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Ode dneška je možné podat 
žádost o PŘÍSPĚVEK na zateplení, 
pořízení ekologického vytápění 
a stavbu pasivního domu. Jak na to? 

Alice Kupčeková

Deset miliard korun se letos rozdělí mezi 
žadatele v rámci programu Zelená úsporám, 
který připravilo ministerstvo životního pro-
středí. Peníze by měly vystačit pro všechny, 
kteří žádost podají a dodrží podmínky. Do 
jedné domácnosti by tak mohly „přitéct“ až 
stovky tisíc korun.

Ve speciální příloze MF DNES se dočtete, 
kdo může o dotaci žádat, co musí splnit, jak 
by měl postupovat a kolik může dostat.

Na co dostanete dotaci

Na zateplení, na pořízení kotle na biomasu, 
tepelného čerpadla a solárních kolektorů, 
nebo na stavbu pasivních domů.

Kdo může žádat

Vlastníci rodinných domů, ale i majitelé 
bytových domů, tedy družstva a společenství 
vlastníků bytů, města a obce nebo firmy. 
Dotovat se budou jen úpravy domů k trva-
lému bydlení, takže nelze získat příspěvek 
třeba na výměnu kotle na chatě či chalupě.

Majitelé bytových domů nemohou žádat 
o peníze na tepelná čerpadla. Vlastníci pane-
lových domů nemohou žádat o dotaci na 
zateplení, na to je určen program Panel 
ministerstva pro místní rozvoj. 

Na žádosti by mělo být jméno toho, kdo 
je vedený jako majitel nemovitosti, neboť ten 
jediný může peníze dostat. Musí se na něj 
navíc vztahovat zákon o dani z nemovitosti 
a dalších 15 let musí rodinný či bytový dům 
užívat k bydlení. A také nesmí dlužit žádné 
peníze státu, obci či zdravotní pojišťovně, 
například na daních, pojistném a podobně.

Kam žádost doručit

Krajská pracoviště Státního fondu životního 
prostředí (dále jen fondu) budou přijímat 

Nejlepší energie je ta, 
která se nevyrobí

Jan Dusík, náměstek ministra 
životního prostředí

Kde se vzaly peníze na program 
Zelená úsporám? 
Česká republika produkuje zhruba 
o čtvrtinu méně skleníkových plynů 
než v roce 1990. Díky tomu jsme tedy 
v rámci Kjótského protokolu mohli pro-
dat ušetřené emise v podobě emisních 
kreditů státům, kterým se tolik neda-
ří snížit produkci skleníkových plynů. 
Letos jsme již prodali 40 milionů kreditů 
a s dalším prodejem počítáme v příštích 
měsících. V následujících čtyřech letech 
to znamená výnos až 25 miliard korun. 
Z toho asi 10 miliard korun půjde letos 
prostřednictvím programu Zelená úspo-
rám do českých domácností.

Co všechno by měl program přinést?
Zateplováním, instalací tepelných čer-
padel, kotlů na biomasu nebo solár-
ních kolektorů se sníží nejen spotřeba 
energie v domácnostech, ale díky eko-
logickým formám vytápění by se měla 
zlepšit i kvalita ovzduší. Klesnou emise 
CO2 a také emise prachových částic, 
které mají velký podíl na respiračních 
alergiích, především u dětí. Investujeme 
tedy do lepšího životního prostředí, ale 
také do budoucích úspor domácností 
několik miliard korun ročně. 

Jak domácnosti ušetří? 
Pokud zateplíte dům či byt, nebudete 
muset tolik topit. A platí, že nejlepší 
energie je ta, která se nevyrobí. České 
domácnosti dnes vydávají za energie 
téměř třetinu svých ročních výdajů, to 
se může podstatně změnit.  

A další výhody?
Uskutečňování programu Zelená úspo-
rám přinese významnou pomoc i čes-
kým firmám. Pomůže totiž vytvořit nebo 
udržet zhruba 30 tisíc pracovních míst 
především v menších a středně velkých 
firmách, hlavně v regionech. (mu)

Alice Kupčeková

O dotaci na zateplení, výměnu vytápění 
za ekologické či stavbu pasivního domu 
můžete žádat předtím, než se do toho pus-
títe, nebo dodatečně (do jednoho roku od 
chvíle, kdy jste úpravu udělali). Ať už budete 
postupovat tak či onak, budete muset udělat 
stejné kroky – jen v trochu jiném pořadí. 
Které to jsou?

1. Vyplníte formulář

Formuláře žádostí získáte na krajských pra-
covištích Státního fondu životního prostředí, 
v budoucnu je budou mít i v pobočkách něk-
terých bank. Dají se také stáhnout z webu 
www.zelenausporam.cz nebo vystřihnout 
z novin.

2. Pořídíte si technickou 
dokumentaci

Nechte si od projektanta vypracovat projek-
tovou dokumentaci k úpravám domu, jež 
bývá nutná k ohlášení stavby či k získání 

stavebního povolení. Ve spolupráci s dodava-
telem, autorizovaným projektantem, inžený-
rem či technikem nebo energetickým audito-
rem vyplňte Krycí list technických parametrů, 
který je ke stažení na www.zelenausporam.cz 
a v němž budou popsány vlastnosti domu 
a zvolené technologie.

3. Vyberete si firmu či výrobek

Seznam dodavatelů, od nichž si můžete 
nechat zateplit dům nebo namontovat 
kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, 
najdete na webových stránkách progra-
mu. S dodavatelem sepište smlouvu nebo 
alespoň objednávku a nechte si vystavit 
položkový rozpočet. Dokumenty, které 
firma vystaví, zkontrolujte podle vzoru 
faktury na webu. Jinak riskujete, že v nich 
nebudou všechny údaje potřebné pro zís-
kání dotace. Jestliže jste si vybrali firmu, 
která v seznamu není, poohlédněte se po 
jiné nebo dodavateli doporučte, aby se do 
programu přihlásil, zápis trvá maximálně 
30 dní.

Stejně tak bude na webu i přehled výrob-

ků, které splňují podmínky programu, a když 
si je pořídíte, dosáhnete na dotaci. Vybraný 
výrobek musí instalovat některá z firem na 
seznamu.

4. Osobně doručíte dokumenty

Majitelé rodinných domů, kteří žádají o dotaci 
na zateplení či stavbu pasivního domu, si nej-
prve nechají potvrdit projektovou dokumentaci 
na krajském pracovišti fondu (kontakty najdete 
uvnitř přílohy). Vyplněnou žádost s průkazem 
totožnosti i se všemi potřebnými přílohami 
(originál listu vlastnictví z katastrálního úřadu 
nebo z CzechPointu, krycí list, projektová 
dokumentace... viz formulář) pak odnesou 
osobně do banky. Dokud nebude znám seznam 
bank, vše bude vyřizovat fond. Budou-li chtít 
dotaci na výměnu vytápění, ponesou projekt 
do banky rovnou se žádostí. Vlastníci bytových 
domů budou vždy odevzdávat všechny doku-
menty na pobočce fondu.

5. Projdete kontrolou

Pracovník krajského pracoviště fondů nebo 

banky ověří vaši totožnost, zkontroluje for-
mulář a přílohy. Prověří také, zda vybrané 
firmy a výrobky jsou uvedené v seznamech 
fondu. Pokud je něco špatně, dokumenty 
vám vrátí k doplnění či přepracování. 

6. Obdržíte vyrozumění 
o nároku na dotaci

Žádáte-li předem, do 60 dní obdržíte vyrozu-
mění o nároku na dotaci, které má platnost 
u dotací na zateplení 18 měsíců, na pasivní 
domy 24 měsíců a na ekologické vytápění 
šest měsíců. Do té doby je třeba úpravu 
domu uskutečnit.

7. Uděláte úpravu rodinného 
či bytového domu

Seženete si na stavebním úřadě potřebná 
povolení a uskutečníte plánovanou úpravu 
domu. Nesmíte ji dělat svépomocí, ale 
musí ji provést firma, kterou jste si vybrali 
ze seznamu dodavatelů a již jste uvedli 
v žádosti. Nesmíte měnit ani materiály 
a technologie. Nezapoměňte si schovávat 

veškeré faktury a doklady o zaplacení, které 
od firem dostanete. 

8. Dostanete peníze

Na pracovišti fondu či v bance předložte faktu-
ry od dodavatelů a potvrzení, že jste zaplatili, 
což dokážou i výpisy z účtu. Dále oznámení 
o užívání stavby, kolaudační souhlas či proto-
kol o uvedení zařízení do provozu. Podepíšete 
smlouvu o poskytnutí dotace. Bude-li vše 
v pořádku, dostanete do 30 dnů peníze na 
účet. Pokud ne, budete muset dokumentaci 
doplnit, jinak nemusí být dotace vyplacena.

V příloze si přečtete,
jak získat dotaci na:

■  Zateplení domu - strany 2 až 6 (najdete 
tu i formulář k vystřižení a návod jak jej 
vyplnit)

■ Ekologické vytápění - strana 7
■ Solární kolektory - strana 8
■ Stavbu pasivního domu - strana 8

Rozhovor s odborníkem

Na co všechno můžete získat dotaci
*  Zateplení domu 

1. Částečné zateplení - zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo 
nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěnou a nevytápěnou místností, výměna oken, pořízení systému nuceného větrání s rekuperací tepla 2. Komplexní 
zateplení, díky němuž se z domu stane nízkoenergetický

* Stavba pasivního domu 

*  Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 
1. Výměna kotlů na uhlí či lehký topný olej nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a tepelná čerpadla (typu země-voda, vzduch-voda, 
voda-voda) 2. Instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb 3. Pořízení solárních kolektorů – pouze pro ohřev vody nebo pro ohřev vody 
a přitápění

*  Dotační bonus na vybrané kombinace 
1. Komplexní zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo 2. Komplexní zateplení + solární kolektory 3. Pasivní novostavba + solární kolektory 
4. Kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby + solární kolektory na ohřev vody a přitápění 5. Částečné zateplení + zdroj na biomasu nebo 
tepelné čerpadlo + solární kolektory na ohřev vody a přitápění

žádosti ode dneška – tedy od 22. dubna 2009, 
a to až do 30. června 2012. V květnu by mělo 
být možné podávat žádosti ve vybraných 
bankách – jejich seznam najdete na webu 
www.zelenausporam.cz, jakmile bude znám. 
V bance můžete zároveň zažádat o poskytnu-
tí úvěru na veškeré investované peníze.

Kdy získáte peníze

Dotace budou vypláceny zpětně. Možné 
scénáře jsou dva – zažádáte o dotaci, získáte 
vyrozumění, čímž budete mít jistotu, že 
při splnění podmínek příspěvek dostanete, 
provedete úpravu domu, vyčíslíte náklady 
a obdržíte na účet peníze. Anebo napřed 
uskutečníte úpravy a pak teprve podá-
te žádost i s dokumentem o vynaložených 
nákladech a získáte dotaci. Důležitým datem 
je 1. duben 2009, protože bude možné žádat 
o dotaci pouze na úpravy dokončené po 
tomto datu. Takže kdo zateploval dům vloni, 
příspěvek dostat nemůže.

Kde dostanete formulář

Formulář žádosti o dotaci na zateplení najdete 
uvnitř této přílohy i s návodem na vyplnění. 
Ostatní formuláře si můžete stáhnout z internetu 
– najdete je na www.zelenausporam.cz v sekci 
Dokumenty ke stažení. „Existují tři typy formu-
lářů, a to na dotaci na zateplování, na výstavbu 
pasivních domů a na využívání obnovitelných 
zdrojů energie,“ informuje Irena Plocková ze 
Státního fondu životního prostředí.

Jaké dokumenty k žádosti přiložit

V první řadě přiložte důkaz o tom, že vám 
nemovitost patří. A potom projektovou doku-
mentaci, která doloží, že byly splněny všechny 
technické požadavky. „Jednoduchá projektová 
dokumentace přijde na jedno až tři procenta 
z celkové investice,“ počítá Irena Plocková.

Jak získat bonus

Kdo udělá úprav více, třeba komplexně 
zateplí dům a zároveň si pořídí solární 
kolektory, dostane kromě příspěvků i dotační 
bonus – 20 tisíc korun u rodinných domů 
a 50 tisíc u bytových domů. Více o kombina-
cích v rámečku vlevo.

Opravy domů nelze dělat svépomocí
Majitel domu si na úpravy musí najmout 
některou z firem prověřených fondem. Jejich 
seznam a přehled výrobků, splňujících pod-
mínky programu, najdete na webu www.
zelenausporam.cz.

Může přijít kontrola

Kontroly budou dělat pracovníci fondu, a to 
před realizací úprav, během ní i po skonče-
ní prací. Zajímat je bude, zda byly úpravy 
domu uskutečněny podle požadavků a výsle-
dek splňuje podmínky pro udělení dotace. 
Pokud nějaké nesrovnalosti najdou, mohou 
zamítnout žádost, snížit dotaci, nebo ji ode-
brat úplně.

Zažádejte si o podporu

Formulář uvnitř přílohy

FOTO: PROFIMEDIA.CZ

Osm kroků, jak postupovat při žádání o dotaci
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Abyste dosáhli na dotaci, nemusíte 
dělat všechny plánované zásahy 
najednou. Z programu Zelená 
úsporám ZÍSKÁTE PENÍZE, i když se 
pustíte do několika dílčích úprav.

Filip Grygera

Chcete tepelně izolovat dům, ale nemáte 
dost peněz, abyste to udělali celé najednou? 
Nebo bydlíte v památkově chráněném domě, 
kde nelze fasádu obkládat polystyrenem či 
minerální vlnou? Nevadí. V programu Zelená 
úsporám můžete požádat o příspěvek i na 
částečné zateplení. 

Na co lze získat dotaci

Dotační program nabízí pět možných částeč-
ných úprav. Abyste dosáhli na dotaci, z těch-
to pěti úprav vždy musíte uskutečnit alespoň 
tři, nebo dvě, pokud budete současně měnit 
původní zdroj vytápění za nový. Pokaždé 
bude výše dotace jiná.

1. Zateplení vnějších stěn

U vnějších stěn je třeba dosáhnout prostup-
nosti tepla UN nejvýše 0,25. U cihlové zdi 
v běžném starším domě to znamená přidat 
na fasádu přibližně 15 centimetrů izolace.

2. Zateplení střechy

Prostupnost tepla UN nesmí být po zateplení 
střechy či stropu horního podlaží vyšší než 
0,16. V běžných krovech je místo na 14 
centimetrů izolace, což na splnění limitu 
většinou nestačí. Izolaci je třeba dát i pod 
konstrukci krovu, což zmenší vnitřní prostor 
podkroví, nebo nad ni, pod střešní kryti-
nu, což může znamenat i výměnu krytiny. 
U rovných střech lze pokládat či stříkat poly-
uretanovou izolaci i na krytinu.

3. Zateplení podlahy

Izolací podlahy přímo nad zeminou, tedy ve 
vytápěném sklepě nebo v přízemí nepodskle-

peného domu, je nutné dosáhnout prostup-
nosti tepla UN nejvýše 0,3. Zateplení podlahy 
podsklepeného přízemí, stropu suterénu či 
stěny mezi vytápěným a nevytápěným pro-
storem, třeba mezi domem a garáží, musí 
dosáhnout UN nejvýše 0,40. Pokud to jde, 
je výhodnější zateplit strop sklepa. Izolovat 
podlahu se vyplatí spíše při kompletní rekon-
strukci domu, kdy se podlaha vyměňuje.

4. Výměna oken a vnějších dveří

Limit tepelné prostupnosti pro okna UW 
je nejvýše 1,2, což je celková hodnota 
pro zasklení a rám. Dejte pozor na to, že 
výrobci oken často uvádějí zvlášť tepelnou 
prostupnost pro rám a pro zasklení. Dveře 

mezi vytápěným nebo částečně vytápě-
ným prostorem a venkovním prostředím 
mohou mít UN nejvýše 1,2. Dveře mezi 
vytápěným a částečně vytápěným prosto-
rem musí dosáhnout hodnoty UN nejvýše 
2,3. Potřebné hodnoty splňuje většina nyní 
vyráběných plastových, hliníkových či dře-
věných eurooken.

5. Instalace systému nuceného 
větrání s rekuperací tepla

Účinnost systému musí být alespoň 75 pro-
cent, okna by měla mít celoobvodové kování, 
spárová průvzdušnost oken a dveří iLV musí být 
nejvýše 0,1.10-4 m3.s-1.Pa-0,67. Potřebnou prů-
vzdušnost splňují zhruba okna a dveře mladší 
15 let. Pokud si v programu vyberete instalaci 
řízeného větrání s rekuperací, ale nebudete 
vyměňovat okna a dveře, musíte doložit těs-
nost oken a dveří fotografiemi detailů.

Kde zjistit požadované údaje

Hodnoty prostupu tepla a průvzdušnosti vám 
pomůže zjistit autorizovaný inženýr v obo-
rech pozemní stavby, technika prostředí 
a technologická zařízení budov, tedy pro-
jektant, případně také autorizovaný archi-
tekt. Spočítá je i energetický auditor z údajů 
v projektové dokumentaci, lze je převzít 
i z výpočtů pro energetický průkaz, pokud 
jste si ho nechali zpracovat. Údaje pro okna, 
dveře a systém řízeného větrání s rekuperací 
vám poskytne i výrobce či prodejce.

Jaké jsou další podmínky

Každou z vybraných úprav musíte uskutečnit 
v celém rozsahu, tedy není možné třeba 
zateplit jen jednu stranu fasády.

Současně je podmínkou, že vybranými 
dvěma či třemi opatřeními musíte dosáhnout 
alespoň 20procentních úspor na vytápění.

Majitelé bytových domů se musí ještě před 
podáním žádosti o dotaci obrátit na autori-
zovaného technika a nechat ho posoudit sta-

vebně-technický stav budovy. Jestliže odbor-
ník v posudku doporučí stavební úpravy kvůli 
zajištění statiky a opravu fasády, majitel domu 
musí tyto práce provést. Nezapočítávají se 
však do uznatelných nákladů, z nichž se 
počítá výše dotace.

Zateplení ve dvou fázích

Jakmile bude rodinný či bytový dům 
částečně izolovaný, do roku 2012 máte 

šanci ještě dokončit zateplení celého domu 
a získat zbytek dotace na komplexní zatep-
lení. Je to možnost, jak si nákladné úpravy 
domu rozložit nadvakrát. Nejprve požádáte 
o dotaci na částečné zateplení, poté na 
komplexní zateplení. Dotace na komplex-
ní zateplení, kterou získáte v druhé fázi, 
se sníží o poskytnutou částku na částečné 
zateplení z první etapy. V každé fázi je 
třeba dosáhnout tepelné úspory alespoň 20 
procent.

„Pro získání dotace
musíte udělat alespoň
tři opatření najednou,
anebo dvě společně

s výměnou kotle
za ekologický.“

Filip Grygera

Kvalitní zateplení domu je poměrně drahé, 
státní fond však za vás zaplatí až polovi-
nu nákladů. Zároveň tím uspoříte hodně 
na vytápění, takže se návratnost investice 
zkrátí.  

Výši nákladů a dotace je však třeba si 
předem dobře spočítat. Pro odbornou radu 
se můžete obrátit třeba na poradenská centra 
sítě EKIS – www.i-ekis.cz nebo ekologické 
poradny – kontakty najdete na webové strán-
ce www.ekoporadny.cz.

Kolik můžete získat

Podporu můžete dostat na komplexní zatep-
lení obálky budovy (viz slovníček). Musíte 
však dosáhnout vlastností nízkoenergetické-
ho domu.

Pokud splníte přísnější požadavky pro níz-
koenergetický dům, dostanete větší dotaci. Ta se 
poskytuje buď pevnou částkou na metr čtvereční 
podlahové plochy, nebo procentem z investice, 
dostanete však vždy tu nižší částku.

Jak zjistit požadované hodnoty

Údaj o roční potřebě tepla vám spočítá 
projektant či autorizovaný architekt z úda-
jů v projektové dokumentaci, nebo je na 

místě zjistí energetický auditor, lze je převzít 
i z výpočtů pro energetický průkaz, pokud ho 
máte. Údaj je pak nutnou součástí projektové 
dokumentace.

Alespoň o 40 procent 
nižší spotřeba tepla 

Další základní podmínkou je zateplením 
snížit roční potřebu tepla na metr čtvereční 
alespoň o 40 procent. Tedy například, abyste 
po rekonstrukci rodinného domu dosáhli 70 
kWh/m2, před zateplením by měl dosahovat 
hodnoty přibližně 117 kWh/m2. Takových 
hodnot dosahují spíše současné novostav-
by, ty méně zateplené. Starší domy mívají 
roční potřebu tepla většinou od 150 kWh/m2 
výše, takže pro získání příspěvku bude třeba 
dosáhnout vyšších úspor než 40 procent.

Stejně jako u částečného zateplení musí 
majitelé bytových domů získat od autorizo-
vaného technika posouzení stavebně-tech-
nického stavu budovy. Pokud bude třeba 
zásah do statiky nebo oprava venkovních zdí, 
majitel domu musí tyto práce provést, ale 
nemůže je započítat do uznatelných nákla-
dů, z nichž se počítá výše dotace. 

Jakékoliv zásahy do statiky, venkovních 
zdí, podlah nebo střechy, které přímo nesou-
visejí se snížením energetické náročnosti 
(například výměna střešní krytiny, zesílení 
části obvodové zdi, výměna podlahy), se 

do uznatelných nákladů nezapočítávají ani 
u rodinných domů.

Zateplení nadvakrát

Pokud jste před komplexním zateplením dům 
již zateplili částečně a získali na to dota-
ci, snížení o 40 procent se u komplexního 
zateplení bude počítat ve srovnání se stavem 
před zahájením částečného zateplení. Tedy 
když jste předchozím částečným zateplením 
dosáhli úspor 20 procent, nyní stačí snížit 
spotřebu o dalších 20 procent.

Zároveň je třeba počítat s tím, že příspě-
vek na komplexní zateplení se sníží o dříve 

poskytnutou částku na částečné zateplení. 
Tedy třeba, když máte u komplexního zatep-
lení nárok na 100 tisíc korun, ale již jste dříve 
získali 70 tisíc na částečné zateplení, nyní 
dostanete jen 30 tisíc korun.

„Podmínkou dotace 
je splnění kritérií pro 
nízkoenergetický dům 
a úspory na vytápění 
alespoň 40 procent.“

Modelové příklady

☛ Rodinný dům
dvoupodlažní, 130 m2, vytápěný 
elektrickým kotlem 

● Varianta 1
•  Zateplení stropu suterénu (polystyren) 

- 50 000 Kč
•  Zateplení stropu horního podlaží 

(polystyren) - 30 000 Kč
•  Výměna oken a dveří (plastová) - 

60 000 Kč
• Celková investice - 140 000 Kč
• Výše dotace - 70 000 Kč
• Roční úspora - 10 300 Kč
• Návratnost investice - 6,8 roku

● Varianta 2
•  Zateplení fasády (minerální vlna) - 

300 000 Kč
•  Výměna oken a dveří (dřevěná 

eurookna) - 85 000 Kč
•  Výměna elektrického kotle 

za zplynovací na dřevo - 80 000 Kč
• Celková investice - 465 000 Kč
• Výše dotace - 124 500 Kč
• Roční úspora - 15 900 Kč
• Návratnost investice - 21,5 let

☛ Bytový dům
čtyřpatrový, cihlový, 1 000 m2, 16 bytů, 
vytápěný plynem

•  Zateplení fasády (polystyren) - 
340 000 Kč na dům

• Výměna oken (plast) - 210 000 Kč na dům
•  Zateplení střechy (polyuretan) - 

150 000 Kč na dům
• Celková investice - 700 000 Kč na dům
• Výše dotace - 350 000 Kč na dům
• Roční úspora - 89 500 Kč na dům
• Návratnost investice - 4 roky

Slovníček
■  Měrná roční potřeba tepla na vytápění (kWh/m2/rok) – množství energie, kterou dům potřebuje na vytápění vnitřních prostor na normou danou teplotu. 

Je to základní údaj pro rozlišování energetické náročnosti budov, počítá se v kilowatthodinách na metr čtvereční a rok. Údaj se uvádí i v energetickém 
průkazu, vypočítá ho odborník, nejčastěji energetický auditor.

■  Součinitel prostupnosti tepla U (UN, UW) – tepelná prostupnost znamená výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe třeba izolovanou konstrukcí, 
okny či dveřmi. Údaje o prostupnosti tepla zjistíte v technické dokumentaci k výrobku, u výrobce či prodejce.

■  Spárová průvzdušnost (iLW) – hodnota těsnosti oken a dveří, udává množství vzduchu, které se v místnosti při daném tlaku vymění za vteřinu.
■ Řízené větrání – automatické větrání zajištěné systémem ventilátorů, aniž se musí otvírat okna.
■  Rekuperace – ze vzduchu odcházejícího z místnosti se odčerpává teplo, které ohřeje čerstvý vzduch přiváděný do interiéru. Díky tomu je v domě 

stále čerstvý vzduch, ale neztrácí se teplo, jako je tomu u větrání okny.
■  Obálka budovy – zahrnuje všechny obvodové konstrukce domu, které musí tepelně izolovat vnitřek domu od okolí, tedy venkovní zdi včetně oken 

a dveří, střechu či strop horního patra, podlahu přízemí, tepelné izolace.
■  Nízkoenergetický dům – u zateplování v programu Zelená úsporám je to rodinný dům s roční potřebou tepla do 70 kWh/m2 nebo bytový dům 

s potřebou tepla do 55 kWh/m2. To je o polovinu méně než u běžných nových domů a dvakrát až třikrát méně než ve starších domech. Roční úspory 
za teplo jsou v desítkách tisíc korun.

Kam dát jakou izolaci

■  Vnější stěny zvenčí – na sokl polystyren, 
nad úrovní země kamenná vlna, polystyren

■  Vnější stěny z interiéru – minerální vlna, 
dřevovláknitá izolace

■  Střecha a strop horního podlaží – minerální 
vlna, polyuretan, stříkané či foukané izolace

■ Podlahy – polystyren, kamenná vlna
■  Věnec domu (vrcholky zdí) – dřevovláknitá 

izolace, polystyren
■ Základy – polystyren 

Poznámka: Údaje pro modelové příklady v této 
příloze poskytli: Energy Consulting, EkoWATT, 
Energy Centre České Budějovice, Centrum 
pasivního domu, TZB-info, Regulus, Rehau, 
Atmos, Thermosolar, Strojírny Bohdalice, PZP, 
Atrea. Náklady obsahují montáž a příslušenství. 
Čísla jsou orientační, mohou se individuálně lišit.

Zateplete celý rodinný či bytový dům najednou

Modelové příklady

☛ Rodinný dům
dvoupodlažní, 130 m2, 
vytápěný elektrickým kotlem

•  Komplexní zateplení s dosažením roční 
spotřeby tepla 70 kWh/m2 - 250 000 Kč

• Výše dotace - 125 000 Kč
• Roční úspora - 28 600 Kč
• Návratnost investice - 4,4 roku

☛ Bytový dům
čtyřpatrový, cihlový, 1 000 m2, 16 bytů, 
vytápěný plynem

•  Komplexní zateplení s dosažením roční 
potřeby tepla 55 kWh/m2 - 2 400 000 Kč

• Výše dotace - 900 000 Kč
• Roční úspora - 111 900 Kč
• Návratnost investice - 13,4 roku

Vyměňte okna a izolujte střechu

FOTO: PROFIMEDIA.CZ

Kolik peněz dostanete?
1.  Dosažení horní hranice 

nízkoenergetického domu
•  U rodinného domu do 70 kWh/m2/rok, 

dotace je 1 300 Kč/m2 vytápěné podlahové 
plochy, nejvýše 50 procent nákladů

•  U bytového domu do 55 kWh/m2/rok, 
dotace je 900 Kč/m2 vytápěné podlahové 
plochy, nejvýše 50 procent nákladů

Těchto hodnot lze většinou dosáhnout 
jen kvalitním zateplením bez nutnosti 
instalovat v domě systém nuceného větrání 
s rekuperací. 

2.  Dosažení ještě úspornějšího domu – 
vyšší dotace

•  U rodinného domu do 40 kWh/m2/rok, 
dotace je 1 950 Kč/m2 vytápěné podlahové 
plochy, nejvýše 50 procent nákladů

•  U bytového domu do 30 kWh/m2/rok, 
dotace je 1 350 Kč/m2 vytápěné podlahové 
plochy, nejvýše 50 procent nákladů

Tyto hodnoty jsou u většiny domů 
dosažitelné jen s použitím systému 
nuceného větrání s rekuperací tepla. Taková 
investice už může být velmi nákladná.

Kolik peněz dostanete?
Dotace se poskytuje pevnou částkou na metr 
čtvereční podlahové plochy nebo procentem 
z vynaložených nákladů, dostanete vždy tu 
nižší částku.

☛ Rodinný dům
•  Alespoň tři opatření – 850 Kč/m2 vytápěné 

podlahové plochy, nejvýše 50 % nákladů.
•  Dvě opatření při současné výměně zdroje 

vytápění – 650 Kč/m2 vytápěné podlahové 
plochy, nejvýše 50 % nákladů.

☛ Bytový dům

•  Alespoň tři opatření – 600 Kč/m2 vytápěné 
podlahové plochy, nejvýše 50 % nákladů.

•  Dvě opatření při současné výměně zdroje 
vytápění – 450 Kč/m2 vytápěné podlahové 
plochy, nejvýše 50 % nákladů.
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■  Návod na vyplnění 
formuláře

V tiskopisu vyplňujte pouze silně 
orámované části. Řádky označené 
hvězdičkou * je třeba vyplnit vždy, ty 
ostatní jen v nutných případech nebo 
dobrovolně.

Číslo žádosti
Tento rámeček nevyplňujte, vypíše ho 
pracovník podacího místa – vybrané 
banky či pobočky fondu.

Žádám o podporu na (řádky 1. až 4.)
1. a 2. Vlevo označte křížkem, zda 
žádáte o dotaci na rodinný, či bytový 
dům. Vpravo do příslušného řádku 
napište počet bytů v domě. Rodinný 
dům má nejvýše tři byty. Tento formulář 
nevyplňujte, pokud žádáte za bytové 
družstvo, společenství vlastníků, nebo 
byty v domě pronajímáte. 
3. a 4. Vlevo označte křížkem, zda 
žádáte o dotaci na komplexní zateplení 
celého domu nebo na částečné (dílčí) 
zateplení. Přehled částečných úprav 
najdete na straně 2 této přílohy.

Kombinované opatření (řádky 5. a 6.)
Tuto část vyplňte pouze tehdy, když 
současně se zateplením žádáte o dotaci 
také na další opatření – ekologické 
vytápění (tepelné čerpadlo či kotel na 
biomasu) nebo solární kolektory. Můžete 
přitom žádat o obě tyto úpravy současně. 
Pak vlevo označte křížkem jeden nebo 
dva řádky podle počtu těchto opatření. 
Čísla žádostí nevypisujte, vyplní je 
pracovník banky nebo pobočky fondu.

Identifikace nemovitosti
(řádky 7. až 10.)
List vlastnictví je výpis z katastru 
nemovitostí, který je nutnou přílohou 
žádosti. Všechny údaje z této části 
formuláře zjistíte na něm. 
9. Dejte pozor na to, že číslo popisné je 
unikátní číslo v obci, nikoliv pořadí domu 
v ulici (to je číslo orientační). Proto také 
není třeba vypisovat název ulice. 

Identifikační údaje žadatele (řádek 11)

Vypište své rodné číslo, příjmení a jméno.

Kontaktní údaje žadatele (řádek 12)
Telefon a e-mail jsou nepovinné údaje. 
Přesto je dobré je vyplnit, třeba pro 
případ, kdy se ve vaší žádosti objeví 
nějaké nejasnosti, na něž se bude chtít 
zpracovatel žádosti zeptat. 

Adresa trvalého bydliště
(řádky 13. až 15.)
Zde vypište svou adresu. Opět vyplňte 
číslo popisné, nikoliv číslo orientační. 
Jméno ulice, telefon a e-mail jsou 
dobrovolné údaje.

Korespondenční adresa
(řádky 16. a 17.)
Tuto část vyplňte jen v případě, že 
bydlíte nebo přijímáte poštu jinde než 
v místě trvalého bydliště. 

Čestné prohlášení

Tuto část (druhá strana formuláře) 
si dobře přečtěte, stejně jako další 
informace o programu Zelená úsporám 
zveřejněné na stránkách www.
zelenausporam.cz. 

Spolu s žádostí předkládám (řádky 18. 
až 22.)
Označte křížkem přílohy, které přidáváte 
k formuláři. Přílohami jsou:
18. Plná moc – její vzor najdete na 
www.zelenausporam.cz. Přikládáte ji jen 
v případě, že bude žádost za vás vyřizovat 
někdo jiný, třeba příbuzný či soused. 
19. List vlastnictví – originál výpisu  
z katastru nemovitostí. Prokazujete 
jím, že vám patří nemovitost, na níž 
chcete čerpat peníze. Získáte ho buď na 
katastrálním úřadě, nebo na vybraných 
úřadech s takzvaným CzechPointem 
– seznam míst na www.czechpoint.cz. 
Nestačí výpis z internetu.
20. Souhlasné prohlášení vlastníků – 
pokud má nemovitost více majitelů, je 
třeba přiložit formulář s jejich podpisy 
– vzor si můžete stáhnout na www.
zelenausporam.cz.

21. Krycí list – formulář si můžete 
vystřihnout z této přílohy, 
případně také stáhnout ze stránek 
www.zelenausporam.cz. Více viz níže.
22. Dokumentace – k žádosti je třeba 
přiložit: 
• Projektovou dokumentaci na opatření, 
na něž chcete žádat o dotaci. Měla by 
obsahovat údaje o měrné potřebě tepla 
před a po zateplení (v kilowatthodinách 
na metr čtvereční a rok – kWh/m2/
rok), u částečného zateplení hodnoty 
součinitele prostupu tepla – o něm více 
na straně 2 této přílohy. 
• U komplexního zateplení bytového 
domu doklad o stavebně-technickém 
posouzení budovy, který vypracuje 
odborník v tomto oboru. Může být 
součástí projektu.

V... dne (řádek 23.)
Napište místo, kde jste formulář vyplnili, 
datum, kdy jste ho vyplnili a podepište se. 

Potvrzení o převzetí žádosti
a jejích příloh (řádky 24. a 25.)
Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník 
v bance nebo pobočce fondu.

Sekce vyplňovaná 
po ukončení realizace opatření

Tuto část (třetí strana formuláře) budete 
vypisovat, až bude dům zateplený. 
V případě, že o dotaci žádáte zpětně, ji 
však vypište hned. 

Sekce vyplňovaná žadatelem
(řádek 26.)
Zde napište číslo účtu, na který chcete 
obdržet dotaci. 

K doložení realizace předkládám 
(řádky 27. a 28.) 
Označte křížkem přílohy, které přidáváte 
k formuláři.
27. Kopie kolaudačního souhlasu nebo 

Jak vyplnit formulář k dotaci na zateplení
Filip Grygera

Žádost o dotaci v programu Zelená úspo-
rám je třeba podat na formuláři, který vydal 
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen 
fond). Existuje celkem šest formulářů, které se 
vztahují k různým žádostem. Na následující 
dvoustraně najdete ten, který bude potřeba 
nejčastěji – k dotaci na zateplení pro majitele 
rodinných domů a jednotlivé majitele byto-
vých domů, kteří nemovitost nepronajímají. 
Otiskujeme ho společně s takzvaným krycím 
listem, který je nutnou přílohou tiskopisu. 

Obojí si můžete vystřihnout z novinových 
stránek a po vyplnění se s nimi ucházet 
o dotaci na nejbližší krajské pobočce  fondu 
či vybrané banky. Jejich adresy najdete na 
www.zelenausporam.cz. Tam jsou i všechny 
formuláře ke stažení. Při žádání postupujte 
podle osmi kroků, které najdete na první 
straně této přílohy.

Modelové příklady
☛  Komplexní zateplení rodinného domu 

(130 m2 podlahové plochy, s dosažením 70 kWh/m2/rok)

• Investiční náklady: asi 450 000 Kč
• Dotace: 130 m2 x 1 300 Kč = 169 000 Kč
•  K tomu výměna kotle na uhlí za kotel na biomasu s akumulační nádrží 

a instalace solárních kolektorů na ohřev vody, investiční náklady: asi 250 000 Kč
• Dotace: až 80 000 Kč (kotel) + až 55 000 Kč (solár) = 135 000 Kč
• Dotační bonus za kombinaci více úprav: 20 000 Kč
• Celkové náklady pro žadatele: 700 000 Kč
• Dotace celkem: 324 000 Kč na rodinný dům
• Úspora peněz na vytápění: až 35 000 Kč ročně
• Životnost zateplení: více než 30 let

☛  Částečné zateplení rodinného domu 
(130 m2 podlahové plochy, zateplení fasády, půdy a výměna oken a dveří)

• Investiční náklady: asi 280 000 Kč
• Dotace: 130 m2 x 850 Kč = 110 500 Kč
•  K tomu instalace solárních kolektorů na ohřev vody, investiční náklady: 

asi 110 000 Kč
• Dotace: 55 000 Kč
• Dotační bonus: 20 000 Kč
• Celkové náklady pro žadatele: 390 000 Kč
• Dotace celkem: 185 500 Kč na rodinný dům
• Úspora peněz na vytápění: až 20 000 Kč ročně
• Životnost zateplení: více než 30 let

☛  Komplexní zateplení bytového domu 
(75 m2 podlahové plochy na jeden byt, s dosažením 55 kWh/m2/rok)

• Investiční náklady: asi 200 000 Kč na jeden byt
• Dotace: 75 m2 x 900 Kč = 67 500 Kč na jeden byt
• Úspora peněz na vytápění: až 15 000 Kč ročně na byt
• Životnost zateplení: více než 30 let

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

pokračování na straně 4
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oznámení o užívání stavby jsou důležité 
k zjištění, kdy jste opatření dokončili. 
Musí to být po 1. dubnu 2009.
28. Faktury s potvrzením dodavatele, že 
jste je zaplatili, jsou důležité jako doklad 
vynaložených peněz. 

Sekce vyplňovaná pracovištěm 
přijímajícím žádost (řádky 30. až 36.)
Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník 
banky či fondu.
30. Číslo fondu nebo banky, která 
vyřizuje vaši žádost.
31. Výše dotace na byt se píše jen 
u bytových domů. Částku získáte, když 
výši dotace podělíte počtem bytů.
32. Výše dotace na dům je suma, kterou 
dostanete.
33. Skutečné náklady je suma peněz, 
kterou jste na opatření vydali. 
34. Zde se píše procento udávající 
poměr dotace k celkovým nákladům na 
opatření.
35. a 36. Identifikace banky či pobočky 
fondu a pracovníka, který žádost 
zpracoval. 

Potvrzení převzetí dokladů k realizaci 
(řádky 37. a 38.)
Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník 
banky nebo fondu. Potvrzuje zde, že 
v pořádku přijal doklady nutné k vyřízení 
dotace.

■ Jak vyplnit krycí list
Krycí list je nutná příloha žádosti 
o dotaci. Obsahuje technické 
údaje o domě, o úpravách, na něž 
chcete získat dotaci, a o firmách, 
které je provedou. Vyplnit krycí list 
je pro laika složité, proto je lepší 
ho svěřit odborníkům – autorům 
projektu, architektům, projektantům, 
energetickým poradcům či auditorům. 
Za správnost údajů a za to, že souhlasí 
s projektovou dokumentací, ručí 
zpracovatel projektu. Vy nebo najatý 

odborník v krycím listu vyplňujte jen 
silně orámované části. 

Číslo žádosti 
Tento řádek nevypisujte, vyplní ho 
pracovník v bance či pobočce fondu.

Vlastnosti objektu 
před realizací opatření

Typ obytného domu (řádky 1. a 2.)
Vlevo označte křížkem, zda žádáte 
o dotaci za rodinný či bytový dům, 
vpravo napište počet bytů v domě. 
Rodinný dům má nejvýše tři byty. 

Původní zdroj tepla pro vytápění
(řádky 3. až 8.)
Vlevo označte křížkem, jaký typ vytápění 
používáte, vpravo tepelný výkon 
v kilowattech. Údaj najdete v technické 
dokumentaci ke kotli. Pokud ji nemáte, 
zjistěte výkon u výrobce, nebo se obraťte  
třeba na projektanta či energetického 
auditora. V případě využívání dálkového 
tepla tepelný výkon nevyplňujte. 

Podlahová plocha objektu (řádek 9.)
Sem napište podlahovou plochu domu, tedy 
plochu bez vnějších stěn, neobývaného 
sklepa a oddělených nevytápěných 
prostor. Údaj zjistíte například z projektu 
domu či z kupní smlouvy.

Měrná potřeba tepla na vytápění
(řádek 10.)
Údaj v kilowatthodinách na metr čtvereční 
a rok je součástí energetického průkazu 
budovy, projektové dokumentace, nebo 
vám ho vypočítá autorizovaný inženýr 
v oboru pozemní stavby, technika 
prostředí a technologická zařízení budov 
(projektant), autorizovaný architekt nebo 
energetický auditor – najdete je například 
na adresách www.ckait.cz, www.cka.cc, 
www.aeaonline.cz nebo www.i-ekis.cz.  
Samostatné zjištění údaje stojí zhruba 
šest až 15 tisíc korun.

Čtěte, jak správně vyplnit formulář žádosti o dotaci na zateplení rodinného domu
pokračování ze strany 3

pokračování na straně 5FOTO: PROFIMEDIA.CZ
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Kam pro další informace
www.zelenausporam.cz – oficiální stránky programu Zelená úsporám, kde najdete seznam firem a výrobků, formuláře ke stažení, 
přehled krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí a později i spolupracujících bank, je tam také kalkulačka pro 
výpočet výše dotace na zateplení budovy 
800 260 500 – bezplatná informační linka pro žadatele o dotace, která je k dispozici od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin
www.sfzp.cz – webové stránky Státního fondu životního prostředí ČR
www.mzp.cz – server Ministerstva životního prostředí ČR

Kde najít odborníky
■  Odborné firmy na zateplování, ekologické vytápění, solární kolektory a pasivní domy – 

www.zelenausporam.cz
■ Autorizovaní inženýři a technici (projektanti) – www.ckait.cz 
■ Autorizovaní architekti – www.cka.cc 
■ Energetičtí auditoři – www.aeaonline.cz 
■ Poradenská centra pro energie a ekologii – www.i-ekis.cz, www.ekoporadny.cz

Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí

Pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
jindy po předchozí domluvě.

• Jihočeský kraj - Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
• Jihomoravský kraj - Šumavská 31, 612 54 Brno
• Karlovarský kraj - Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
• Královéhradecký kraj - Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
• Liberecký kraj - Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
• Moravskoslezský kraj - Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
• Olomoucký kraj - Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
• Pardubický kraj - Smilova 307, 530 02 Pardubice
• Plzeňský kraj - Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
• Praha - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
• Středočeský kraj - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
• Ústí nad Labem - Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
• Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
• Zlínský kraj - J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín

Kontakty na pobočky pověřených bank budou uvedeny na webových stránkách 
programu www.zelenausporam.cz

Technické údaje o opatřeních 
a dodavatelích
(řádky 11. až 38.)

Zde vypište údaje jen u těch úprav, na 
něž žádáte o dotaci. U každé podskupiny 
doplňte kromě názvu dodavatelské 
firmy a jejího identifikačního čísla tyto 
údaje:
• Kód (SVT) – kód, který obdrží každý 
výrobek a technologie přihlášená 
do dotačního programu. SVT je 
zkratka pro seznam těchto výrobků 
a technologií, můžete ho najít na webu 
www.zelenausporam.cz. 
• U – součinitel prostupnosti tepla,  
znamená výměnu tepla mezi prostory 
oddělenými od sebe izolovanou 
konstrukcí, okny či dveřmi, na něž žádáte 
o příspěvek. Údaj zjistíte v technické 

dokumentaci k výrobku, u výrobce 
či prodejce, stejně jako účinnost v 
procentecha předpokládanou spotřebu 
energie. Musí odpovídat limitům 
v pravidlech pro získání podpory (více 
na straně 2 této přílohy).
• Název systému tepelné izolace, 
typové označení oken, dveří či systému 
nuceného větrání s rekuperací a údaj 
o spárové průvzdušnosti zjistíte 
v technické dokumentaci k výrobku, 
u výrobce či prodejce, nebo v projektu.
• Potřebnou tloušťku izolace 
v milimetrech určí autor projektu.

Vlastnosti objektu po realizaci 
opatření (řádky 39. až 41.)

Údaje o roční potřebě tepla na vytápění, 
úsporách energie a předpokládané 
ceně opatření jsou odborné výpočty, 
vypočítá je autor projektu. Najdete je 
v projektové dokumentaci. 

Zpracovatel dokumentace
pro provedení opatření
(řádky 42. až 44)
Zde vypište jméno a kontaktní údaje na 
odborníka, který je autorem projektové 
dokumentace. Musí mít autorizaci na tuto 
činnost u České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků (ČKAIT). Číslo 
autorizace vám sdělí projektant, nebo 
ho zjistíte na www.ckait.cz. 

V... dne (řádek 45.)
Zde vám svým podpisem potvrdí autor 
projektové dokumentace, že údaje 
v krycím listu odpovídají projektu. 

Žadatel (řádky 46. a 47.)

Napište své jméno a příjmení, místo, 
kde jste formulář vyplnili, datum, kdy 
jste ho vyplnili, a podepište se.

dokončení ze strany 4

Čtěte, jak správně vyplnit formulář žádosti o dotaci na zateplení rodinného domu

FOTO: PROFIMEDIA.CZ
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Pokud vyměníte starý kotel na 
uhlí nebo elektrické vytápění za 
KOTEL NA BIOMASU, můžete  
získat desetitisíce korun.

Alice Kupčeková

Zbavte se starého neekologického kotle 
a vytápějte svůj dům zdrojem na biomasu, 
který je šetrný k přírodě. Tak by se dal shrnout 
„vzkaz“ další části programu Zelená úsporám. 

Dotaci získá ten, kdo přestane používat 
elektrické vytápění (akumulační i přímotopné) 
nebo kotel na tuhá a kapalná fosilní paliva, 
což je třeba uhlí a lehký topný olej. A pořídí si 
nízkoemisní zdroj na biomasu, laicky řečeno 
– kotel na dřevo, dřevěné brikety, peletky či 
štěpky, který tolik neznečišťuje ovzduší. 

Peníze dostanete 
jen na vybrané kotle 

Abyste dostali příspěvek na kotel, musí splnit 
parametry účinnosti a emisí. Kotle vyho-
vující těmto požadavkům najdete v sezna-
mu výrobků prověřených Státním fondem 
životního prostředí, který je na webu www.
zelenausporam.cz. Na jiné kotle, než na ty 
uvedené v přehledu, dotaci nedostanete.

Více peněz bude možné získat na kotle 
s ručním přidáváním paliva s velkou aku-
mulační nádrží a na ty s automatickým při-

dáváním paliva. Nižší dotaci získá ten, kdo 
si pořídí kotel s ručním přidáváním paliva 
s malou akumulační nádrží nebo bez ní.

Desetitisíce na ekokotel

Můžete získat příspěvek, který pokryje 50 
nebo 60 procent nákladů na pořízení kotle, 
příslušenství a na jeho zapojení do topné sou-
stavy (její úpravy nejsou dotovány). Zároveň 
však nesmí být překročen strop dotace. 

Pokud budete například nahrazovat starý 

kotel novým na pelety s automatickým přiklá-
dáním či velkou akumulační nádrží, do dvou-
podlažního rodinného domu o velikosti 130 
metrů čtverečních, to bude stát 150 až 200 
tisíc korun. Dotace v takovém případě bude 
80 tisíc korun. Kdybyste dali přednost kotli na 
dřevo s ručním přikládáním s malou akumu-
lační nádrží, bude investice 80 až 120 tisíc 
korun, podpora potom 40 až 50 tisíc korun.

Výměnu kotle je výhodné kombinovat 
s komplexním nebo alespoň částečným 
zateplením domu, případně s instalací solár-
ních kolektorů, na což je také možné získat 
dotaci v programu Zelená úsporám.

Nový kotel do nového domu

Nejen výměna starého kotle za ekologický 
bude dotována, i majitel nového domu, 

který si do něj pořídí kotel na biomasu, 
bude mít nárok na příspěvek. Avšak jen při 
splnění podmínky, že roční potřeba tepla 
na vytápění domu bude menší než 50 kWh 
na metr čtvereční podlahové plochy. A to je 
vlastně limit pro nízkoenergetické stavby.

Kotel musí splňovat podobné technické 
parametry jako v případě, kdy měníte starý 
za nový. U novostaveb se však nepodporují 
kotle s ručním přidáváním paliva s malou 
akumulační nádrží či bez ní. 

Slibte, že nebudete topit odpadky

O dotaci na kotle mohou žádat majitelé 
rodinných a bytových domů, a to i některých 
typů panelových (seznam najdete v příručce 
pro žadatele). Formulář je ke stažení na 
webových stránkách programu. Při žádání 

o dotaci se postupuje podle osmi kroků, které 
jsou popsané na první straně této přílohy.

Při výměně kotle budete muset dokázat, 
že novým kotlem na biomasu nahrazujete 
původní elektrické vytápění nebo starý kotel, 
v němž se spalovala tuhá nebo kapalná 
fosilní paliva. A to tak, že sepíšete čestné 
prohlášení. V něm uvedete, že jste původní 
kotel správně zlikvidovali, tedy předali do 
sběrného dvora nebo firmě, která instaluje 
nové zařízení a to staré si zároveň odveze. 
Současně v něm slíbíte, že nový zdroj, na 
nějž jste dostali dotaci, budete patnáct let 
provozovat, případně ho vyměníte za stejně 
ekologický, či dokonce lepší. 

A tímto slibem to nekončí – navíc musíte 
čestně prohlásit, že budete v kotli na bioma-
su topit pouze těmi palivy, u nichž výrobce 
garantuje účinnost a mezní hodnoty emisí, 
a ne třeba odpadky. Vzor obou čestných pro-
hlášení najdete na www.zelenausporam.cz. 

Dále je třeba k žádosti přiložit výpo-
čet roční potřeby tepla na vytápění domu 
(u novostaveb nesmí překročit 50 kWh na 
metr čtvereční podlahové plochy), návrh 
výkonu nového zdroje, způsobu jeho regula-
ce a zapojení do topné soustavy. To vše pro 
vás zpracuje autorizovaný inženýr, technik či 
architekt nebo energetický auditor. Některé 
hodnoty lze převzít z výpočtů pro průkaz 
energetické náročnosti budovy.

Místo uhlí zvolte dřevo nebo peletky

Kolik peněz dostanete?

* Rodinný dům
•  Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 

s velkou akumulační nádrží, nebo kotel na 
biomasu s automatickou dodávkou paliva 
– 60 % nákladů, maximálně 80 tisíc Kč

•  Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 
s malou akumulační nádrží nebo bez ní – 
50 % nákladů, maximálně 50 tisíc Kč

* Bytový dům
•  Zdroj na biomasu – 50 % nákladů, 

maximálně 25 tisíc Kč na byt

Alice Kupčeková

Když budete chtít vyměnit starý kotel 
na uhlí za moderní a ekologický způsob 
vytápění, nemusí to být nutně kotel na bio-
masu. V programu Zelená úsporám se bude 
přispívat i na pořízení tepelných čerpadel 
– přístrojů, které fungují na elektřinu a využí-
vají energii ze země, vody nebo vzduchu. 
O dotaci mohou v této kategorii žádat jen 
majitelé rodinných domů, vlastníci bytových 
nikoli.

Podpora se vztahuje na tepelná čerpadla 
typu země-voda, vzduch-voda a voda-voda. 
Zařízení musí splňovat určité technické para-
metry – například minimální hodnotu top-
ných faktorů. Jsou popsané v příručce pro 
žadatele o dotace, již si můžete stáhnout na 
webu www.zelenausporam.cz. Laika však 

nemusí tolik zajímat. Proč? Nemůže si totiž 
vybrat jakékoli tepelné čerpadlo nabízené na 
trhu, ale jen to, které je uvedené v seznamu 
prověřených výrobků. A tam jsou jen zaříze-
ní, která technická kritéria splňují. Přehled 
výrobků je k dispozici na internetové stránce 
programu. Na stejné adrese najdete i for-
mulář žádosti. Při žádání postupujte podle 
osmi kroků uvedených na první straně této 
přílohy.

Dotace i pro tepelná čerpadla 
do novostaveb

V programu budou podporována nejen ta 
tepelná čerpadla, která nahradí starý neeko-
logický kotel, ale i ta, jež si pořídí majitelé 
do nových domů. Týká se to opět jen těch 
rodinných. A ještě pouze nízkoenergetic-
kých, jejichž roční potřeba tepla na vytápění 
je menší než 50 kWh na metr čtvereční pod-
lahové plochy.

U tepelného čerpadla vzduch-voda musí 
být garantována jeho funkce až do venkovní 
teploty minus 20 stupňů.  

Různé typy čerpadel, různá dotace

Koupě a montáž tepelného čerpadla, to je 
investice v řádu stovek tisíc korun. Z pro-
gramu můžete získat 30 procent nákladů na 
pořízení zdroje, příslušenství a na zapojení 

do topné soustavy (na její úpravy se podpora 
nevztahuje). Maximálně je možné získat 50 
nebo 75 tisíc korun, podle typu čerpadla. Ta 
nižší částka se týká technologie vzduch-voda, 
protože na ni jsou investiční náklady nižší 
a takové čerpadlo má horší topný faktor. 

Odborníci doporučují kombinovat pořízení 
tepelného čerpadla s dalšími úspornými opat-
řeními – komplexním nebo alespoň částeč-
ným zateplením domu, případně s instalací 
solárních kolektorů. Na to vše je také možné 
získat dotaci v programu Zelená úsporám.

Nesmí chybět čestné prohlášení

Pokud budete žádat o dotaci na tepelné 
čerpadlo do staršího domu, budete muset 
dokázat, že jím hodláte nahradit původní 
elektrické vytápění (akumulační i přímotop-
né) nebo původní kotel či kamna na tuhá 
a kapalná fosilní paliva, tedy třeba uhlí a leh-
ký topný olej. Jak? Sepíšete čestné prohlášení 
o likvidaci původního zdroje – že jste ho 
třeba dovezli do sběrného dvora. 

Další povinnosti už jsou společné žádostem 

o dotaci na tepelné čerpadlo do novostavby 
i do staršího domu. 

V žádosti se budete muset zavázat, že 
tepelné čerpadlo, na něž dostanete dotaci, 
budete provozovat po dobu 15 let, či je po 
čase vyměníte za stejně kvalitní nebo lepší. 
Vzor čestného prohlášení najdete na webu 
www.zelenausporam.cz.

Dále předložíte výpočet roční potřeby 
tepla na vytápění domu (u novostavby nesmí 
překročit 50 kWh na metr čtvereční podla-
hové plochy) a návrh výkonu nového zdroje, 
způsobu jeho regulace a zapojení do topné 
soustavy. To samozřejmě nemůže připravit 
laik, ale autorizovaný inženýr, technik či 
architekt, projektant nebo energetický audi-
tor. Některé hodnoty je také možné převzít 
z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti 
budovy, pokud jej máte.

Další podmínkou pro získání dotace je, že 
topná soustava v domě vytápěném tepelným 
čerpadlem musí být vybavena regulací, která 
bude pružně reagovat na změny teplot venku 
a v interiéru. To však dnes bývá běžná sou-
část celého topného systému.

Vytápějte nový dům tepelným čerpadlem

Slovníček

■ Biomasa – například dřevo, dřevěné brikety nebo peletky, štěpka, kůra, sláma, obilí...
■  Peletky – malé špalíčky, které se lisují z dřevního nebo rostlinného odpadu. Nejčastěji se jimi 

topí v kotlích s automatickým přikládáním.
■  Štěpka – dřevní odpad, jímž je možné topit ve zplynovacím kotli na dřevo, tou drobnější 

a sušší i v kotli na peletky, nejlépe s automatickým přikládáním. 
■  Akumulační nádrž – příslušenství topné soustavy. Krátkodobě uchovává nadbytečné teplo, aby 

je bylo možné využít v době, kdy kotel nebude v provozu nebo bude nutné víc topit. 

Tepelná čerpadla

■ Tepelné čerpadlo funguje podobně 
jako chladnička, ale obráceně. Uvnitř 
koluje teplonosná látka, která čerpá 
teplo z vody, vzduchu nebo země 
a přenáší je do domu.

■ Čerpadla vyžadují vysokou 
počáteční investici, ale mají velmi 
nízké provozní náklady. Spotřebují 
jen asi třetinu elektřiny ve srovnání 
s elektrokotli či přímotopy. Instalací 
tepelného čerpadla získáte výhodnou 
sazbu elektřiny na 22 hodin denně, 
díky ní zlevníte i provoz dalších 
spotřebičů.

● Země-voda – čerpá teplo z poměrně 
nákladných hloubkových vrtů či 
zemních kolektorů

● Voda-voda – bere teplo z podzemní či 
povrchové vody

● Vzduch-voda – čerpá teplo z okolního 
vzduchu, dokáže vyhřát dům, i když 
venku mrzne

Slovníček

■  Topný faktor – údaj o tom, jak je tepelné čerpadlo účinné. Představuje podíl mezi 
vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je topný faktor vyšší, tím je 
provoz tepelného čerpadla levnější. 

Modelové příklady

* Rodinný dům
dvoupodlažní, 130 m2 

● Varianta 1

•  Náhrada elektrických přímotopů 
automatickým kotlem na pelety 
v nezatepleném domě - 150 000 Kč

•  Výše dotace - 80 000 Kč
• Roční úspora - 29 000 Kč
• Návratnost investice - 2,4 roku

● Varianta 2

•  Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
v novostavbě s roční potřebou 
tepla 50 kWh/m2 - 340 000 Kč

• Výše dotace - 50 000 Kč
•  Roční úspora ve srovnání 

s elektrickým kotlem - 16 500 Kč
• Návratnost investice - 16 let

* Bytový dům
čtyřpatrový, cihlový, 1 000 m2, 
16 bytů

•  Náhrada elektrického kotle 
automatickým na pelety 
v nezatepleném domě - 
600 000 Kč za dům

• Výše dotace - 300 000 Kč za dům
• Roční úspora - 181 000 Kč za dům
• Návratnost investice - 1,7 roku

Kolik peněz dostanete?

* Rodinný dům
•  Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda 

– 30 % nákladů, maximálně 75 tisíc Kč
•  Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 30 % 

nákladů, maximálně 50 tisíc Kč

* Bytový dům
• Dotace se neposkytuje

Kotle na biomasu

■ Říká se tak kotlům na dřevo, dřevěné 
brikety nebo peletky, štěpku, kůru, 
slámu či třeba obilí. Zatímco dřevo je 
dobré nějaký čas skladovat, aby bylo 
dostatečně vyschlé, peletkami je možné 
topit ihned.

■ Kotle na biomasu mohou být s ručním 
nebo automatickým přikládáním.

■ K některým kotlům mohou být 
i akumulační nádrže, které pomáhají 
krátkodobě uchovat nadbytečné teplo, 
které nelze využít v dané chvíli, a to 
na dobu, kdy kotel nebude v provozu 
nebo kdy bude vyšší potřeba tepla na 
vytápění. 

■ Ve zplynovacích kotlích nehoří dřevo 
samo, ale dřevoplyn, který se z něj 
uvolňuje. Kotle jsou účinné, snadno se 
regulují a obsluhují.

■ Na peletky se používají kotle s 
automatickým přikládáním. Nasypete 
palivo do velkého zásobníku a kotel si 
je sám odebírá, takže není třeba často 
přikládat.

■ Někdy je výhodnější, když si více 
domácností zřídí rovnou velkou kotelnu 
na biomasu. Budou mít nižší náklady 
na palivo.

„U novostavby lze získat 
dotaci na ekologické 

vytápění pouze 
v nízkoenergetickém domě.“

FOTO: PROFIMEDIA.CZ
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Jestliže si na ohřev vody 
a přitápění v domě pořídíte 
SOLÁRNÍ KOLEKTORY, program 
Zelená úsporám vám může zaplatit 
polovinu nákladů.

Alice Kupčeková

Z dotačního programu můžete získat pení-
ze  také  na  solární  kolektory  –  zařízení, 
které se instaluje na střechu domu a získává 
energii ze slunce. Tou pak ohřívá vodu, nebo 
i přitápí v domě. Podpora se vztahuje na oba 
typy  zařízení  –  na  ohřev  vody  a  na  kombi-
naci,  která  ohřívá  vodu  a  zároveň  i  přitápí. 
Ale  pozor,  dotovány  nebudou  fotovoltaické 
systémy,  které  energii  ze  slunce  využívají 
k výrobě elektrické energie, nikoli tepla.

O  podporu  na  pořízení  solárních  kolek-
torů mohou žádat majitelé  rodinných domů 
a vlastníci bytových domů, a  to  i některých 
typů  panelových  staveb.  Jestli  na  podporu 

dosáhne i váš panelák, najdete v příručce pro 
žadatele, kde  jsou vybrané  typy panelových 
technologií vyjmenované. Příručku si můžete 
stáhnout  z  webu  www.zelenausporam.cz. 
Tam  najdete  i  formulář  žádosti.  Při  jejím 
vyplňování  se  držte  osmi  kroků  uvedených 
na první straně této přílohy.

Kolektory na šest metrů 
čtverečních střechy

A  jaké  podmínky  musíte  splnit?  Máte-li 
rodinný  dům,  pak  byste  z  jednoho  metru 
čtverečního  plochy  kolektoru  měli  získat 
minimálně  350  kWh  energie  za  rok.  Ze 
všech kolektorů dohromady pak nejméně 2 
000 kWh ročně. Z toho vyplývá, že budete 
muset  mít  na  střeše  kolektory  s  plochou 
zhruba šest metrů čtverečních  (2 000  : 350 
= cca 6).

Vlastníci  bytových  domů  by  z  jednoho 
metru  čtverečního  plochy  kolektoru  měli 
ročně získat 1 000 kWh energie na jeden byt. 
Takže  budou  potřebovat  sluneční  kolektory 
s  plochou  přibližně  tři  metry  čtvereční  na 
jeden byt (1 000 : 350 = cca 3).

Minimální  roční  limity  ministerstvo 
určilo  proto,  aby  se  nemohlo  stát,  že  si 
někdo  za  peníze  z  dotace  pořídí  solární 
kolektory  a  nebude  je  používat  správně 
– třeba je umístí na střechu s nevhodnou 
orientací,  a  nevyužije  tak  všechnu  jejich 
kapacitu. 

Ale jestliže si chcete pořídit solární kolek-
tory  na  ohřev  vody  i  přitápění,  dva  výše 
popsané  limity  musíte  vynásobit  1,3krát. 
Takže  bude  potřeba  ročně  získat  ze  všech 

Pokud máte v úmyslu si solární kolektory 
pořídit,  zvažte,  zda  by  dům  nepotřebo-
val  ještě  nějaké  další  úsporné  opatření. 
Můžete totiž získat dvojí dotaci a zároveň 
takzvaný  dotační  bonus  –  20  tisíc  korun 
pro  rodinný  dům  a  50  tisíc  pro  bytový 
dům. Všechny žádosti o podporu se musejí 
podávat najednou.

Bonus dostanete například, když si poří-
díte  solární  kolektory  a  současně  necháte 

komplexně  zateplit  dům.  Nebo  když 
slunečními  systémy  vybavíte  novostav-
bu  pasivního  domu. Anebo  když  koupíte 
kotel  na  biomasu  či  tepelné  čerpadlo  do 
novostavby a zároveň solární kolektory na 
ohřev  vody  a  přitápění. A  další  bonusová 
kombinace  –  dům  zateplíte  částečně,  na 
střechu  dáte  solární  kolektory  na  ohřev 
vody i přitápění a koupíte si kotel na bio-
masu či tepelné čerpadlo.

kolektorů  dohromady  2  600  kWh  energie 
u rodinných domů a 1 300 kWh u bytových 
domů. 

To,  že  solární  kolektory  na  vašem  domě 
splňují  všechny  technické  požadavky  pro 
získání  dotace,  musí  potvrdit  autorizovaný 
inženýr či technik.

Dostanete až padesát procent

Podpora  se  počítá  jako  padesát  procent 
z  nákladů,  které  budou  nutné  na  pořízení 
solárních  kolektorů,  jejich  montáž  a  zapo-
jení  do  stávajícího  systému  na  ohřev  vody, 
případně  do  topné  soustavy.  Zároveň  však 
existuje i maximální částka, kterou je možné 
na  jeden  dům  či  byt  dostat.  Rozhodující  je 
vždy ta nižší částka.

V  rodinném  domě  vás  budou  solární 
kolektory stát zhruba 80 až 130 tisíc korun, 
podle  druhu  zařízení,  firmy,  u  níž  je  bude-
te  kupovat,  a  počtu  lidí  v  domě.  Pokud  si 
pořídíte solární kolektory jen na ohřev vody, 
můžete  získat  dotaci  40  až  55  tisíc  korun. 
Jestliže dáte přednost kolektorům, které ohří-
vají vodu a zároveň přitápějí, můžete dostat 
40 až 65 tisíc korun.

Kolik peněz 
dostanete?

*  Rodinný dům 
 

•  Solární kolektory na ohřev vody 
– 50 % nákladů, maximálně 55 
tisíc Kč 
- Solární kolektory na ohřev vody 
a přitápění – 50 % nákladů, 
maximálně 80 tisíc Kč

*  Bytový dům 
 

•  Solární kolektory na ohřev vody 
– 50 % nákladů, maximálně 25 
tisíc Kč  na byt

    •  Solární kolektory na ohřev vody 
a přitápění – 50 % nákladů, 
maximálně 35 tisíc Kč na byt

Zkuste si doma zatopit sluncem

Peníze  z  dotačního  programu  můžete 
žádat  i  v  případě,  že  se  chystáte  stavět 
pasivní  dům. Tedy  takový,  který  je  výborně 
izolovaný,  takže    nepotřebuje  téměř  žádné 
vytápění  a  náklady  na  topení  jsou  v  něm 
velice nízké.

O  dotaci  mohou  žádat  stavebníci  rodin-
ných  domků,  ale  i  bytových  domů.  „V  rámci 
programu  Zelená  úsporám  je  možné  žádat 
o dotaci pouze na novou výstavbu,“ informuje 
Irena  Plocková  ze  Státního  fondu  životního 
prostředí.

Ten, kdo zrekonstruuje starší dům, dosáh-
ne  tím  pasivního  standardu  a  chtěl  by 
získat  dotaci, může  žádat  o  příspěvek  na 
zateplení.  (O  dotacích  na  zateplení  více 
na straně 2)

Odborníci ohlídají parametry
Rozhodující pro přiznání dotace bude roční 
potřeba tepla na vytápění. U rodinných domů 
nesmí být vyšší než 20 kWh na metr čtvereč-
ní  podlahové plochy  za  rok,  u  bytových by 

neměla překročit 15 kWh na metr čtvereční 
podlahové plochy za rok. 

Podrobnější požadavky na tepelně izolační 
vlastnosti nového domu jsou uvedeny v pří-
loze příručky pro žadatele o dotaci, která je 
ke stažení na webu www.zelenausporam.cz. 

Laikovi  ta  složitá  čísla  mnoho  neřeknou, 
proto  je  na  autorizovaném  inženýrovi  či 
architektovi,  projektantovi  nebo  energetic-
kém auditorovi, aby ohlídali, zda dům splňu-
je všechna kritéria.

Dvě stě tisíc pro rodinný dům

Pokud stavíte rodinný dům - a nezáleží na 
tom, jak je velký, můžete získat dotaci 220 

tisíc korun. U bytových domů se příspěvek 
dává na jeden byt a jeho výše je 140 tisíc 
korun.  Podporu  může  dostat  vždy  jen 
majitel  pasivního  rodinného  či  bytového 
domu.

Formulář  žádosti  o  dotaci  si  můžete 
stáhnout  na  internetových  stránkách 
www.zelenausporam.cz. Při žádání postu-
pujte  podle  osmi  kroků  uvedených  na 
první straně této přílohy. 

Budete-li  podávat  žádost  předem,  měli 
byste  mít  dům  postavený  nejdéle  do  24 
měsíců od chvíle, kdy  jste získali  rozhod-
nutí  o  nároku  na  dotaci,  a  to  byste  měli 
obdržet  nejpozději  do  60  dní  od  podání 
žádosti.  (alk)

Kolik peněz 
dostanete?

*  Novostavba pasivního 
rodinného domu - 
220 tisíc Kč

*  Novostavba pasivního 
bytového domu - 
140 tisíc Kč na byt

Nechte si přispět na stavbu pasivního domu

„Pasivní dům je ve srovnání 
s běžným domem

maximálně o 10 až 20
procent dražší, úspory

za vytápění však mohou
být až 85 procent“

„I v Česku dokážou
kolektory po celý rok

zajistit ohřev vody,
pro vytápění je potřeba

je doplnit dalším
zdrojem tepla.“

Solární kolektory
■  Sluneční energie se dá přeměnit na teplo i na elektřinu. V Česku slunce nesvítí příliš intenzivně, proto se 

v malém měřítku vyplácí spíše výroba tepla s pomocí solárních kolektorů. 

■  Kolektory se umisťují na střechy, na jih nebo jihozápad, se sklonem 30 až 60 stupňů. 

■  Vyplatí se především na ohřívání vody, případně také na přitápění.

■  Zatímco náklady na roční provoz elektrického bojleru jsou zhruba 10 000 korun, v kombinaci se solárním 
systémem klesnou na necelou třetinu. Sestava solárních kolektorů s příslušenstvím na ohřev vody pro 
čtyřčlennou rodinu vyjde na 70 000 korun, takže návratnost je asi deset let. 

■  Nevýhoda – největší výkon má technologie v létě, nejmenší v zimě. V zimě je třeba kombinovat s dalším zdrojem 
tepla, v létě se naopak postarat o přebytky. Dají se zužitkovat třeba na ohřev vody v bazénu.

Modelové příklady

* Rodinný dům
dvoupodlažní, 130 m2

•  Částečně zateplený na roční 
potřebu tepla 110 kWh/m2, 
elektrický kotel

•  Kolektory na ohřev vody 
a přitápění - 130 000 Kč

• Výše dotace - 65 000 Kč
•  Roční úspora ve srovnání 

s ohřevem elektřinou - 
6 100 Kč

•  Návratnost investice - 10,7 roku

* Bytový dům
čtyřpatrový, cihlový, 1000 m2

•  16 bytů, zateplený na roční potřebu 
tepla 70 kWh/m2, plynový kotel

•  Kolektory jen na ohřev vody - 640 
000 Kč

• Výše dotace - 320 000 Kč
•  Roční úspora ve srovnání s ohřevem 

plynem - 28 600 Kč
•  Návratnost investice - 11,2 roku

Modelové příklady

* Rodinný dům
dvoupodlažní, 130 m2

•  Stavba pasivního domu 
(20 kWh/m2) - 4 000 000 Kč

• Výše dotace - 220 000 Kč
•  Roční úspora ve srovnání 

s běžným novým domem 
(110 kWh/m2) vytápěným plynem 
17 500 Kč

• Návratnost investice - 10,3 roku

* Bytový dům
čtyřpatrový, cihlový, 1 000 m2, 
16 bytů

•  Koupě bytu v pasivním domě - 
1 380 000 Kč*

• Výše dotace - 140 000 Kč
•  Roční úspora ve srovnání 

s běžným novým bytem 
(dům 70 kWh/m2) s plynovým 
vytápěním - 5 100 Kč

•  Návratnost investice - okamžitě

*Cena průměrného bytu v okolí Brna, kde 
se chystá stavba pasivních bytových domů, 
podle IRI + 10 %

Pasivní dům
■  Velmi dobře utěsněný a izolovaný dům. Při jeho stavbě se využívají izolace o tloušťce i přes 30 centimetrů, dům 

má méně a hodně kvalitních oken, musí se dokonale vzduchotěsně uzavřít. 

■ Domy jsou vždy vybaveny řízeným větráním s rekuperací tepla.

■  Roční potřeba tepla u rodinných domů nejvýše 20 kWh/m2, u bytových domů nejvýše 15 kWh/m2. To je asi 
sedmina ve srovnání s běžným novým domem. Prudce proto klesají náklady na vytápění. 

■  K vyhřátí po většinu roku stačí teplo, jež vyzařují domácí přístroje, teplá voda při mytí, slunce svítící přes okna 
a sami lidé. Odtud název pasivní domy – teplo není třeba aktivně vyrábět. Přitápí se v nich jen při velkých 
mrazech, roční náklady jsou třeba jen dva tisíce korun.

■ Více informací na www.pasivnidomy.cz

FOTO: PROFIMEDIA.CZ
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