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Praha dne   6. února 2020 
Č. j.: MZP/2020/110/1941 

Dodatek č. 4 
ke směrnici MŽP č. 2/2015 

 o poskytování finančních prostředků z programu Nová 
zelená úsporám od roku 2015 

Směrnice MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám 
od roku 2015 ze dne 31. března 2015, č. j.: 22197/ENV/15, 899/M/15, ve znění dodatku č. 3 
(dále jen „směrnice“), se upravuje takto: 

I. Článek 1 odstavec 2 zní: 

„2. Tato Směrnice vychází z Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační 
číslo programu 115 280, schválené dne 30. července 2019 usnesením vlády ČR 
č. 554, zpracované v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 
programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dokumentace 
Programu“).“. 

II. Článek 3 v části nazvané „Podprogram Rodinné domy“ odstavec B, včetně jeho názvu zní: 

„B. Výstavba nebo nákup rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností  

V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup rodinných domů s velmi nízkou 
energetickou náročností.“. 

III. Článek 3 v části nazvané „Podprogram Bytové domy“ odstavec B, včetně jeho názvu zní: 

„B. Výstavba bytových domů nebo nákup bytových jednotek v nových bytových domech 
s velmi nízkou energetickou náročností  

V této oblasti je podporována výstavba bytových domů nebo nákup bytových jednotek 
v nových bytových domech s velmi nízkou energetickou náročností.“. 

IV. Článek 3 v části nazvané „Podprogram Bytové domy“ odstavec C, včetně jeho názvu zní: 

„C. 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 o výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné 
zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání 
tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných soustav a další opatření. Podpořena budou 
pouze opatření v bytových domech na území hl. m. Prahy.“. 

V. Článek 4 odstavec 5 a 6 nově zní: 

„5. Podporu z Programu lze však poskytnout i na opatření prováděná na budově, na něž 
je individuálně poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších 
veřejných zdrojů. Na jedno opatření je pak možné současně čerpat podporu z více 
veřejných zdrojů. 
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6. V případě podpory z více veřejných zdrojů je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit 
Fondu, a to včetně rozdělení způsobilých výdajů dle jednotlivých veřejných zdrojů 
sloužících k financování realizace opatření.“. 

VI. Článek 5 odstavec 1 zní: 

„1. Výzva k podávání žádostí (dále jen „Výzva“) je dokument vydaný správcem 
Programu, který obsahuje zejména věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů 
o dotaci, lhůtu pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci 
musí naplnit. Nedílnou součástí Výzvy jsou i Závazné pokyny pro jednotlivé 
podprogramy podpory.“. 

VII. Článek 8 odstavec 4 zní: 

„4. V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín 
pro doložení dokumentů vyžadovaných pro vydání Registrace a rozhodnutí stanoven 
ve Výzvě a v Závazných pokynech pro příslušný podprogram podpory. V případě 
žádosti kombinující opatření z více oblastí podpory je stanoven jednotný termín 
pro doložení dokumentů vyžadovaných pro vydání Registrace a rozhodnutí, 
a to podle oblasti podpory s nejdelší lhůtou.“. 

VIII.  Článek 20 bod j) zní:  

„j)   rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než 
polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je 
k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše 
dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely 
Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři 
samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici 
pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné 
budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu 
s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, stavby 
pro rodinnou rekreaci apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu 
považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená 
vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy. Pro účely Programu nejsou 
za rodinný dům považovány také stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným 
základem, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby,“. 

IX. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti dne 
14. února 2020 a je závazný pro všechny zaměstnance Ministerstva životního prostředí 
a pro ředitele Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své 
působnosti konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu 
životního prostředí České republiky v souladu s tímto dodatkem. 

 

Odborný gestor: samostatné oddělení programu Nová zelená úsporám 
Zpracovatel: Mgr. David Koňata  

 
 
 
   
   Mgr. Richard Brabec 

                           ministr 


