováděn za účelem kontroly plnění sledovaných indikátorů projektu a ověření 
udržitelnosti projektu.  

Průběžné kontroly – mohou být realizovány primárně u projektů zaměřených 
na zateplování a výstavby objektů s nízkou energetickou náročností. 

Ex post kontroly – budou realizovány na vzorku, který bude vybrán na základě 
upozornění, vnitřní identifikace rizik, v rámci šetření orgánů činných v trestním řízení 
nebo použitím generátoru náhodných čísel. 
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9.2. Kontroly z hlediska formy 

Z hlediska formy kontrol budou probíhat dva typy kontrol: 

1) kontroly dokladové – kontrola správnosti dokladů a verifikace jejich 
reálnosti (ověření, zda dané plnění bylo skutečně poskytnuto/provedeno) bude 
probíhat jako ex ante, interim i ex post kontrola. 

2) kontroly na místě – ověření faktického stavu formou kontroly na místě. 
V rámci programu NZÚ budou realizovány kontroly na místě u vzorku minimálně 
5 % projektů. Kontrola bude probíhat jako ex ante (v případě podnětu), interim 
i ex post jako řádná kontrola. 

9.3. Z hlediska cíle kontroly 

Kontrola na místě zaměřená na kvalitu provedení podporovaných opatření a zejména 
dodržení projektu se bude týkat jak žadatelů o podporu, v případě interim kontroly, tak 
příjemců podpory, v případě ex post kontroly. Cílem kontroly na místě prováděné jako 
kontrola ex ante bude zjištění, zda stav budovy deklarovaný v žádosti odpovídá 
skutečnosti, kontrola bude zaměřena na žadatele o podporu.  

 Výstupem kontroly bude vypracování protokolu s dokumentací o zjištění nedostatků, 
případně uložení nápravných opatření. 

10.  Závěrečné vyhodnocení programu 

Závěrečné vyhodnocení programu bude správcem programu předloženo 
po závěrečném vyhodnocení jednotlivých akcí a bude obsahovat dokumenty plně 
v souladu s článkem 4 Pokynu MF č. R1–2010 a § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména pak zprávu o plnění cílů programu NZÚ a přehled 
skutečného čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu NZÚ. 

V rámci závěrečného vyhodnocení programu bude předložena zpráva o plnění cílů 
programu a předloženy hodnoty indikátorů a parametrů, kterých bylo skutečně 
dosaženo realizací jednotlivých podprogramů. Součástí této zprávy bude také 
vyhodnocení snížení konečné spotřeby energie ve smyslu orientačního vnitrostátního 
cíle energetické účinnosti dle článku 3 Směrnice 2012/27/EU. V případě odchylek 
skutečně dosažených hodnot bude součástí této zprávy jejich zdůvodnění. Dále bude 
součástí závěrečného vyhodnocení vyúčtování a finanční vypořádání prostředků 
státního rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze 
č. 1 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Program je vedle výše zmíněných efektů koncipován jako prorůstové opatření 
s pozitivními dopady na českou ekonomiku, proto závěrečné vyhodnocení bude 
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obsahovat rovněž přínosy v podobě programem generovaného dodatečného HDP, 
zaměstnanost (tvorba nových nebo udržení stávajících pracovních míst), dodatečné 
příjmy státního rozpočtu a zvýšení objemu vybraného pojistného na sociální 
zabezpečení. 
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Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 100,973857 918,896143 2 777,879100 4 313,925940 4 231,205240 4 000,000000 5 714,285714 4 571,428571 2 571,428571 1 012,935940 510,176600 30 723,135676

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 100,973857 918,896143 2 777,879100 4 313,925940 4 231,205240 4 000,000000 5 714,285714 4 571,428571 2 571,428571 1 012,935940 510,176600 30 723,135676

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 34,041667 357,716138 972,257685 1 509,874079 1 480,921834 1 400,000000 2 000,000000 1 600,000000 900,000000 354,527579 178,561810 10 787,900792

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 34,041667 357,716138 972,257685 1 509,874079 1 480,921834 1 400,000000 2 000,000000 1 600,000000 900,000000 354,527579 178,561810 10 787,900792

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 66,932190 561,180005 1 805,621415 2 804,051861 2 750,283406 2 600,000000 3 714,285714 2 971,428571 1 671,428571 658,408361 331,614790 19 935,234884

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 34,041667 357,716138 972,257685 1 509,874079 1 480,921834 1 400,000000 2 000,000000 1 600,000000 900,000000 354,527579 178,561810 10 787,900792

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 66,932190 561,180005 1 805,621415 2 804,051861 2 750,283406 2 600,000000 3 714,285714 2 971,428571 1 671,428571 658,408361 331,614790 19 935,234884

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 100,973857 918,896143 2 777,879100 4 313,925940 4 231,205240 4 000,000000 5 714,285714 4 571,428571 2 571,428571 1 012,935940 510,176600 30 723,135676

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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11. Podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy 

Číselný kód: 115 281 

V rámci NZÚ – RD budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, 

- Výstavba nebo nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností, 

- Efektivní využití zdrojů energie, 

- Adaptace rodinných domů na změnu klimatu. 

Nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností může být 
podpořen pouze v případě domů, jejichž stavba byla povolena po datu platnosti této 
aktualizované Dokumentace programu. Podporu na výstavbu rodinného domu a jeho 
nákup nelze vzájemně kombinovat.  

Podmínky pro poskytnutí dotace budou podrobněji upřesněny v příslušné výzvě 
k podávání žádostí o podporu. 

Rodinným domem se pro potřeby programu NZÚ rozumí budova splňující 
definici uvedenou v příslušné Výzvě. 

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické 
náročnosti stávajících rodinných domů. Jedná se zejména o realizaci opatření 
ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy a jiných opatření, která 
vedou ke snížení energetické náročnosti budov, či zpracování optimálního návrhu a 
realizace energeticky úsporných opatření formou energetické studie či posudku.  

Výstavba či nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností 

V této oblasti je podporována výstavba či nákup nových rodinných domů s velmi 
nízkou energetickou náročností. 

Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti je podporována např. výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, 
ekologicky šetrné zdroje, instalace efektivních ekologicky šetrných zdrojů 
do novostaveb, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie 
a odpadní teplo či pokročilé systémy měření a regulace.  

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené 
na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen "ÚSZTE") nebo soustavu 
zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných 
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zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží stanovisko provozovatele 
této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné roční účinnosti. 

Adaptace rodinných domů na změnu klimatu 

V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k adaptaci rodinného domu 
na změnu klimatu, jedná se zejména o budování vegetačních ploch (zelených střech 
a fasád), systémy pro udržitelné hospodaření s vodou či instalaci stínící techniky, která 
brání přehřívání interiéru v letním období. 

11.1. Přínosy NZÚ – RD vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Předpokládané přínosy (parametry a indikátory) podprogramu NZÚ – RD vztažené 
na 1 mld. Kč poskytnuté podpory jsou shrnuty v tabulce níže. Výchozí hodnoty 
parametrů a indikátorů byly určeny na základě analýzy výsledků dosavadních 
výzev v programu Nová zelená úsporám. Indikátory budou sledovány na základě 
výpočtového vyhodnocení jednotlivých podpořených akcí. 

Tabulka – přínosy NZÚ – RD vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora 

na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady 

na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

plocha zateplení obálek 
budov m2 791 056 0,83 657 1,5 1 187 

vyměněný zdroj tepla ks 925 65 60 162,25 150 

plocha instalovaných 
solárních termických 
panelů 

m2 6 762 10 68 19,82 134 

plocha instalovaných 
fotovoltaických panelů m2 13 980 2,29 32 5,95 83 

nový rodinný dům 
s nízkou energetickou 
náročností 

ks 420 395 166 3 000 1 260 

instalovaný systém 
nuceného větrání se 
zpětným získáváním 
tepla 

ks 172 99 17 200 34 

 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora 

na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 67,5 14 815 1 000 42 192 2 848 

úspora energie 
v konečné spotřebě TJ/rok 558 1 792 1 000 5 104 2 848 
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V tabulkách č. D 16 241 Indikátory dotačního subtitulu a D 16 242 Parametry 
dotačního subtitulu jsou dosažené výsledné efekty podprogramu vypočteny z výše 
uvedených přínosů na 1 mld. Kč poskytnuté podpory pronásobením celkové výše 
alokace na podprogram NZÚ – RD s povolenou odchylkou 15 %. 

Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v podprogramu NZÚ – RD 

 

  

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek Komentář 

plocha zateplení 
obálek budov m2 791 056 

Parametr určuje souhrnnou plochu zateplených konstrukcí (včetně 
vyměněných výplní stavebních otvorů), na které směřovala 
podpora v rámci podprogramu NZÚ – RD. Parametr se vztahuje 
pouze k plochám, jejichž zateplení bylo realizováno z programu 
NZÚ, proto je výchozí hodnota rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných 
při administraci programu Nová zelená úsporám, odhadovaného 
počtu žádostí a průměrné plochy zateplovaných konstrukcí na 1 
žádost (341 m2). 

vyměněný zdroj 
tepla ks 925 

Parametr určuje celkový počet vyměněných nevyhovujících zdrojů 
tepla v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 mld. Kč. 
Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na 
základě statistických dat získaných při administraci dosavadních 
výzev programu Nová zelená úsporám. 

plocha 
instalovaných 
solárních 
termických panelů 

m2 6 762 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných solárních 
termických panelů v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 
mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená 
úsporám. Očekávaný počet realizací je 1 470 při průměrné ploše 
panelů na jednu akci ve výši 4,6 m2. 

plocha 
instalovaných 
fotovoltaických 
panelů 

m2 13 980 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných fotovoltaických 
panelů v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 mld. Kč. 
Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na 
základě odborného odhadu (dostupný vzorek žádostí je prozatím 
příliš malý pro přesnější vyhodnocení). Očekávaný počet realizací 
na 1 mld. Kč pro segment RD je 699 při průměrné ploše panelů na 
jednu akci ve výši 20 m2 (odpovídá fotovoltaickému systému 
o výkonu cca 2,5 kWp). 

Vybudovaný/zakou
pený rodinný dům 
s velmi nízkou 
energetickou 
náročností 

ks 420 

Parametr určuje celkový počet vybudovaných/zakoupených 
rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
(„pasivních domů“) na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. 
Cílová hodnota byla určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená 
úsporám. 

instalovaný systém 
nuceného větrání 
se zpětným 
získáváním tepla 

ks 172 

Parametr určuje celkový počet instalovaných systémů nuceného 
větrání se zpětným získáváním tepla do stávajících rodinných 
domů na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová hodnota 
byla určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená 
úsporám. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v podprogramu NZÚ – RD 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Komentář 

snížení množství 
vyprodukovaného CO2 

kt/rok 67,5 

Indikátor reprezentuje snížení množství 
vyprodukovaného CO2 za 1 rok dosaženého 
prostřednictvím realizace opatření realizovaných 
v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 
1 mld. Kč do segmentu rodinných domů). Výchozí 
hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází 
z odhadu rozložení použitých paliv v budovách před 
realizací úsporných opatření a emisních faktorů dle 
vyhl. 480/2012 Sb., v platném znění. Použitý emisní 
faktor je 0,295 t CO2 / MWh. 

úspora energie 
v konečné spotřebě TJ/rok 558 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie 
v konečné spotřebě za 1 rok dosaženého 
prostřednictvím realizace opatření realizovaných 
v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 
1 mld. Kč do segmentu rodinných domů). Výchozí 
hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází ze 
statistického výpočtu na základě technických údajů 
z žádostí vyplacených do 31. 12. 2018 z programu 
Nová zelená úsporám. Indikátor zohledňuje jak 
opatření provedená na obálce budovy, tak i opatření 
na technických zařízeních v domě (zdroje energie, 
osvětlení, větrání atd.). 

 

11.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 
podpory v NZÚ – RD 

11.2.1. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v NZÚ – RD 

Způsobilé výdaje v NZÚ – RD musí splňovat obecná pravidla způsobilosti výdajů 
v programu NZÚ uvedená v kapitole 5.1 a dále specifikovaná příslušnou Výzvou. 

Akceptovány budou pouze výdaje na podporovaná opatření uvedená výše v kapitole 
11. 

Rozhodné datum způsobilosti výdajů může být upraveno ve Výzvě k podávání žádostí. 

Způsobilé výdaje jsou definovány dle jednotlivých oblastí podpory a pro každou Výzvu 
mohou být stanovené v jiné výši či skladbě, a to například na základě výsledků 
předchozích Výzev a aktuálního stavu ekonomiky. Poskytnutá podpora nesmí být 
vyšší než způsobilé výdaje. 

11.2.2. Stanovení výše podpory pro oblast snižování energetické 
náročnosti rodinných domů 

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti rodinných domů je výše podpory 
stanovena dle druhu opatření jednotkovou cenou a množstvím nebo fixní částkou 
na opatření. Maximální výše podpory nepřesáhne 50 % způsobilých výdajů s výjimkou 
dotačních bonusů specifikovaných ve Výzvě. 
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Jednotkové ceny a fixní částky pro jednotlivá opatření jsou specifikována vždy 
ve Výzvě, stejně jako dotační bonusy.  

V rámci této oblasti podpory je možné poskytnout podporu na zajištění odborného 
posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, odborného technického dozoru a 
zpracování optimálního návrhu realizace energeticky úsporných opatření formou 
energetické studie, a to za podmínek stanovených vždy ve Výzvě.  

Pro zajištění synergických efektů mezi podprogramem NZÚ – RD a OPŽP, prioritní 
osou 2 (Kvalita ovzduší), specifickým cílem 2.1 (Snížit emise z lokálního vytápění 
domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek) 
může být žadatelům, kterým bude poskytnuta podpora na výměnu kotle z OPŽP a též 
podpora z NZÚ na snižování energetické náročnosti rodinných domů, poskytnut 
dotační bonus specifikovaný ve Výzvě.  

11.2.3. Stanovení výše podpory pro oblast výstavby či nákupu nových rodinných 
domů s velmi nízkou energetickou náročností 

Pro oblast podpory výstavby či nákupu nových rodinných domů s velmi nízkou 
energetickou náročností se výše podpory určí paušálně pro jeden rodinný dům dle 
dosažené úrovně energetické náročnosti a požadovaných technických parametrů. 

Maximální paušální dotace na výstavbu či nákup jednoho nového rodinného domu 
nepřesáhne 500 000 Kč s maximální mírou podpory 50 % z doložených způsobilých 
výdajů s výjimkou dotačních bonusů specifikovaných ve Výzvě. 

V rámci této oblasti podpory je možné poskytnout podporu na zajištění odborného 
posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, odborného technického dozoru a 
výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky budovy, a to za podmínek 
stanovených vždy ve Výzvě. 

11.2.4. Stanovení výše podpory pro oblast efektivního využití zdrojů energie  

Pro oblast podpory efektivního využití zdrojů energie je výše podpory dána pevnou 
částkou dle zvoleného typu podporovaného zařízení. 

Maximální paušální dotace v této oblasti podpory nepřesáhne s maximální mírou 
podpory 50 % z doložených způsobilých výdajů s výjimkou dotačních bonusů 
specifikovaných ve Výzvě. 

V rámci této oblasti podpory je možné poskytnout podporu na zajištění odborného 
posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a odborného technického dozoru, a 
to za podmínek stanovených vždy ve Výzvě. 

Míra a výše podpory v této oblasti je koordinována s OPŽP, Prioritní osa 2, Specifický 
cíl 2.1. Případnou změnu výše a míry podpory vyvolanou nutnou koordinací s OPŽP 
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schvaluje na návrh správce programu MF, neplatí při tom obecná pravidla uvedená 
v kapitole 4.3. 

11.2.5. Stanovení výše podpory pro oblast adaptace rodinných domů na změnu 
klimatu 

Pro oblast podpory adaptace rodinných domů na změnu klimatu je výše podpory 
odvozena dle vztažných ploch realizovaných opatření či je dána maximální pevnou 
částkou dle typu opatření. Výše podpory na jednotku je specifikována v příslušné 
Výzvě. Maximální pevná částka nepřesáhne s maximální mírou podpory 50 % 
způsobilých výdajů s výjimkou dotačních bonusů specifikovaných ve Výzvě.  

11.3. Popis administrace žádostí v NZÚ – RD 

Žádosti jsou podávány na základě Výzvy a mohou být podány před zahájením 
realizace podporovaného opatření, v průběhu jeho realizace nebo po jejím ukončení 
v termínech stanovených ve Výzvě (pokud tomu nebrání podmínky pro poskytování 
veřejné podpory). 

Pokud přijatá žádost vyhoví podmínkám programu a Výzvy, je Fondem akceptována. 
Po kontrole dokladů, prokazujících provedení akce v požadovaném rozsahu a kvalitě 
dle akceptačního dopisu, kontrole doložení předložených účetních dokladů a 
při neshledání žádných pochybení na straně žadatele, Fond předložené dokumenty 
odsouhlasí.  

Poté Fond zajistí evidenci jednotlivých žádostí do informačního systému EDS/SMVS 
a generuje Registrace a rozhodnutí a předává je Ministerstvu ke schválení. 
Ministerstvo provede rozpočtové opatření, vydá Registrace a rozhodnutí. Fond zajistí 
odeslání Registrací a rozhodnutí žadatelům.  

Následně Ministerstvo, jako správce programu, zabezpečí vyplacení podpory, 
tj. provede rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz. 

Na závěr Fond zpracuje dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce předloženou 
žadatelem a předloží Závěrečné vyhodnocení akce ke schválení Ministerstvu. 
Ministerstvo vydá Závěrečné vyhodnocení akce. 

V průběhu realizace projektu je správce programu nebo Fond oprávněn vyzvat 
žadatele k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Žadatel je povinen tyto 
dokumenty správci programu nebo Fondu bezodkladně doložit.  

Specifika odlišného postupu administrace v případě organizačních složek státu 
a státních příspěvkových organizací jsou uvedena v kapitole 8.1. Pravidla 
pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramech NZÚ – RD a NZÚ 
– BD. 
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11.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory z NZÚ – RD 

Žádost o dotaci musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky stanovené 
příslušnou Výzvou.  

Vlastní formulář žádosti se žadateli v elektronickém systému podávání žádostí 
na webovém rozhraní sloužícím k podání žádosti vygeneruje až poté, co vyplní 
všechny výše uvedené požadované údaje. Bez uvedení všech požadovaných údajů 
není podání žádosti možné. 

Dokumenty požadované jako přílohy k žádosti v NZÚ – RD jsou stanoveny příslušnou 
Výzvou.  

11.5. Dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení akce v NZÚ – 
RD 

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 
v souladu s článkem 10 Pokynu MF č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že v NZÚ – RD musí žadatel nejprve celou akci financovat ze svých 
prostředků a Registrace a rozhodnutí se vydává až po doložení dokladů o provedení 
opatření, jsou veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení 
akce zahrnuty již v dokladech předkládaných pro vydání Registrace a rozhodnutí. 
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Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 6,922864 121,766902 272,366495 484,621455 905,288535 2 742,906716 3 127,379444 1 804,750596 1 586,557120 636,365964 11 688,926091

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 6,922864 121,766902 272,366495 484,621455 905,288535 2 742,906716 3 127,379444 1 804,750596 1 586,557120 636,365964 11 688,926091

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,866370 33,485898 74,900786 133,270900 248,954347 754,299347 860,029347 496,306414 436,303208 175,000640 3 213,417257

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,866370 33,485898 74,900786 133,270900 248,954347 754,299347 860,029347 496,306414 436,303208 175,000640 3 213,417257

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 6,056494 88,281004 197,465709 351,350555 656,334188 1 988,607369 2 267,350097 1 308,444182 1 150,253912 461,365324 8 475,508834

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,866370 33,485898 74,900786 133,270900 248,954347 754,299347 860,029347 496,306414 436,303208 175,000640 3 213,417257

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 6,056494 88,281004 197,465709 351,350555 656,334188 1 988,607369 2 267,350097 1 308,444182 1 150,253912 461,365324 8 475,508834

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 6,922864 121,766902 272,366495 484,621455 905,288535 2 742,906716 3 127,379444 1 804,750596 1 586,557120 636,365964 11 688,926091

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Bytové domy v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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12. Podprogram Nová zelená úsporám – Bytové domy 

Číselný kód: 115 282 

V rámci NZÚ – BD budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, 

- Výstavba bytových domů s nízkou energetickou náročností nebo nákup bytové 
jednotky v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností,  

- Efektivní využití zdrojů energie, 

- Adaptace bytových domů na změnu klimatu. 

Nákup nových bytových jednotek v BD s velmi nízkou energetickou náročností může 
být podpořen pouze v případě domů, jejichž stavba byla povolena po datu platnosti 
této aktualizované Dokumentace programu. Podporu na výstavbu bytového domu a 
nákup bytové jednotky v tomto domě nelze vzájemně kombinovat. 

Podmínky pro poskytnutí dotace budou podrobněji upřesněny v příslušné výzvě 
k podávání žádostí o podporu. 

Bytovým domem se pro potřeby programu NZÚ rozumí budova splňující 
definici uvedenou v příslušné Výzvě. 

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické 
náročnosti stávajících bytových domů. Jedná se o realizaci opatření ke zlepšení 
tepelně-technických vlastností obálky budovy, která mohou být prováděna v různých 
kombinacích s následujícími opatřeními: výměna neekologických zdrojů tepla 
za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné 
zdroje energie a zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných 
soustav a další. Podporováno bude též zpracování optimálního návrhu a realizace 
energeticky úsporných opatření formou energetické studie či posudku, a to 
za podmínek uvedených ve Výzvě.  

Podporovány jsou projekty snižování energetické náročnosti stávajících bytových 
domů, na něž není možné získat podporu v rámci IROP.  

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené 
na ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 
energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 
stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 
roční účinnosti. 
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Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností či nákup 

bytové jednotky v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností  

V této oblasti je podporována výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou 
náročností a nákup bytové jednotky v bytovém domě s velmi nízkou energetickou 
náročností za podmínek stanovených ve Výzvě.  

Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti jsou podporována technická opatření prováděná ve stávajících bytových 
domech i bez současné realizace opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností 
obálky budovy. Jedná se např. výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, 
ekologicky šetrné zdroje a instalaci technologií využívajících obnovitelné zdroje 
energie a odpadní teplo či pokročilých systémů měření a regulace a systémy 
automatizace a kontroly budovy.  

Podporovány jsou projekty efektivního využití zdrojů energie, na něž není možné 
získat podporu v rámci IROP. 

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené 
na ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 
energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 
stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 
roční účinnosti. 

Adaptace bytových domů na změnu klimatu  

V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k adaptaci bytového domu 
na změnu klimatu, jedná se zejména o budování vegetačních ploch (zelených střech 
a fasád) a systémy pro udržitelné hospodaření s vodou či instalaci stínící techniky, 
která brání přehřívání interiéru v letním období. 

12.1. Přínosy NZÚ – BD vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Předpokládané přínosy (parametry a indikátory) podprogramu NZÚ – BD vztažené 
na 1 mld. Kč poskytnuté podpory jsou shrnuty v tabulce níže. Výchozí hodnoty 
parametrů a indikátorů byly určeny na základě analýzy dosavadních výsledků 
programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám v segmentu bytových domů. 
Indikátory budou sledovány na základě výpočtového vyhodnocení jednotlivých 
podpořených akcí. 
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Tabulka – přínosy NZÚ – BD vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady (mil. 

Kč) 

plocha zateplení 
obálek budov m2 1 927 083 0,48 925 1,75 3 372 

vyměněný zdroj 
tepla ks 21 479,8 10 1 800 38 

plocha 
instalovaných 
solárních 
termických panelů 

 m2 1 879 15,76 30 59,3 111 

plocha 
instalovaných 
fotovoltaických 
panelů2 

m2 7 200 2,06 15 5,95 43 

vybudovaný 
bytový dům 
s velmi nízkou 
energetickou 
náročností 

ks 3 4 834 15 20 000 60 

instalovaný systém 
nuceného větrání 
se zpětným 
získáváním tepla 

ks 5 1 055 5 2 500 13 

 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 45,9 21 786 1 000 79 237 3 637 

úspora energie 
v konečné 
spotřebě 

TJ/rok 857 1 167 1 000 4 244 3 637 

 

V tabulkách č. D 16 241 Indikátory dotačního subtitulu a D 16 242 Parametry 
dotačního subtitulu jsou dosažené výsledné efekty podprogramu vypočteny z výše 
uvedených přínosů na 1 mld. Kč poskytnuté podpory pronásobením celkové výše 
alokace na podprogram NZÚ – BD s povolenou odchylkou 15 %. 

 

 

                                            
2 V případě fotovoltaických systémů budou v rámci podprogramu NZÚ – BD podporovány pouze 
instalace, které slouží primárně k pokrytí části vlastní spotřeby energie v rámci budovy. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v rámci podprogramu NZÚ 
– BD 

Název parametru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek Komentář 

plocha zateplení 
obálek budov m2 1 927 083 

Parametr určuje souhrnnou plochu zateplených konstrukcí 
(včetně vyměněných výplní stavebních otvorů), na které 
směřovala podpora v rámci podprogramu NZÚ – BD. Parametr se 
vztahuje pouze k plochám, jejichž zateplení bylo realizováno 
z programu NZÚ, proto je výchozí hodnota rovna nule. Cílová 
hodnota byla určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev z programů Zelená úsporám 
a Nová zelená úsporám. 

vyměněný zdroj 
tepla ks 21 

Parametr určuje celkový počet vyměněných nevyhovujících 
zdrojů tepla v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 mld. 
Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev programů Zelená úsporám a 
Nová zelená úsporám. 

plocha 
instalovaných 
solárních 
termických panelů 

 m2 1 879 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných solárních 
termických panelů v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 
mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev programů Zelená úsporám a 
Nová zelená úsporám. Očekávaný počet realizací je 36 
při průměrné ploše panelů na jednu akci ve výši 52,2 m2. 

plocha 
instalovaných 
fotovoltaických 
panelů 

m2 7 200 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných fotovoltaických 
panelů v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 mld. Kč. 
Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na 
základě odborného odhadu. Očekávaný počet realizací na 1 mld. 
Kč pro segment BD je 36 při průměrné ploše panelů na jednu 
akci ve výši 200 m2 (odpovídá fotovoltaickému systému o výkonu 
cca 25 kWp). 

vybudovaný bytový 
dům s velmi nízkou 
energetickou 
náročností 

ks 3 

Parametr určuje celkový počet vybudovaných bytových domů 
s velmi nízkou energetickou náročností („pasivních domů“) na 1 
mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných 
při administraci programů Zelená úsporám. 

instalovaný systém 
nuceného větrání 
se zpětným 
získáváním tepla 

ks 5 

Parametr určuje celkový počet instalovaných systémů nuceného 
větrání se zpětným získáváním tepla do stávajících bytových 
domů na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová 
hodnota byla určena na základě statistických dat získaných 
při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená 
úsporám. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v rámci podprogramu NZÚ 
– BD 

Název indikátoru Měrná jednotka Počet jednotek Komentář 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 45,9 

Indikátor reprezentuje snížení množství 
vyprodukovaného CO2 za 1 rok dosaženého 
prostřednictvím realizace opatření realizovaných 
v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 
1 mld. Kč do segmentu bytových domů). Výchozí 
hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází 
z odhadu rozložení použitých paliv v budovách před 
realizací úsporných opatření a emisních faktorů dle 
vyhl. 480/2012 Sb., v platném znění. Použitý emisní 
faktor je 0,208 t CO2 / MWh. 

úspora energie 
v konečné 
spotřebě 

TJ/rok  
857 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie 
v konečné spotřebě za 1 rok dosaženého 
prostřednictvím realizace opatření realizovaných 
v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 
1 mld. Kč do segmentu bytových domů). Výchozí 
hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází ze 
statistického výpočtu na základě údajů z programu 
Zelená úsporám a dosavadních výzev programu 
Nová zelená úsporám k 31.12.2018. Indikátor 
zohledňuje jak opatření provedená na obálce budovy, 
tak i opatření na technických zařízeních v domě 
(zdroje energie, osvětlení, větrání atd.). 

 

 

12.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 
podpory v NZÚ – BD 

12.2.1. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v NZÚ – BD 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 
a dále specifikována příslušnou Výzvou.  

Akceptovány budou pouze výdaje na podporovaná opatření uvedená výše 
v kapitole 12.  

Rozhodné datum způsobilosti výdajů může být upraveno ve Výzvě.  

V případě veřejné podpory poskytované v režimu blokové výjimky jsou výdaje 
uskutečněné před datem akceptace žádosti neuznatelné. 

Způsobilé výdaje a výše podpory jsou definovány dle jednotlivých oblastí podpory 
a pro každou Výzvu mohou být stanovené v jiné výši či skladbě, a to například 
na základě výsledků předchozích Výzev a aktuálního stavu ekonomiky. Poskytnutá 
podpora nesmí být vyšší než způsobilé výdaje. 
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12.2.2. Stanovení výše podpory pro oblast snižování energetické 
náročnosti bytových domů 

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti bytových domů je výše podpory 
stanovena součtem podpory pro opatření realizovaná na obálce budovy a pro opatření 
realizovaná v rámci technických systémů vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů 
energie. 

Jednotkové ceny a fixní částky pro jednotlivá opatření jsou specifikována vždy 
ve Výzvě. Výše podpory na opatření na obálce budovy je odvozena z ploch 
realizovaných opatření. 

Celková míra podpory pro celou žádost je pak omezena do 40 % z doložených 
způsobilých výdajů, s výjimkou případů specifikovaných ve Výzvě. 

V rámci této oblasti podpory je možné poskytnout podporu na zajištění odborného 
posudku, průkazu energetické náročnosti budovy či zajištění odborného technického 
dozoru či zpracování optimálního návrhu realizace energeticky úsporných opatření 
formou energetické studie, a to za podmínek stanovených vždy ve Výzvě.  

 

12.2.3. Stanovení výše podpory pro oblast výstavby bytových domů s velmi nízkou 
energetickou náročností či nákup bytové jednotky v domě s velmi nízkou 
energetickou náročností 

Pro oblast podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 
se výše podpory určí paušální výší na 1 m2 energeticky vztažné podlahové plochy, 
případně na 1 bytovou jednotku dle dosažené úrovně energetické 
náročnosti a požadovaných technických parametrů. Jednotkové ceny a paušální 
částky jsou vždy specifikovány ve Výzvě.  

Míra podpory v této oblasti nepřesáhne 20 % z celkových nákladů na výstavbu 
či nákup bytové jednotky. 

12.2.4. Stanovení výše podpory pro oblast efektivního využití zdrojů energie  

Pro opatření vedoucí k efektivnímu využívání zdrojů energie je výše podpory 
stanovena dle typu opatření a je specifikována ve Výzvě. Maximální míra podpory činí 
40 % z doložených způsobilých výdajů. 

V rámci této oblasti podpory je možné poskytnout podporu na zajištění odborného 
posudku, průkazu energetické náročnosti budovy či zajištění odborného technického 
dozoru či zpracování optimálního návrhu realizace energeticky úsporných opatření 
formou energetické studie, a to za podmínek stanovených vždy ve Výzvě. 
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12.2.5. Stanovení výše podpory pro oblast adaptace bytových domů na změnu 
klimatu 

Pro oblast podpory adaptace bytových domů na změnu klimatu je výše podpory 
odvozena dle vztažných ploch realizovaných opatření a je dále specifikována 
ve Výzvě.  

12.2.6. Společné podmínky pro stanovení výše podpory 

Míra a výše podpory v oblastech snižování energetické náročnosti stávajících 
bytových domů a efektivního využívání zdrojů energie je koordinována s IROP, 
Specifický cíl 2.5. Případnou změnu výše a míry podpory vyvolanou nutnou koordinací 
s IROP schvaluje na návrh správce programu MF, neplatí při tom obecná pravidla 
uvedená v kapitole 4.3. Veškeré změny v nastavení výše a míry podpory budou 
projednány s MMR s ohledem na koordinaci s IROP a ve vazbě na cíle politiky bydlení. 

Celková výše podpory na jednu žádost nepřesáhne 200 mil. Kč. 

12.3. Popis administrace žádosti v NZÚ – BD 

Žádosti jsou podávány na základě Výzvy a mohou být podány před zahájením 
realizace podporovaného opatření, v průběhu jeho realizace nebo po jejím ukončení 
v termínech stanovených ve Výzvě (pokud tomu nebrání podmínky pro poskytování 
veřejné podpory). 

Pokud přijatá žádost vyhoví podmínkám programu a Výzvy, je Fondem akceptována. 

Po kontrole dokladů, prokazujících provedení akce v požadovaném rozsahu a kvalitě 
dle akceptačního dopisu, kontrole doložení předložených účetních dokladů a 
při neshledání žádných pochybení na straně žadatele, Fond předložené dokumenty 
odsouhlasí.  

Poté zajistí evidenci jednotlivých žádostí do informačního systému EDS/SMVS 
a generuje Registrace a rozhodnutí a předává je Ministerstvu ke schválení. 
Ministerstvo provede rozpočtová opatření, vydá Registrace a rozhodnutí. Po schválení 
Ministerstvem Fond zajistí odeslání Registrací a rozhodnutí žadatelům.  

Následně Ministerstvo, jako správce programu, zabezpečí vyplacení podpory, 
tj. provede rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz. 

Na závěr Fond zpracuje dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce předloženou 
žadatelem a předloží Závěrečné vyhodnocení akce ke schválení Ministerstvu. 
Ministerstvo vydá Závěrečné vyhodnocení akce. 

V průběhu realizace projektu je správce programu nebo Fond oprávněn vyzvat 
žadatele k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Žadatel je povinen tyto 
dokumenty správci programu nebo Fondu bezodkladně doložit. 
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Specifika odlišného postupu administrace v případě organizačních složek státu 
a státních příspěvkových organizací jsou uvedena v kapitole 8.1. Pravidla 
pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramech NZÚ – RD a NZÚ 
– BD. 

12.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory NZÚ – BD 

Žádost o dotaci musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky stanovené 
příslušnou Výzvou. 

Vlastní formulář žádosti se žadateli v elektronickém systému podávání žádostí 
na webovém rozhraní sloužícím k podání žádosti vygeneruje až poté, co vyplní 
všechny výše uvedené požadované údaje. Bez uvedení všech požadovaných údajů 
není podání žádosti možné. 

Dokumenty požadované jako přílohy k žádosti v NZÚ – RD jsou stanoveny příslušnou 
Výzvou. 

12.5. Dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení akce v NZÚ – 
BD 

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 
v souladu s článkem 10 Pokynu č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že v NZÚ – BD musí žadatel nejprve celou akci financovat ze svých 
prostředků a Registrace a rozhodnutí se vydává až po doložení dokladů o provedení 
opatření, jsou veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení 
akce zahrnuty již v dokladech předkládaných pro vydání Registrace a rozhodnutí. 
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Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 745,454545 854,949495 1 027,677765 1 347,318182 0,000000 3 975,399987

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 745,454545 854,949495 1 027,677765 1 347,318182 0,000000 3 975,399987

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 390,000000 468,000000 565,222771 741,025000 0,000000 2 164,247771

pomocný ř. - rozp. Spolufin. OPŽP 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 90,000000 10,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000

pomocný ř. - rozp. Bez spolufin. OPŽP 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 300,000000 458,000000 565,222771 741,025000 0,000000 2 064,247771

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 390,000000 468,000000 565,222771 741,025000 0,000000 2 164,247771

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 275,454545 378,060606 462,454994 606,293182 0,000000 1 722,263327

779s Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 80,000000 8,888889 0,000000 0,000000 0,000000 88,888889

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 745,454545 854,949495 1 027,677765 1 347,318182 0,000000 3 975,399987

Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 53,336638 308,740913 1 128,888889 1 777,777778 2 000,000000 1 681,136898 222,222222 260,046722 7 432,150060

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 53,336638 308,740913 1 128,888889 1 777,777778 2 000,000000 1 681,136898 222,222222 260,046722 7 432,150060

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 24,001487 138,933411 508,000000 800,000000 900,000000 756,511604 100,000000 117,021025 3 344,467527

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 24,001487 138,933411 508,000000 800,000000 900,000000 756,511604 100,000000 117,021025 3 344,467527

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 8,000496 46,311137 169,333333 266,666667 300,000000 252,170535 33,333333 39,007008 1 114,822509

779s Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 21,334655 123,496365 451,555556 711,111111 800,000000 672,454759 88,888889 104,018689 2 972,860024

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 53,336638 308,740913 1 128,888889 1 777,777778 2 000,000000 1 681,136898 222,222222 260,046722 7 432,150060

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru (EDS) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru (SMVS) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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13. Podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru 

Číselný kód: 115 283 

V rámci NZÚ – BVS budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru, 

- Efektivní využití zdrojů energie. 

V případě budov ústředních vládních institucí bude možné z podprogramu NZÚ – BVS 
poskytnout podporu formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí 
podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci prioritní osy 5 Energetické úspory OPŽP 
2014-2020. 

Snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru 

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické 
náročnosti stávajících budov veřejného sektoru. Jedná se o realizaci opatření 
ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, která mohou být prováděna 
v různých kombinacích s následujícími opatřeními: výměna neekologických zdrojů 
tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících 
obnovitelné zdroje energie a zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace 
otopných soustav a další.  

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené 
na ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 
energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 
stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 
roční účinnosti. 

Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti jsou podporována technická opatření prováděná ve stávajících budovách 
veřejného sektoru i bez současné realizace opatření ke zlepšení tepelně-technických 
vlastností obálky budovy. Jedná se např. o výměnu neekologických zdrojů tepla 
za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné 
zdroje energie a zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných 
soustav a další.  

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené 
na ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 
energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 
stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 
roční účinnosti. 
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13.1. Přínosy NZÚ – BVS vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Předpokládané přínosy (parametry a indikátory) podprogramu NZÚ – BVS vztažené 
na 1 mld. Kč poskytnuté podpory jsou shrnuty v tabulce níže. Výchozí hodnoty 
parametrů a indikátorů byly určeny na základě analýzy dílčích výsledků Programu 
Zelená úsporám v segmentu budov veřejného sektoru a OPŽP 2007 – 2013. Indikátory 
budou sledovány na základě výpočtového vyhodnocení jednotlivých podpořených 
akcí. 

Tabulka – přínosy NZÚ – BVS vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory* 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

plocha zateplení 
obálek budov m2 618 580 1,495 925 2,25 1 391 

vyměněný / 
instalovaný zdroj 
energie 

ks 34 2 205,88 75 3 650 124 

 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Prům. 
podpora 

na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku  
tis. Kč) 

Celkové 
náklady  
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 11,84 84 459 1 000 128 007 1 515 

úspora energie 
v konečné 
spotřebě 

TJ/rok 200 5 000,00 1 000 7 578 1 515 

*V případě poskytnutí podpory z podprogramu NZÚ – BVS formou posílení vlastních zdrojů žadatele 
u schválených žádostí podaných v OPŽP se dosažené přínosy budou dělit mezi programy NZÚ a OPŽP 
2014-2020 v poměru dle výše poskytnuté podpory 

V tabulkách č. D/V 16 241 Indikátory dotačního/výdajového subtitulu a D/V 16 242 
Parametry dotačního/výdajového subtitulu jsou dosažené výsledné efekty 
podprogramu vypočteny z výše uvedených přínosů na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 
pronásobením celkové výše alokace na podprogram NZÚ – BVS s povolenou 
odchylkou 15 %. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v rámci podprogramu NZÚ 
– BVS 

Název parametru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek Komentář 

plocha zateplení 
obálek budov 

m2 618 580 

Parametr určuje souhrnnou plochu zateplených konstrukcí 
(včetně vyměněných výplní stavebních otvorů), na které 
směřovala podpora v rámci podprogramu NZÚ – BVS. Parametr 
se vztahuje pouze k plochám, jejichž zateplení bylo realizováno 
z programu NZÚ, proto je výchozí hodnota rovna nule. Cílová 
hodnota byla určena na základě statistických dat získaných 
z Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013 a programu 
Zelená úsporám – veřejné budovy – odhadovaného počtu žádostí 
a průměrné plochy zateplovaných konstrukcí na 1 žádost (1 
970 m2). 

vyměněný / 
instalovaný zdroj 
energie 

ks 34 

Parametr určuje celkový počet vyměněných nevyhovujících 
zdrojů energie v rámci programu Nová zelená úsporám na 1 mld. 
Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných z Operačního 
programu životní prostředí 2007 – 2013 a programu Zelená 
úsporám – veřejné budovy. 

 

Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v rámci podprogramu NZÚ 
– BVS 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Komentář 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 11,84 

Indikátor reprezentuje snížení množství vyprodukovaného 
CO2 za 1 rok dosaženého prostřednictvím realizace 
opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená 
úsporám (při vložení 1 mld. Kč do segmentu 
budov veřejného sektoru). Výchozí hodnota indikátoru je 
nulová. Indikátor vychází z odhadu rozložení použitých 
paliv v budovách před realizací úsporných opatření a 
emisních faktorů dle vyhl. 480/2012 Sb., v platném znění. 
Použitý emisní faktor je 0,228 t CO2 / MWh. 

úspora energie 
v konečné spotřebě TJ/rok 200,00 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie v konečné 
spotřebě za 1 rok dosaženého prostřednictvím realizace 
opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená 
úsporám (při vložení 1 mld. Kč do segmentu 
budov veřejného sektoru). Výchozí hodnota indikátoru je 
nulová. Indikátor vychází ze statistického výpočtu na 
základě údajů z programu Zelená úsporám a Operačního 
programu životní prostředí 2007 - 2013. Indikátor 
zohledňuje jak opatření provedená na obálce budovy, tak 
i opatření na technických zařízeních v domě (zdroje 
energie, osvětlení, větrání atd.). 

 

13.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 
podpory v NZÚ – BVS 

13.2.1. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v NZÚ – BVS 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 
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Akceptovány budou pouze výdaje na opatření na celkové snižování energetické 
náročnosti stávajících budov veřejného sektoru a efektivní využití zdrojů energie 
v budovách veřejného sektoru.  

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací 
podporovaného opatření. Rozhodné datum způsobilosti výdajů bude stanoveno 
ve Výzvě k podávání žádostí.  

Náklady na sanaci a likvidaci azbestu jsou nezpůsobilým výdajem. 

Způsobilé výdaje a výše podpory jsou definovány dle jednotlivých oblastí podpory 
a pro každou Výzvu mohou být stanovené v jiné výši či skladbě, a to například 
na základě výsledků předchozích Výzev a aktuálního stavu ekonomiky. (Výdaje 
uvedené v kapitole 5.2 Specifikace nezpůsobilých výdajů jsou vždy nezpůsobilé.) 
Poskytnutá podpora nesmí být vyšší než způsobilé výdaje.  

V případě veřejné podpory poskytované v režimu blokové výjimky jsou výdaje 
uskutečněné před datem akceptace žádosti neuznatelné.  

V rámci podprogramu NZÚ – BVS je možné poskytnout podporu na přípravu projektu, 
zajištění odborného technického dozoru, měření průvzdušnosti obálky budovy a 
na další nepřímé realizační aktivity, a to za podmínek stanovených v příslušné Výzvě. 

13.2.2. Stanovení výše podpory pro oblast snižování energetické 
náročnosti stávajících budov veřejného sektoru a pro oblast efektivního 
využití zdrojů energie 

V rámci oblasti podpory snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného 
sektoru a oblasti efektivního využití zdrojů energie celková míra podpory pro celou 
žádost nepřesáhne 85 % z doložených celkových způsobilých výdajů. Konkrétní 
maximální výše podpory pro různá opatření a typy žadatelů bude upřesněna 
v rámci vyhlášené Výzvy. 

13.2.3. Společné podmínky pro stanovení výše podpory 

V rámci všech oblastí podpory mohou být opatření realizovaná z výrobků šetrných 
k životnímu prostředí bonifikována dle zvoleného druhu výrobku. 

V případě podpory poskytované formou posílení vlastních zdrojů žadatele 
u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci prioritní osy 5 
Energetické úspory OPŽP 2014-2020 bude poskytnuta podpora v maximální výši 45 % 
z doložených celkových způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje se v tomto případě 
považují způsobilé výdaje definované pro OPŽP 2014-2020. 

Celková výše podpory na jednu žádost nepřesáhne 200 mil. Kč. 
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13.3. Popis administrace žádosti v NZÚ – BVS 

Žádosti jsou podávány na základě Výzvy v termínech stanovených ve Výzvě.  

Vyhlášená Výzva může být: 

- Soutěžní. Příjem žádostí je časově omezen, přijaté a akceptované žádosti jsou 
bodově ohodnoceny. Dotace je přiznávána postupně bodově nejúspěšnějším 
projektům až do výše alokace Výzvy. 

- Nesoutěžní. Přijatým a akceptovaným žádostem je přiznávána dotace 
chronologicky dle okamžiku evidence žádosti až do výše alokace Výzvy. 

Pokud přijatá žádost vyhoví podmínkám programu a Výzvy, je Fondem akceptována. 
K akceptovaným žádostem Fond připraví návrh Registrace akce (dále jen 
"Registrace") a postoupí jej Ministerstvu ke schválení. Ministerstvo provede 
rozpočtové opatření a vydá Registraci. Následně Fond zajistí odeslání Registrace 
žadateli.  

Žadatel předloží Fondu dokumenty požadované k vydání Rozhodnutí / Stanovení 
výdajů. Fond provede kontrolu dokladů z hlediska úplnosti a formální 
správnosti a souladu s podmínkami podprogramu NZÚ – BVS. Pokud neshledá žádné 
nedostatky, připraví návrh Rozhodnutí / Stanovení výdajů a předá jej Ministerstvu. 
Následně Ministerstvo vydá příslušný řídící dokument a Fond jej odešle žadateli.  

Podpora je uvolňována průběžně podle postupu realizace projektu a v procentní 
výši dle přiznané podpory na základě žádostí o uvolnění finančních prostředků 
doložených fakturami. 

Ministerstvo, jako správce programu, zabezpečí vyplacení podpory, tj. provede 
rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz. 

Na závěr Fond zpracuje dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce předloženou 
žadatelem a předloží Závěrečné vyhodnocení akce ke schválení Ministerstvu. 
Ministerstvo vydá Závěrečné vyhodnocení akce. 

V průběhu realizace projektu je správce programu nebo Fond oprávněn vyzvat 
žadatele k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Žadatel je povinen tyto 
dokumenty správci programu nebo Fondu bezodkladně doložit. 

Specifika postupu administrace žádostí v případě organizačních složek státu 
a státních příspěvkových organizací jsou uvedena v kapitole 8.2. Pravidla 
pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu NZÚ – BVS. 

V případě podpory poskytované formou posílení vlastních zdrojů žadatele 
u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci prioritní osy 5 
Energetické úspory OPŽP 2014-2020 se administrace žádosti o podporu řídí 



 

57 

požadavky OPŽP 2014-2020 a případně příslušnou Směrnicí MŽP 
k administraci žádostí v rámci podprogramu NZÚ – BVS. 

13.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory NZÚ – BVS 

Žádost o dotaci musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky stanovené 
příslušnou Výzvou. 

Vlastní formulář žádosti se žadateli v elektronickém systému podávání žádostí 
na webovém rozhraní sloužícím k podání žádosti vygeneruje až poté, co vyplní 
všechny výše uvedené požadované údaje. Bez uvedení všech požadovaných údajů 
není podání žádosti možné. 

Dokumenty požadované jako přílohy k žádosti v NZÚ – BVS jsou stanoveny 
příslušnou Výzvou. 

V případě podpory poskytované formou posílení vlastních zdrojů žadatele 
u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci prioritní osy 5 
Energetické úspory OPŽP 2014-2020 se obsah žádosti o podporu a administrace 
žádosti o podporu řídí požadavky OPŽP 2014-2020 a případně příslušnou Směrnicí 
MŽP k administraci žádostí v rámci podprogramu NZÚ – BVS.  

13.5. Dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení akce v NZÚ – 
BVS 

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 
v souladu s článkem 10 Pokynu č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

701s Náklady přípravy a zabezpeční projektu 0,000000 0,006714 4,264118 7,207290 7,271699 8,387174 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 80,335431

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,006714 4,264118 7,207290 7,271699 8,387174 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 80,335431

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,006714 4,264118 7,207290 7,271699 8,387174 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 80,335431

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,006714 4,264118 7,207290 7,271699 8,387174 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 80,335431

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,006714 4,264118 7,207290 7,271699 8,387174 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 8,866406 80,335431

Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

701s Náklady přípravy a zabezpeční projektu 0,000000 0,000000 20,124212 142,712457 43,787089 172,554349 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 1 067,313589

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 20,124212 142,712457 43,787089 172,554349 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 1 067,313589

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 20,124212 142,712457 43,787089 172,554349 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 1 067,313589

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 20,124212 142,712457 43,787089 172,554349 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 1 067,313589

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 20,124212 142,712457 43,787089 172,554349 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 114,689247 1 067,313589

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci část v EDS (pro SFŽP ČR) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci část SMVS (pro MŽP) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024

Pozn.: V roce 2014 byly z programu Nová zelená úsporám vyvedeny finanční prostředky na financování osobních výdajů 6 pracovníků MŽP na období 2 - 12/2014 v celkové výši  2 921 994 Kč
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14. Podprogram Nová zelená úsporám – Náklady státu na 
administraci 

Číselný kód: 115 284 

14.1. Specifikace věcných cílů 

Hlavním cílem podprogramu NZÚ – NSA je zajistit řádnou přípravu a 
realizaci programu NZÚ včetně monitoringu a kontroly. 

V rámci podprogramu NZÚ – NSA jsou realizovány zejména následující činnosti: 

- příprava a administrace programu NZÚ včetně všech jeho podprogramů, 

- audity a kontroly včetně kontrol prováděných přímo na místě, 

- propagace a osvěta programu NZÚ, 

- pravidelný monitoring, evaluace a hodnocení programu NZÚ, 

- poradenství pro žadatele o dotace, 

- vývoj a správa softwaru, hardwaru a webových aplikací programu NZÚ.  

14.2. Bilance potřeb a zdrojů podprogramu NZÚ – NSA 

Pro podprogram NZÚ – NSA je určeno 5 % z celkových zdrojů programu NZÚ ve výši 
22 953 mil Kč. Případné náklady státu na administraci programu NZÚ, které 
přesáhnou tuto hranici, budou hrazeny z rozpočtu Fondu. 

14.3. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v podprogramu 
NZÚ – NSA 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 

Způsobilé výdaje v rámci podprogramu NZÚ – NSA jsou zejména: 

- výdaje na audity a kontroly, 

- výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností 
spojených s realizací programu NZÚ, 

- náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování zaměstnanců 
zabezpečujících chod programu NZÚ, 

- náklady na školení a další vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících chod 
programu NZÚ, 
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- náklady provozního a investičního charakteru (např. nájemné, telekomunikační 
technika, cestovné, poštovné, zabezpečení kancelářského provozu, náklady 
na provoz vozového parku a nutnou obnovu majetku), 

- pořízení, instalace a provoz informačních systémů a dalšího ICT vybavení 
zaměstnanců podílejících se na chodu programu NZÚ, 

- zajištění publicity programu NZÚ, včetně pořádání osvětových, informačních 
a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz 
dopadů těchto akcí, 

- zpracování studií a zpráv o postupu realizace programu NZÚ včetně zpracování 
podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy, 

- zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace 
programu NZÚ, 

- výdaje na externí právní služby, 

- výdaje vzniklé při jednáních Řídícího výboru NZÚ a jiných výborů včetně výdajů 
zahrnujících náklady na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních. 

14.4. Parametry pro posouzení žádosti a indikátory 

14.4.1. Parametry pro posouzení žádosti 

Tabulka níže uvádí výčet všech parametrů pro posouzení žádosti z NZÚ – NSA, které 
mohou být použity. V rámci žádosti o dotaci z podprogramu NZÚ – NSA budou vždy 
uvedeny pouze relevantní parametry (jeden či více), které se k příslušné 
žádosti vztahují. 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Vytvořené metodické, technické, propagační a informační materiály ks 
Vytvořené studie a zprávy (např. výroční, evaluační, závěrečné) ks 
Zaměstnaní pracovníci podílející se na chodu programu NZÚ ks 
Průměrné měsíční osobní výdaje na jednoho zaměstnance podílejícího se na 
chodu programu NZÚ 

Kč 

Průměrné měsíční ostatní výdaje na jednoho zaměstnance podílejícího se na 
chodu programu NZÚ 

Kč 

Uspořádané propagační a informační aktivity (např. semináře, školení) ks 
Proškolené osoby ks 
Pořízené technické vybavení kromě ICT ks 
Pořízené ICT vybavení ks 
Pořízení licencí software ks 
Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění chodu programu NZÚ Kč 

Vzhledem k tomu, že hodnoty výše uvedených parametrů výdaje/cena za jednotku 
parametru uváděného v ks, respektive počet nakoupených jednotek u parametru 
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Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění chodu programu NZÚ nelze 
předem stanovit, budou tyto hodnoty přesně specifikovány v předkládaných žádostech 
o poskytnutí dotace (žádost o platbu) z podprogramu NZÚ – NSA. 

14.4.2. Indikátory 

V rámci podprogramu NZÚ – NSA jsou stanoveny tři indikátory: 

- Celkový počet administrovaných aktivních žádostí o podporu z podprogramu 
NZÚ – RD, 

- Celkový počet administrovaných aktivních žádostí o podporu z podprogramu 
NZÚ – BD, 

- Celkový počet administrovaných aktivních žádostí o podporu z podprogramu 
NZÚ – BVS. 

Očekávané hodnoty indikátorů: 

V případě vložení 1 mld. Kč pouze do podprogramu NZÚ – RD je počet žádostí 
odhadován na 4 500 ks. Pokud by byla 1 mld. Kč vložena do podprogramu NZÚ – BD, 
očekáváme zapojení 510 ks žádostí. V případě podprogramu NZÚ – BVS se 
při vložení 1 mld. Kč očekává administrace 410 ks žádostí. 

14.5. Oprávnění příjemci podpory z podprogramu NZÚ – NSA 

Oprávněnými příjemci podpory z podprogramu NZÚ – NSA jsou Fond a Ministerstvo. 

14.6. Obsah žádosti o poskytnutí podpory z podprogramu NZÚ – NSA 

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje:  

- identifikaci žadatele (název, IČ, právní forma, adresa, bankovní účet, statutární 
zástupce nebo osoba oprávněná), 

- identifikaci akce (název akce, místo realizace, datum zahájení a ukončení 
akce), 

- parametry akce včetně výdaje/ceny za jednotku parametru uváděného v ks 
respektive počtu nakoupených jednotek u parametru Nákup materiálu, zboží 
a služeb potřebných k zajištění chodu programu NZÚ, 

- bilanci potřeb a zdrojů akce (v členění na neinvestiční a investiční), 

- přílohy žádosti - podklady zdůvodňující předpokládanou výši nárokovaných 
osobních, provozních a investičních výdajů spojených 
s činnostmi vedoucími k úspěšnému naplňování cílů programu NZÚ jako celku. 
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14.7. Dokumenty požadované jako přílohy k žádosti v NZÚ – NSA 

14.7.1. Čerpání prostředků z NZÚ – NSA Fondem 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu formou dotace prostředků vynaložených 
Fondem jako osobní výdaje bude probíhat na základě těchto podkladů: 

- seznam osob a jejich míra zapojení do projektu včetně přepočtených stavů, 

- přehled vyplacených mezd souvisejících s administrací programu NZÚ, 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu formou dotace prostředků vynaložených 
Fondem jako provozní a investiční výdaje bude probíhat na základě těchto podkladů: 

- objednávky, smlouvy a jiné související dokumenty pro prokázání 
způsobilosti výdajů, 

- faktury včetně dokladů o úhradě, případně účtenky,  

- soupisky faktur (případně účtenek) jednotlivých projektů obsahující základní 
informace (č. dokladu, evidenční č. dokladu, datum uskutečnění zdanitelného 
plnění, dodavatele, předmět plnění, případně včetně období, celkovou částku 
s DPH, způsob rozdělení nákladů, způsobilé výdaje, DPH, datum úhrady), 

- klíč k určení výše způsobilých výdajů. 

14.7.2. Čerpání prostředků z NZÚ – NSA Ministerstvem 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu na úhradu osobních výdajů Ministerstva bude 
probíhat na základě těchto podkladů: 

- seznam osob a jejich míra zapojení do projektu včetně přepočtených stavů, 

- přehled mezd souvisejících s administrací programu NZÚ, 

- přehled sociálního a zdravotního pojištění, 

- přehled daně ze mzdy, 

- přehled příspěvků do FKSP. 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu na úhradu provozních a investičních nákladů 
Ministerstva bude probíhat na základě těchto podkladů: 

- objednávky, smlouvy a jiné související dokumenty pro prokázání 
způsobilosti výdajů, 

- faktury včetně dokladů o úhradě, případně účtenky, 

- klíč k určení výše způsobilých výdajů. 
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14.8. Pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu a vymezení 
kontrolní činnosti správce programu v podprogramu NZÚ – NSA 

Podpora v rámci podprogramu NZÚ – NSA má formu přímé dotace. Podpora může být 
poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které jsou řádně doloženy. Celková výše 
podpory v tomto podprogramu nemůže překročit celkově vymezenou částku 
definovanou v kapitole 14.2. 

Posuzování žádostí o podporu z podprogramu NZÚ – NSA provádí správce programu, 
přičemž dbá na hospodárnost, účelnost a efektivnost plánované akce (pravidla 3E).  

Správce programu – náměstek ministra věcně příslušné sekce může pověřit 
vedoucího samostatného útvaru schvalováním části NSA předložené Fondem. Část 
NSA za Ministerstvo předkládá vedoucí samostatného útvaru, do jehož kompetence 
spadá řízení a administrace programu, ke schválení náměstku ministra věcně 
příslušné sekce. 

V případě pochybností o hospodárnosti, účelnosti nebo efektivitě akce má správce 
programu možnost přerušit administraci žádosti do doby než budou tyto 
pochybnosti odstraněny (například doložením dalších dokladů či analýz potvrzující 
dodržení pravidel 3E). V případě, že k odstranění pochybností nedojde, nebude 
podpora poskytnuta.  

Náplň kontrolní činnosti správce programu v jednotlivých etapách kontrol: 

1. v rámci předběžné kontroly: 

- naplnění cílů, indikátorů a parametrů podprogramu, 

- efektivnost plánované akce (dodržení pravidel 3E – hospodárnost, účelnost 
a efektivnost), 

- celkové náklady akce z hlediska možnosti státního rozpočtu v jednotlivých 
letech realizace, 

- úplnost a platnost předložených dokladů v rámci investičního záměru. 

2. v rámci průběžné kontroly: 

- dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- sledování dodržování stanovených závazných ukazatelů v průběhu 
realizace v návaznosti na platební a časové harmonogramy akce, případně 
jiné smluvní závazky s akcí související. 

3. v rámci následné kontroly: 



 

64 

- dodržení stanovených závazných časových, finančních a projektových 
ukazatelů akce. 

Při kontrole akcí je aplikován systém finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Systém realizace programového financování 
a kontrolní činnosti je dále upraven vnitřními řídícími akty správce programu. 

14.9. Závěrečné vyhodnocení podprogramu 

Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci programu bude 
provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

V závislosti na výši vyhlašované alokace, četnosti vyhlašování výzev a počtu žádostí 
v jednotlivých podprogramech bude vyhodnoceno dodržení parametrů stanovených 
v kapitole 14.4. 

Součástí hodnotící zprávy budou skutečně dosažené indikátory a parametry, kterých 
bude dosaženo realizací jednotlivých akcí podprogramu, včetně vyhodnocení každého 
parametru dle pravidel 3 E – hospodárnost, účelnost a efektivnost. V případě odchylek 
skutečně dosažených hodnot bude součástí této zprávy jejich zdůvodnění. Dále bude 
součástí hodnotící zprávy vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního 
rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze 
č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
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Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 158,500000 887,600000 792,500000 665,700000 621,562616 148,380040 3 274,242656

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 158,500000 887,600000 792,500000 665,700000 621,562616 148,380040 3 274,242656

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 560,000000 500,000000 420,000000 392,153070 93,615167 2 065,768237

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 560,000000 500,000000 420,000000 392,153070 93,615167 2 065,768237

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 58,500000 327,600000 292,500000 245,700000 229,409546 54,764873 1 208,474419

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 560,000000 500,000000 420,000000 392,153070 93,615167 2 065,768237

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 58,500000 327,600000 292,500000 245,700000 229,409546 54,764873 1 208,474419

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 158,500000 887,600000 792,500000 665,700000 621,562616 148,380040 3 274,242656

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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15. Podprogram Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační 
opatření 

Číselný kód: 115 285 

V rámci NZÚ – AMO budou podporována opatření, která jsou v souladu s Národním 
akčním plánem adaptace na změnu klimatu a která naplňují ustanovení o účelovém 
vázání finančních prostředků dle § 7 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Jedná se zejména o podporu výměn nevyhovujících zdrojů tepla v domácnostech 
poté, co budou vyčerpány prostředky z OPŽP 2014-2020 a o refundaci nákladů 
na adaptační a mitigační opatření v rámci pilotního Programu na podporu výměny 
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších 
adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích 
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.  

Podpora pro kraje (indikativně cca 1,5 mld. Kč) na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla 
v domácnostech poté, co budou vyčerpány prostředky z OPŽP 2014-2020, bude 
realizována dle nastavených podmínek OPŽP 2014-2020 (viz uvedené indikátory a 
přínosy v tabulkách níže). 

Zbývající část alokace (indikativně cca 566 mil. Kč) na refundaci adaptačních a 
mitigačních opatření v rámci pilotního Programu na podporu výměny nevyhovujících 
kotlů na pevná paliva v domácnostech bude z více než 50 % využita na realizaci 
energetiky úsporných opatření a zvyšování podílu OZE (viz uvedené indikátory a 
přínosy v tabulkách níže). 

15.1. Přínosy NZÚ – AMO vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Vzhledem k různorodosti podporovaných aktivit v podprogramu NZÚ - AMO jsou 
přínosy (parametry a indikátory) rozděleny do jednotlivých předpokládaných oblastí, 
přičemž mohou mít i více alternativních sledovaných parametrů. Výchozí hodnoty 
parametrů a indikátorů jsou určeny na základě analýzy dílčích výsledků vyhlášené 
výzvy na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech a 
z výsledků a statistik OPŽP 2014 – 2020 a programu NZU - BVS. Předpokládané 
přínosy podprogramu NZÚ – AMO vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory jsou 
shrnuty v tabulce níže, přičemž podíl k celkové podpoře vztažené na 1 mld. Kč je 
stanoven na základě očekávaného rozdělení alokace pro aktuálně uvažované výzvy 
v tomto podprogramu. Indikátory budou sledovány na základě vyhodnocení 
jednotlivých podpořených akcí. 
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Tabulka – přínosy NZÚ – AMO vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

Název parametru
/indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

Výsadba a 
revitalizace zeleně 

ks  
stromů 645 40,8 26,3 49,0 31,6 

Revitalizace a 
vybudování rybníků 
a retenčních nádrží 

m  
toku 2 000 20,8 41,6 25 49,9 

ha  
rybníků 

9 4 722,2 42,5 5 667 51 

Rozvody pitné vody km 
vodovody 3 6 666,7 20 8 000 24 

Zpevněné plochy 
hrází vodních toků a 
ploch 

m2 1 200 2,7 3,2 3,17 3,8 

Zateplení a výměna 
zdrojů - veřejné 
budovy 

GJ  43 540 3,2 140,0 3,9 168,0 

Vyměněné zdroje ks  7 073 102,7  726,4 177,7 1 256,7 

 

Tabulka – přínosy NZÚ – AMO vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

Název parametru/i
ndikátoru 

Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 – v rámci celého 
podprogramu NZU - 
AMO 

kt/rok 57,6 17 361,1 1 000 27 517,4 1 585,0 

úspora energie 
v konečné spotřebě – 
v rámci celého 
podprogramu NZU - 
AMO  

TJ/rok 269,5 3 710,6 1 000 5 881,3 1 585,0 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v rámci podprogramu NZÚ 
– AMO 

Název parametru Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek Komentář 

Výsadba a 
revitalizace 
zeleně 
 

ks  
(alternativně)      

645 

Parametr určuje celkový počet vysazených stromů, parametr 
zahrnuje i veškeré související práce s úpravou bezprostředního 
okolí včetně doplňkových opatření (např. zemní práce, dovoz 
zeminy, ochrana proti okusu...) a povýsadbové péče. Výchozí 
hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na 
základě odborného odhadu a analýzy výsledků Operačního 
programu životní prostředí 2014 - 2020. 

Revitalizace a 
vybudování 
vodních toků, 
rybníků a 
retenčních nádrží 

m 
(alternativně) 2 000 

Parametr určuje celkový počet revitalizovaných nebo 
vybudovaných metrů vodních toků. Výchozí hodnota je tak 
rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě odborného 
odhadu a analýzy výsledků Operačního programu životní 
prostředí 2014 - 2020. 

ha 
(alternativně) 9 

Parametr určuje celkový počet hektarů, kde dochází 
k revitalizaci, či vybudování rybníků nebo retenčních nádrží. 
Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena 
na základě odborného odhadu a analýzy výsledků Operačního 
programu životní prostředí 2014 - 2020. 

Výstavbavodovo
dní sítě 

km – 
vodovod 

3 

Parametr určuje celkový počet rekonstruovaných nebo 
vybudovaných km vodovodní sítě. Výchozí hodnota je tak rovna 
nule. Cílová hodnota byla určena na základě odborného odhadu 
a analýzy výsledků Operačního programu životní prostředí 2014 
- 2020. 

Zpevněné plochy 
hrází vodních 
toků a ploch 

m2 1 200 

Parametr určuje celkový počet metrů čtverečních, kde dochází 
k výměně nepropustných zpevněných povrchů za 
polopropustné a propustné povrchy. Výchozí hodnota je tak 
rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě odborného 
odhadu a analýzy výsledků Operačního programu životní 
prostředí 2014 - 2020. 

Zateplení a 
výměna zdrojů - 
veřejné budovy 

GJ   
43 540 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie v konečné 
spotřebě za 1 rok dosaženého prostřednictvím realizace 
opatření realizovaných v rámci zateplení a výměny zdrojů 
energie. Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Cílová hodnota 
byla určena na základě analýzy výsledků programu Nová 
zelená úsporám – budovy veřejného sektoru a Operačního 
programu životní prostředí 2014 - 2020. 

t/CO2 
  

7 073 

Indikátor reprezentuje snížení množství vyprodukovaného CO2 
za 1 rok dosaženého prostřednictvím realizace opatření 
realizovaných v rámci zateplení a výměny zdrojů energie. 
Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Cílová hodnota byla 
určena na základě analýzy výsledků programu Nová zelená 
úsporám – budovy veřejného sektoru a Operačního programu 
životní prostředí 2014 - 2020. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v rámci podprogramu NZÚ 
– AMO 

Název indikátoru Měrná jednotka Počet jednotek Komentář 

snížení množství 
vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 57,6 

Indikátor reprezentuje snížení množství 
vyprodukovaného CO2 za 1 rok dosaženého 
prostřednictvím realizace opatření realizovaných 
v rámci celého podprogramu NZU - AMO. Výchozí 
hodnota indikátoru je nulová. Cílová hodnota byla 
určena na základě analýzy výsledků programu Nová 
zelená úsporám a Operačního programu životní 
prostředí 2014 - 2020. 

úspora energie 
v konečné spotřebě TJ/rok 269,5 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie 
v konečné spotřebě za 1 rok dosaženého 
prostřednictvím realizace energeticky úsporných 
opatření realizovaných v rámci celého podprogramu 
NZU – AMO. Výchozí hodnota indikátoru je nulová. 
Cílová hodnota byla určena na základě analýzy 
průměrných nákladů na jednotku uspořené energie 
při realizaci energeticky úsporných opatření v rámci 
programu Nová zelená úsporám a Operačního 
programu životní prostředí 2014 - 2020. 

 

15.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 
podpory v NZÚ – AMO 

Pro způsobilé výdaje pro oblast adaptačních a mitigačních opatření platí obecná 
pravidla stanovená v kapitole 5.1 a dále upřesnění a specifikace uvedená v příslušné 
Výzvě.  

Maximální výše podpory v této oblasti je stanovena na 90 % způsobilých výdajů, 
v případě refundace prostředků SFŽP ČR a podpory výměny nevyhovujících zdrojů 
tepla v domácnostech po vyčerpání prostředků OPŽP 2014-2020 může výše podpory 
dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů. V případě nesplnění cílů v rámci pilotního 
Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, 
úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření, tj. nebude alokováno více 
než  50% na energeticky úsporná opatření, bude podpora krácena.  

Další parametry pro stanovení výše podpory pro jednotlivá opatření a typy příjemců 
podpory jsou dány příslušnou Výzvou. 

15.3. Administrace žádostí v NZÚ – AMO  

Žádost o podporu je předkládána na základě vyhlášené Výzvy k podávání žádostí, kde 
jsou dále specifikovány formuláře a způsob podání žádosti, požadované přílohy 
žádosti (v případě, že je součástí podání žádosti požadavek na proplacení žádosti, 
náležitosti požadavku na proplacení) a náležitosti požadavku na proplacení podpory.  
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15.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory z NZÚ – AMO a závěrečné 
vyhodnocení akce 

Žádost o dotaci musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky stanovené 
příslušnou Výzvou. 

Žádost o podporu bude obsahovat přílohy specifikované pro jednotlivé oblasti podpory 
příslušnou Výzvou.  

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 
v souladu s článkem 10 Pokynu MF č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Číslo 

řádku
Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

707s Náklady na nákup služeb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 110,000000 70,000000 30,000000 16,000000 3,529805 229,529805

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Finanční záruky v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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16. Podprogram Nová zelená úsporám – Finanční záruky  

Číselný kód: 115 286 

Cílem záručního mechanismu v rámci NZÚ – FZ je prostřednictvím poskytnutí záruk 
a finančního příspěvku na úhradu úroků bankovních úvěrů zvýšit dostupnost 
komerčních úvěrů určených zejména na renovace či výstavbu rodinných domů nebo 
bytových domů s cílem dosáhnout energetických úspor. 

Z prostředků podprogramu bude podpořeno vytvoření záručního fondu spravovaného 
záruční bankou. Tento fond bude sloužit k úhradě závazků záruční banky, které jí 
vzniknou z finančních záruk vystavených touto bankou ve prospěch bank financujících 
projekty příjemců podpory v rámci podprogramu NZÚ a k výplatě finančních příspěvků 
určených na úhradu úroků komerčních úvěrů na energeticky úsporná opatření 
realizovaná s podporou v rámci programu NZÚ.  

Záruční schéma bude zajištovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 
(ČMZRB), na kterou se předpokládá převod prostředků formou dotace ze státního 
rozpočtu v rámci zdrojů programu NZÚ na vytvoření záručního fondu. 

Vzhledem k nastavení mechanismu poskytování finančních záruk v NZÚ – FZ 
prostřednictvím ČMZRB se jedná o bankovní záruky.  

Veškeré transakce v rámci podprogramu budou prováděny v české měně. 

Za účelem realizace záručního mechanismu bude mezi MŽP a ČMZRB uzavřena 
dohoda/smlouva o spolupráci, v níž budou stanoveny zejména role poskytovatele a 
příjemce dotace, konkrétní termíny a postupy spolupráce mezi ČMZRB a správcem 
programu a podmínky, za nichž budou prostředky do záručního fondu převedeny a 
v rámci záručního fondu využívány, a další podmínky nezbytné pro realizaci 
podprogramu NZÚ – FZ a jeho vyhodnocení.  

16.1. Způsobilost výdajů a stanovení výše podpory pro NZÚ – FZ  

Bankovní záruky a finanční příspěvky na úhradu úroků, budou poskytovány u úvěrů 
pokrývajících shodné způsobilé výdaje s podprogramem NZÚ – RD a NZÚ - BD. 
Podrobnosti jsou stanoveny příslušnou Výzvou. Pro způsobilé výdaje 
v oblasti finančních záruk platí přiměřeně obecná pravidla stanovená v kapitole 5.1 a 
dále upřesnění a specifikace uvedená v příslušné Výzvě. 

Podmínkou pro poskytnutí záruky a finančního příspěvku na úhradu úroků je 
poskytnutí dotace z NZÚ, resp. z podprogramu NZÚ – RD nebo NZÚ - BD. 

Výše poskytnuté záruky nepřekročí 80 % jistiny bankovního úvěru. Parametry 
nastavení záruk jsou stanoveny příslušnou Výzvou. 
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Výše finančního příspěvku na úhradu úroků bude dosahovat až 2 % p.a. z jistiny 
poskytnutého úvěru. Parametry nastavení finančního příspěvku jsou stanoveny 
příslušnou Výzvou a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Výše poplatku za správu záručního fondu se předpokládá max. 10 % poskytnutého 
vkladu do záručního fondu za období realizace podprogramu, tj. do roku 2024. 
Po ukončení poskytování bankovních záruk až do úplného vypořádání bude banka 
účtovat roční poplatek ve výši 2 % p.a. z objemu prostředků převedených do záručního 
mechanismu a určených na krytí ztrát z poskytnutých záruk.  

Očekávána ztráta z nesplacených úvěrů (tzv. default rate) vypočtená z finančního 
objemu zaručených úvěrů je ve výši obvyklé u obdobných produktů, tj 15 %.  

Předpokládaná výše vkladu do záručního fondu je v pilotní fázi 200 mil. Kč. Tento výdaj 
na financování programu bude posuzován v režimu individuální dotace dle § 13 odst. 
3 písm. c) rozpočtových pravidel, a to i v případě, že vklad bude činit méně než 
200 mil. Kč.  

Vklad do záručního fondu bude proveden jednorázově. 

16.2. Popis administrace žádostí v NZÚ – FZ 

Žádost o podporu je předkládána na základě vyhlášené Výzvy k podávání žádostí, 
která dále specifikuje požadované dokumenty, způsob podání a náležitosti žádosti.  

Po věcné a formální kontrole předložené žádosti vydá správce programu RAaRoPD.  

Na základě vydaného RAaRoPD je proveden převod prostředků do záručního fondu 
spravovaného ČMZRB.  

ČMZRB předloží správci programu každoročně přehled o výši poskytnutých záruk a 
o výši poskytnutého příspěvku k úhradě úroků, a to ve stavu k datu 31. 12. běžného 
roku.  

ČMZRB bude využívat prostředky navrácené do záručního mechanismu do konce 
realizace programu, tedy do 31. 8. 2024. Po finálním uzavření záručního mechanismu 
provede ČMZRB závěrečné vyúčtování.  

Podrobný postup realizace finančních záruk bude řešen s využitím zkušeností MF a 
ve spolupráci s MPO v rámci samostatného materiálu, který bude předložen ke 
schválení vládě ČR. 

16.3. Obsah žádosti o poskytnutí podpory z NZÚ – FZ a Závěrečné vyhodnocení 
akce 

Žádost o dotaci musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 



 

74 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky stanovené 
příslušnou Výzvou. 

Žádost o podporu bude obsahovat přílohy specifikované příslušnou Výzvou.  

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 
v souladu s článkem 10 Pokynu MF č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů.  


