V Praze dne 11. února 2016
Č. j. 324/M/16
Č. j. 8926/ENV/16

Dodatek č. 2
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 se upravuje
takto:
I.

Článek 3 zní:
"Článek 3
Oblasti podpory
Podprogram Rodinné domy
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou k snížení energetické náročnosti
stávajících rodinných domů. Jedná se zejména o realizaci opatření ke zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy.
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
V této oblasti je podporována výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou
náročností.
C. Efektivní využití zdrojů energie
V této oblasti je podporována výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní,
ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje
energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu.

Podprogram Bytové domy
A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické
náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy. Jedná se zejména
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 zpětného získávání tepla
z odpadního vzduchu a další.
B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
V této oblasti je podporována výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou
náročností.
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. Podpořena budou pouze opatření v bytových domech na území hl. m. Prahy."
II.

Do článku 4 se doplňuje odstavec 13, který zní:
"13. V případě, že Fond v jakékoliv fázi administrace do doby vydání Registrace
a rozhodnutí zjistí, že žadatel porušuje či nesplňuje podmínky Programu takovým
způsobem, který by k datu evidence žádosti neumožňoval podání žádosti v souladu
s podmínkami Programu, Fond další administraci žádosti ukončí a písemně o tom
žadatele vyrozumí. Žadatel je v tomto případě oprávněn podat Fondu námitku proti
ukončení administrace žádosti. Vyřizování námitek se řídí pravidly uvedenými
v článku 13 této směrnice."

III.

V článku 20 odstavce 4 a 5 zní:
"4. Finanční plán čerpání podprogramu NSA pro následující rok schvaluje správce
Programu.
5. Náměty na projekty v rámci podprogramu NSA projednává a schvaluje správce
Programu."

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti
dne 12. února 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a 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: Ing. Radka Pokorná

Mgr. Richard Brabec
ministr

