




Nová zelená úsporám 2013 



ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 

• Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen 

„Program“) je financován z prostředků Státního fondu 

životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 

383/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 

ČR. 

• Pro Program je vyčleněna alokace o celkové výši  

1 mld. Kč. 

 



• Majitelé RD (fyzické osoby) nemají zkušenosti s vyřizováním 

žádostí, což znamená opakované konzultace na krajských 

pracovištích Fondu. 

• Vstoupila v platnost novela vyhlášky o energetické náročnosti  

budov (78/2013 Sb.), která platí od dubna 2013 a novela zákona 

406/2000 Sb., o hospodaření energií zavedla nové požadavky  

na energetické specialisty. 

• Nové nastavení pravidel Programu NZÚ 2013 a NZÚ znamená  

pro pracovníky krajských pracovišť  poskytování četných konzultací 

nejen žadatelům, ale také zpracovatelům energetických posudků.  

• Byly nastaveny nové podmínky pro zpracování žádostí o zápis  

do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a Seznamu výrobků a 

technologií (SVT).  

 

 

VÝCHODISKA PROGRAMU NZÚ 2013 



 

• Program pružně reaguje na situaci v povodněmi 

zasažených oblastech 

• Žadatelům jejichž rodinný dům byl zasažen povodní, nabízíme 

možnost žádat o podporu za zvýhodněných podmínek: 

– zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 % 

– zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20 % 

– zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru o 20 % 

– prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu 

 

PODPORA V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNÍ 



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 

A. Snižování energetické  

náročnosti stávajících  

rodinných domů 

B. Výstavba rodinných  

domů s velmi nízkou  

energetickou náročností 

C. Efektivní využití zdrojů  

energie 

D. Podpora na přípravu a 

zajištění realizace 

podporovaných opatření 

E. Bonus za kombinaci 

vybraných opatření 



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

Míra podpory je ovlivněna kvalitou provedených opatření – čím nižší 
energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora –  
rozdělení do tří hladin 

Sledované parametry 
Označení       

Jednotky 

A.1 
A.2 A.3 

A.1.1 A.1.2 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Uem                              

[W/m2.K] 
≤ 0,95 * Uem,R - ≤ 0,85 * Uem,R ≤ 0,75 * Uem,R 

Vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění 

po realizaci na vytápění 

 EA  

[kWh/m2.rok] 
- ≤ 70          ≤ 55 ≤ 35 

Všechny měněné stavební prvky obálky budovy na 

systémové hranici obálky budovy musí splnit 

podmínku na součinitel prostupu tepla  

U   

[W/(m2.K)]  
- ≤ 0,95 * UR - - 

Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na 

vytápění EA oproti stavu před realizací opatření 
[%] 40 50 60 

Povinná výměna zdroje v případě, že původní 

hlavní lokální zdroj tepla na vytápění budovy je na 

tuhá fosilní paliva. 

[-] Ano Ano Ano 

Instalace nuceného větrání                                                                    

Pozn.: Výměna vzduchu musí být v souladu s  ČSN EN 

15 665/Z1 

[-] Podporována Podporována Podporována  

Míra podpory [%] 30 % 40 % 55 % 



Výpočet podpory: 

 

 

míra podpory – míra podpory, jejíž výše se řídí dosaženou 

energetickou úrovní budovy po provedení podporovaných opatření 

Si – plocha i-té konstrukce v m2 

měrné výdaje i-té konstrukce – stanovené podle Směrnice MŽP č. 

9/2013, Přílohy č. II/11  

dle typu konstrukce 

k – počet konstrukcí na obálce budovy, na kterých je realizováno 

podporované opatření 

 

 

 

 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 



• výdaje související  

se zateplením  

venkovních obvodových  

stěn do uznatelné výše  

1 300 Kč bez DPH 

• výdaje související  

s výměnou otvorových  

výplní do uznatelné výše  

6 000 Kč bez DPH 

• výdaje související  

se zateplením střechy  

do uznatelné výše  

1 300 Kč bez DPH 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 



• výdaje související  

se zateplením  

podlahy na terénu  

do uznatelné výše  

1 700 Kč bez DPH 

• výdaje související  

se zateplením  

konstrukcí mezi vytápěným  

a nevytápěným prostorem  

do uznatelné výše  

500 Kč bez DPH  

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 



Výpočet podpory - příklad: 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

Typ konstrukce 
Celková 

výměra Si 

Měrné výdaje 

vč. DPH 
Max. způsobilé výdaje 

Zateplení obvodových stěn S1
 1495 Kč/m2 ZV1 = S1 * 1495 Kč 

Výměna otvorových výplní S2
 6900 Kč/m2 ZV2 = S2 * 6900 Kč 

Zateplení střechy S3
 1495 Kč/m2 ZV3 = S3 * 1495 Kč 

Zateplení podlahy na terénu S4
 1955 Kč/m2 ZV4 = S4 * 1955 Kč 

Zateplení ostatních konstrukcí S5
 575 Kč/m2 ZV5 = S5 * 575 Kč 

Celkem S --- ZV = ZV1 + ZV2 + ZV3 + ZV4 + ZV5 Kč 

Maximální výše podpory v oblasti A:                                   

 

Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření: 
Podpora na zpracování odborného posudku: max. 10 000 Kč 
Podpora na zajištění odborného technického dozoru: max. 5 000 Kč 
V případě současné realizace solárního systému: 
Kombinační bonus: 10 000 Kč 



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

• dotace je stanovena fixně na rodinný dům 

• podporu z oblasti B nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory 

• dvě hladiny podpory dle výsledných parametrů budovy 

 
Sledované parametry 

Označení       

Jednotky 
B.1 B.2 

Výše podpory [Kč] 400 000 550 000 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění  EA [kWh/m2.rok] ≤ 20 ≤ 15 

Měrná roční potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů  EpN,A  [kWh/m2.rok] ≤ 90 ≤ 60 

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí U  [W/(m2.K)]  ≤ Upas,20 ≤ Upas,20 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem   W/(m2.K)     ≤ 0,22 ≤ 0,22 

Neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby  n50  [1/h]. ≤ 0,6  ≤ 0,6  

Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti v letním období θai,max [°C]  ≤ θai,max,N  ≤ θai,max,N  

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla 
[-] Ano Ano 

Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η [%]   ≥ 75 ≥ 75 



• Povinná výměna neekologického 

zdroje tepla na vytápění současně 

s realizací opatření z oblasti A  

• Výměna neekologického zdroje  

tepla na vytápění ve stávajícím  

rodinném domě, kde byla 

opatření ke snížení energetické  

náročnosti již realizována 

• Instalace solárního termického 

systému 

• Instalace systému nuceného 

větrání se zpětným získáváním 

tepla 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
C. Efektivní využití zdrojů energie 



• Zdroje na biomasu: pořízení zdroje na biomasu, materiálu na zapojení  

zdroje, komponenty nutné pro provoz zdroje, zásobník paliva včetně podavače,  

zásobník TV (akumulační nádrž), zkoušky a revize pro uvedení do provozu 

• Tepelná čerpadla: (země-voda, vzduch-voda, voda-voda): pořízení tepelného 

čerpadla, materiálu na zapojení zdroje, komponenty nutné pro provoz zdroje, 

zásobník TV (akumulační nádrž), zemní vrty, zkoušky a revize pro uvedení  

do provozu 

• Zdroje na zemní plyn: pořízení kondenzačního kotle na spalování zemního  

plynu, materiálu na zapojení zdroje, komponenty nutné pro provoz zdroje,  

zásobník paliva včetně podavače, zásobník TV (akumulační nádrž), zkouška  

a revize pro uvedení do provozu 

• Solárně-termické systémy: pořízení solárního kolektoru (plochý nebo  

vakuový trubicový), materiálu na zapojení systému, komponenty nutné  

pro provoz systému, konstrukce na upevnění solárních panelů, zásobník TV 

(akumulační nádrž), zkoušky a revize pro uvedení do provozu 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
C. Efektivní využití zdrojů energie  



Typ podpory 

Při současném 

zateplení z oblasti 

podpory A 

Bez vazby na oblast 

podpory A (do 150 

kWh/m2/rok) 

Max. výše podpory [Kč] * 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000  80 000 

Krbová kamna a uzavřené krbové vložky na biomasu s ruční dodávkou paliva a 

teplovodním výměníkem 
50 000 40 000 

Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 55 000 45 000 

Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 80 000 

Tepelné čerpadlo  země – voda 100 000 80 000 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 60 000 

Plynové kondenzační kotle 18 000 15 000  

Solárně-termické systémy pro přípravu TV   35 000 35 000  

Solárně-termické systémy pro přípravu TV a přitápění   50 000 50 000 

Instalace jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla 100 000 není podporována 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
C. Efektivní využití zdrojů energie 

* Maximální výše podpory je dále omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých 
výdajů v %, která je stanovena ve Směrnici MŽP č. 9/2013. 



• Zpracování odborného posudku (projektové dokumentace a 

energetického posudku) pro oblast podpory A – 10 000 Kč 

• Zajištění odborného technického dozoru stavebníka  

pro oblast podpory A – 5 000 Kč 

• Zpracování oborného posudku (projektové dokumentace a 

energetického posudku) a měření průvzdušnosti obálky 

budovy pro oblast podpory B – 35 000 Kč 

• Zpracování odborného posudku (projektové dokumentace a 

energetického posudku) pro oblast podpory C.2 – 5 000 Kč 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření 



• Kombinační bonus oblastí podpory A+C.3 
 
• Kombinační bonus oblastí podpory A+C.1+C.3 
 
• Kombinační bonus oblastí podpory A+C.3+C.4 
 
• Kombinační bonus oblastí podpory A+C.1+C.3+C.4 

 
• Kombinační bonus oblastí podpory C.2+C.3  

 
 
Kombinační bonus je vždy 10 000 Kč 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
E. Bonus za kombinaci vybraných opatření 



Původní stav: 
- obvodové stěny tvoří konstrukce z dřevěných panelů s tepelnou izolací z minerální 

vlny 
- původní šikmá dvouplášťová sendvičová střecha a strop pod půdou byly dodatečně 

zatepleny 
- ve střešní konstrukci jsou instalována původní střešní okna se dvěma skly 
- v objektu jsou instalována novější okna s tepelně izolačními dvojskly a nové vstupní 

dveře 
- sokl budovy a podlaha nad nevytápěným suterénem z keramických desek je v 

původním stavu 
 
Navrhovaný stav: 
- obvodové stěny v 1. NP budou částečně demontovány a zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem na bázi EPS tl. 160 mm 
- obvodový plášť ve 2. NP bude doplněn tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 220 mm 
- strop nad suterénem bude zateplen tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 60 mm 

NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
Modelový příklad – zateplení RD typu „OKAL“ 



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 
Modelový příklad – zateplení RD typu „OKAL“ 

Vyhodnocení dle  

TNI 73 0331 

Původní stav částečně 

zateplený objekt 

Podoblast podpory  

A.1.1 

  míra podpory 0 % míra podpory 30 % 

Podlahová plocha vnější m2 234,5 234,5 

Měrná potřeba tepla na vytápění EA dle TNI 73 0331 (kWh/m2.rok) 132 51 

Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění % 0 61 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem vypočtený W/(m2K) 0,77 0,34 

Hodnocení Uem W/(m2K) 2,14 Uem,R 0,94 Uem,R 

Celkové způsobilé výdaje v podoblasti A včetně DPH (Kč) 0 285 596 

Celkové způsobilé výdaje v podoblasti C4 včetně DPH (Kč) 0 0 

Způsobilé výdaje na vypracování odborného posudku – podoblast D1 (Kč) 0 10 000 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 0 295 596 

Celková maximální výše podpory (Kč) 0 85 679 

Prostá návratnost při započítání dotace-vytápění kotlem na zemní 

plyn (roky) 
0 8 

Vyhodnocení navrhovaných řešení: 

Závěrečné stanovisko: 
 
I v budově, kde již byla dříve realizována dílčí opatření ke snížení 
energetické náročnosti (např. zateplení stropů a výměna oken), lze realizací 
dalších vhodných opatření dosáhnout na podporu z programu Nová zelená 
úsporám 2013. 
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Na webu www.nzu2013.cz 
jsou zveřejněny: 

 

 Směrnice MŽP  
a přílohy 

 

 1. výzva  
k podávání žádostí 
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Nová zelená úsporám 2013 - web  

Webové stránky  

programu najdete zde: 

www.nzu2013.cz 

info@sfzp.cz 
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Nová zelená úsporám 2013 - kalkulačka  Pro žadatele je připravena kalkulačka pro výpočet dotace: 
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Nová zelená úsporám 2013 – typické příklady 
zateplení  

Pro žadatele jsou  

připraveny modelové 

příklady zateplení  



25 

Je zpracován návod  

pro žadatele popisující 

proces přípravy  

a podání žádosti  

Krok za krokem 
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Pro žadatele bude 

připraven vzorově 

vyplněný elektronický 

formulář žádosti  

o podporu 
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Nová zelená úsporám 2013 – vzorové smlouvy  

Pro žadatele jsou: 

 připraveny vzorové 

smlouvy o dílo  

s projektantem  

s dodavatelem 

 budou připraveny 

vzorové smlouvy  

o dílo 

se zpracovatelem 

odborného posudku 

s technickým  

dozorem  
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Nová zelená úsporám 2013 – SOD/SVT  

Byl zahájen  
příjem žádostí  
o zápis do: 

 

• Seznamu  
odborných  
dodavatelů 

 

• Seznamu  
výrobků  
a technologií 

info@sfzp.cz 



ADMINISTRACE PROGRAMU NZÚ 2013 

 červen 2013 vyhlášení programu NZÚ 2013  

 srpen 2013 zahájení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy 

podzim 2013 administrace žádostí v rámci 1. výzvy 

podzim 2013 první vyplacené prostředky v rámci 1. výzvy 

HARMONOGRAM 






