




program Nová zelená úsporám 

a nové dotační tituly pro decentrální 

zdroje energie 

Smart Energy Forum 
Praha  8. 10. 2015 

Ing. Jan kříž 

náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, 

finančních a dobrovolných nástrojů   

 

 

 

 



1. Výzva RD 
 Vyhlášení výzvy 6.1.2014 

 Příjem žádostí 1.4. - 31.12.2014 

 Alokace 1 900 mil. Kč 

 Celkem podáno 6 606 žádostí za 1 461 mil. Kč 

 Oblasti podpory: 

 A Snižování energetické náročnosti 

stávajících RD 

 B Výstavba RD s velmi nízkou energetickou 

náročností 

 C Efektivní využití zdrojů energie 



 

 

1.Výzva RD  
 

A.1 - zateplení (míra 
podpory 30 %) 

19,0% 

A.2 - zateplení (míra 
podpory 40 %) 

23,9% 

A.3 - 
zateplení 

(míra 
podpory 55 

%) 
8,8% 

B.1 - výstavba RD 
(hladina 1) 

15,6% 

B.2 - výstavba RD 
(hladina 2) 

15,0% 

C.1 - výměna zdroje 
(se zateplením) 

3,3% 

C.2 - výměna zdroje 
(bez zateplení) 

3,2% 

C.3 - fototermické 
kolektory 

8,9% 

C.4 - rekuperace 
2,2% 

Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 



1.Výzva RD 

A.1 - zateplení (míra 
podpory 30 %) 

17% 

A.2 - zateplení (míra 
podpory 40 %) 

12% 

A.3 - zateplení (míra 
podpory 55 %) 

3% 

B.1 - výstavba RD 
(hladina 1) 

6% 

B.2 - výstavba RD 
(hladina 2) 

4% C.1 - výměna zdroje 
(se zateplením) 

9% 

C.2 - výměna zdroje 
(bez zateplení) 

9% 

C.3 – fototermické 
kolektory 

36% 

C.4 - rekuperace 
4% 

Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádostí v % 



2. Výzva RD 

 Vyhlášení výzvy 1.4.2015 

 Příjem žádostí 15.5. -15.7.2015 

 Alokace 600 mil. Kč, 7.7.2015 navýšena na 900 

mil. Kč 

 Celkem podáno 4 724 žádostí za 1 076 mil. Kč 

 Oblasti podpory: 

 A Snižování energetické náročnosti 

stávajících RD 

 B Výstavba RD s velmi nízkou energetickou 

náročností 

 C Efektivní využití zdrojů energie 

 

 



2. Výzva RD 

A.0 - zateplení 
(realizace dílčích 

opatření) 
12,8% 

A.1 - zateplení (mělká 
komplexní renovace) 

14,6% 

A.2 - zateplení 
(komplexní renovace) 

32,7% 

A.3 - zateplení 
(důkladná komplexní 

realizace) 
8,3% 

B.1 - výstavba RD 
7,4% 

B.2 - výstavba RD s 
důrazem na použití 

OZE 
8,5% 

C.1 - Výměna zdrojů 
(současně s oblastí A) 

4,3% 

C.2 - Výměna zdrojů 
(bez současného 

podání s oblastí A) 
4,3% 

C.3 - fototermické 
kolektory 

5,3% 

C.4 - rekuperace 
1,8% 

Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 



2. Výzva RD 

A.0 - zateplení 
(realizace dílčích 

opatření) 
16% 

A.1 - zateplení (mělká 
komplexní renovace) 

12% 

A.2 - zateplení 
(komplexní renovace) 

17% 

A.3 - zateplení 
(důkladná komplexní 

realizace) 
2% 

B.1 - výstavba RD 
3% 

B.2 - výstavba RD s 
důrazem na použití 

OZE 
3% 

C.1 - Výměna 
zdrojů 

(současně s 
oblastí A) 

12% 

C.2 - Výměna 
zdrojů (bez 
současného 

podání s oblastí A) 
11% 

C.3 - fototermické 
kolektory 

21% 

C.4 - rekuperace 
3% 

Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádostí v % 



1. Výzva BD 

 Vyhlášení výzvy 1.4.2015 

 Příjem žádostí 15.5. – 31.10.2015 

 Alokace 500 mil. Kč 

 Celkem podáno 134 žádostí za 81 mil. Kč 

 Oblast podpory 

 A Snižování energetické náročnosti 

stávajících bytových domů (včetně 

efektivního využití zdrojů energie) 



1. Výzva BD 

A.0 - Snižování 
energetické 

náročnosti (realizace 
dílčích opatření) 

25,2% 

A.1 - Snižování 
energetické 

náročnosti (mělká 
komplexní renovace) 

40,1% 

A.2 - Snižování 
energetické 
náročnosti 
(komplexní 
renovace) 

25,2% 

Instalace solárního 
termického systému 

pro přípravu TV 
9,5% 

Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % 



Podpora OZE 
 Klimaticko - energetický balíček přijatý Evropskou 

radou stanovuje do roku 2020 dosáhnout 20% podílu 

obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě - Směrnice 

2009/28/ES o podpoře využívání energie z OZE. 

 pro ČR byl EK stanoven minimálně 13% podíl energie z OZE 
na hrubé konečné spotřebě energie  

 aktualizovaný Národní akční plán ČR pro energii z OZE 
předpokládá v roce 2020 dosažení 14% podílu energie z OZE 
na hrubé konečné spotřebě energie  

 v návaznosti na klimaticko - energetický balíček byl Evropskou 
radou v říjnu 2014 schválen nový Rámec politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030, ve kterém byl stanoven 
závazný celoevropský cíl dosažení 27% podílu OZE na 
celkové spotřebě a nezávazný cíl zvýšení energetické 
účinnosti na úrovni EU o 27 % do roku 2030  



3. Výzva 2015 v rámci programu Nová 

zelená úsporám pro rodinné domy 

 Oblast podpory C - efektivní využití zdrojů 

energie se rozšiřuje o novou podoblast podpory: 

 Fotovoltaické solární systémy 

Podmínky pro poskytnutí podpory: 

 FV panely umístěné na stavbě zapsané v katastru 

nemovitostí (dokončené RD nebo novostavby) 

 FV systémy s max. výkonem do 10 kWp  

 minimální využitelný zisk FV systému 1 700 kWh/rok 

 energie získaná z FV panelů bude primárně využívána 

pro vlastní spotřebu v budovách (RD) 



 Fotovoltaické solární systémy 
Podmínky pro poskytnutí podpory: 

 FV systém pro přímý ohřev vody v akumulačních 
nádobách stejnosměrným proudem (DC) musí být 
vybaven MPP trackerem1)  

 FV kombinovaný systém pro vlastní spotřebu vč. 
akumulace el. Energie, využívající střídavý proud (AC) 
musí mít střídač vybavený rovněž MPP trackerem  

 FV kombinovaný systém vyrobenou elektrickou energii 
předává aktuálně do lokálních rozvodů v objektu pro 
přímé využití elektrickými spotřebiči v kombinaci s 
akumulací přebytku el. energie do akumulačních nádob 
pro ohřev vody nebo do baterií  

 kde to umožní podmínky pro připojení2) bude případný 
přebytek nespotřebované energie spotřebiči a 
akumulací řešen přetokem energie do distribuční sítě 



 Fotovoltaické solární systémy 

Podmínky pro poskytnutí podpory: 

 minimálně 70 % vypočteného celkového zisku 
vyrobené el. energie musí být u kombinovaného 
systému se střídačem využito v místě výroby   

 v případě akumulace energie do bateriových systémů 
musí požadavkům projektu odpovídat minimální 
měrná kapacita baterií  

3 hladiny podpory  
(dle instalovaného systému a výkonu) 

 pro přímý ohřev stejnosměrným proudem - nejnižší 
podpora 

 kombinovaný systém se střídačem výkonu – dvě 
hladiny podpory dle výkonu systému 

 



 

 

Děkuji za pozornost 


