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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 2. listopadu 2016 č. 955 

ke 2. změně Dokumentace programu Nová zelená úsporám  
identifikační číslo 115 280 

 

Vláda 

I. schvaluje 2. změnu Dokumentace programu Nová zelená úsporám, obsaženou v části IV 
materiálu čj. 1369/16 a na základě jejího posouzení stanoví výši účasti prostředků státního 
rozpočtu České republiky na jeho financování podle formuláře P 16 370, který je součástí 
změny uvedené dokumentace; 

II. ukládá  

1. ministru životního prostředí  

a) realizovat program Nová zelená úsporám v souladu se schválenou 2. změnou 
Dokumentace programu Nová zelená úsporám,  

b) vyčlenit a poskytnout podporu z prostředků programu Nová zelená úsporám na 
energeticky úsporná opatření v budovách ústředních institucí uvedených v Plánu 
rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020 formou posílení 
vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách 
v rámci specifického cíle 5.1 (Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 
využití obnovitelných zdrojů energie) prioritní osy 5 (Energetické úspory) Operačního 
programu Životní prostředí ve výši 45 % ze způsobilých výdajů, 

c) vyčlenit a poskytnout podporu z prostředků programu Nová zelená úsporám v celkové výši 
1.260 mil. Kč organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím a veřejným 
výzkumným institucím, na energeticky úsporná opatření v budovách mimo působnost 
článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí 
podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci specifického cíle 5.1 (Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie) prioritní osy 5 
(Energetické úspory) Operačního programu Životní prostředí ve výši 45 % ze způsobilých 
výdajů, 

2. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a zřizovatelům veřejných 
výzkumných institucí předložit za organizace v jejich působnosti na Ministerstvo životního 
prostředí do 31. prosince 2016 podle vzoru uvedeného v části V materiálu čj. 1369/16 
přehled požadavků na čerpání podpory na realizaci opatření v budovách vlastněných 
a užívaných organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi 
a veřejnými výzkumnými institucemi; 



 

 

III. mění usnesení vlády ze dne 21. září 2016 č. 840, ke Zprávě o plnění Plánu rekonstrukce 
objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU 
o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020, za rok 2015, tak, že zrušuje 
bod III/3. 

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních 
ústředních správních úřadů, 
zřizovatelé veřejných výzkumných institucí 
 

 

 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  

předseda vlády 
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

701s Náklady přípravy a zabezpeční projektu 0,000000 0,006714 24,388330 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 81,682962 1 158,078006

709s Náklady budov a staveb 0,000000 100,973857 925,819007 8 387,189782 8 168,741703 9 022,395382 8 834,083694 14 229,639250 10 199,047619 7 450,129870 3 764,299819 0,000000 71 082,319983

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 100,980571 950,207337 8 518,689782 8 300,241703 9 153,895382 8 965,583694 14 361,139250 10 330,547619 7 581,629870 3 895,799819 81,682962 72 240,397989

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 34,048381 382,970838 2 857,977190 2 827,150000 3 307,500000 3 258,500000 5 700,000000 4 000,000000 3 000,000000 1 547,248635 81,682962 26 997,078006

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 34,048381 382,970838 2857,977190 2827,150000 3307,500000 3258,500000 5700,000000 4000,000000 3000,000000 1547,248635 81,682962 26 997,078006

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 66,932190 567,236499 5 660,712592 5 384,202814 5 090,839827 4 951,528139 8 003,361472 5 997,214286 4 581,629870 2 348,551184 0,000000 42 652,208872

779s Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 88,888889 755,555556 755,555556 657,777778 333,333333 0,000000 0,000000 0,000000 2 591,111111

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 100,980571 950,207337 8 518,689782 8 300,241703 9 153,895382 8 965,583694 14 361,139250 10 330,547619 7 581,629870 3 895,799819 81,682962 72 240,397989

Bilance potřeb a zdrojů financování programu Nová zelená úsporám v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024

Pozn.: V roce 2014 byly z programu Nová zelená úsporám vyvedeny finanční prostředky na financování osobních výdajů 6 pracovníků MŽP na období 2 - 12/2014 v celkové výši 2 921 994 Kč
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1. Identifikační údaje 

Identifikační údaje programu jsou zpracované podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, a Pokynu Ministerstva financí č. R1–2010 

Správce programu (útvar):  

Ministerstvo životního prostředí 

Útvar správce programu: 

Ministerstvo životního prostředí - sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 

nástrojů  

Název programu:   

Nová zelená úsporám 

Identifikační číslo: 

 115 280 

 

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu 

Vypracování návrhu dokumentace programu: 

5.3.2013 – 31.7.2013 

Předložení návrhu dokumentace programu: 

 1.8.2013 – 6.8.2013 

Předložení návrhu dokumentace programu vládě: 

           7.8.2013 – 15.10.2013 

Schválení dokumentace programu ve vládě: 

           16.10.2013 – 6.11.2013 

Realizace programu po schválení jeho dokumentace: 

 7.11.2013 – 31.8.2023 
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Vypracování návrhu změny dokumentace programu: 

1.11.2014 – 11.2.2015 

Předložení návrhu změny dokumentace programu: 

 12.2.2015 – 20.3.2015 

Předložení návrhu změny dokumentace programu vládě: 

           23.3.2015 – 31.3.2015 

Schválení změny dokumentace programu ve vládě:  

31.3.2015 – 31.3.2015 

Realizace programu po schválení změny dokumentace: 

7.11.2013 – 31.8.2024 

Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu: 

1.2.2016 – 30.6.2016 

Předložení návrhu 2. změny dokumentace programu: 

 1.7.2016 – 30.9.2016 

Předložení návrhu 2. změny dokumentace programu vládě: 

           10.10.2016 – 14.10.2016 

Schválení 2. změny dokumentace programu ve vládě: 

15.10.2016 – 21.10.2016 

Realizace programu po schválení 2. změny dokumentace: 

7.11.2013 – 31.8.2024 

Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení programu: 

 1.9.2024 – 31.12.2024 

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení programu Ministerstvu financí:  

1.1.2025 – 31.3.2025 

Předložení závěrečného vyhodnocení programu vládě: 

 1.4.2025 – 31.5.2025 
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3. Členění programu, včetně číselného kódu 

Program Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“) bude v závislosti na typech objektů, 

které budou předmětem podpory, členěn na tři základní podprogramy a podprogram 

na podporu administrace: 

- Nová zelená úsporám - Rodinné domy, číselný kód 115 281 

- Nová zelená úsporám - Bytové domy, číselný kód 115 282 

- Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru, číselný kód 115 283 

- Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci, číselný kód 115 284 

3.1. Podprogram Nová zelená úsporám - Rodinné domy 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy (dále jen „NZÚ RD“) 

budou podporována opatření v následujících oblastech podpory: 

- snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, 

- výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, 

- efektivní využití zdrojů energie. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v  podprogramu NZÚ RD jsou popsány 

v kapitole 11. Podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy. 

3.2. Podprogram Nová zelená úsporám - Bytové domy 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Bytové domy (dále jen „NZÚ BD“) 

budou podporována opatření v následujících oblastech podpory: 

- snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů (zahrnuje 

zateplení a výměnu nebo instalaci zdroje tepla a další) na území hl. m. Prahy, 

- výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, 

- efektivní využití zdrojů energie. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v  podprogramu NZÚ BD jsou popsány 

v kapitole 12. Podprogram Nová zelená úsporám – Bytové domy. 

3.3. Podprogram Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru (dále jen 

„NZÚ BVS“) budou podporována opatření v následujících oblastech: 
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- snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru, 

-  efektivní využití zdrojů energie. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v  podprogramu NZÚ BVS jsou popsány 

v kapitole 13. Podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru. 

3.4. Podprogram Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci 

V rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci (dále jen 

„NZÚ NSA“) budou prostředky využité zejména na: 

- přípravu, implementaci a administraci programu NZÚ včetně všech jeho 

podprogramů, 

- audity a kontroly včetně kontrol prováděných přímo na místě činnosti, 

- hodnocení programu NZÚ, 

- poradenství pro žadatele o dotace, 

- vývoj a správa softwaru, hardwaru a webových aplikací programu NZÚ, 

- propagaci programu NZÚ. 

Podmínky nezbytné pro poskytnutí podpory v  podprogramu NZÚ NSA jsou popsány 

v kapitole 14. Podprogram Nová zelená úsporám – Náklady státu na administraci. 

4. Specifikace věcných cílů programu NZÚ a jejich zdůvodnění 

Hlavním cílem programu NZÚ je zvýšení energetické účinnosti budov (snížení 

energetické náročnosti včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění a podpory 

využívání obnovitelných zdrojů energie). Program je koncipován jako jedno z hlavních 

alternativních politických opatření České republiky k naplňování cílů v oblasti úspor 

energie na straně konečné spotřeby dle článku 7 a současně k naplňování 

orientačního vnitrostátního cíle energetické účinnosti dle článku 3 Směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, (dále 

jen „Směrnice 2012/27/EU“). Podprogram NZÚ BVS má navíc za cíl přispět ke splnění 

povinnosti každého členského státu dle článku 5 Směrnice 2012/27/EU renovovat 

v letech 2014 až 2020 ročně 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo 

chlazených budov ve vlastnictví a využívání jeho ústředních vládních institucí s cílem 

splnit minimální požadavky na energetickou náročnost dle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Program na základě 

nastavených parametrů stimuluje investice do energeticky úsporných opatření nad 

rámec přirozeného (stávajícího a odpovídajícího socioekonomickým podmínkám) 

procesu rekonstrukce budov a současně stanovuje technické požadavky alespoň na 

úrovni Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
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o energetické náročnosti budov. Program zároveň přispívá ke zlepšení životního 

prostředí snižováním produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů 

k ochraně klimatu. Důležitý přínos programu spočívá ve stimulaci ekonomiky 

a podpoře malého a středního podnikání v sektoru stavebnictví. Pozitivní důsledky 

jsou v oblasti snižování nákladů na energie v domácnostech a veřejné správě. 

Každá jedna miliarda korun investovaná z prostředků programu NZÚ do projektů na 

podporu energeticky úsporných opatření v poměru 49 % pro rodinné domy, 21 % pro 

bytové domy a 30 % pro budovy veřejného sektoru přinese v průměru úsporu energie 

v konečné spotřebě 627 TJ/rok. Přínosy programu jsou kvantifikovány na 1 mld. Kč 

poskytnuté podpory a nikoliv na celkový objem prostředků, a to z důvodů možných 

nepřesností odhadů vývoje objemů prodeje emisních povolenek a jejich rozložení 

v celém časovém období trvání programu NZÚ a nemožnosti predikce vývoje četnosti 

výzev pro jednotlivé typy objektů. 

Program NZÚ má výrazný ekonomický prorůstový charakter. Má pozitivní dopady na 

českou ekonomiku, a to jak na státní rozpočet, tak i na rozvoj podnikatelské sféry 

v dotčených oblastech stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících sektorech. 

Díky vysoké míře mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru je dosahováno 

významného pákového efektu. Minimální míra zapojení vlastních zdrojů1 žadatele je 

nastavena na 50 % (rodinné domy), 70 % (bytové domy) nebo 15 % (budovy veřejného 

sektoru) z celkových výdajů spojených s realizací podporovaných opatření.  

4.1. Východiska pro stanovení cílů NZÚ 

Program NZÚ navazuje na stávající Program Zelená úsporám. Je realizován 

k zajištění využití výnosů z dražeb emisních povolenek EUA /European Union 

Allowance/ a EUAA /European Union Aviation Allowance/ v souladu se zákonem 

č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů, ve znění pozdějších předpisů. Program NZÚ je realizován prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) a Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Fond“). 

Zdrojem programu NZÚ je podíl z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA 

v rámci EU ETS určený dle výše uvedeného zákona.  

V rámci programu NZÚ jsou podporována opatření vedoucí ke snížení energetické 

náročnosti budov, a to zejména formou zateplení budov, dále pak podpora výstavby 

nových budov s velmi nízkou energetickou náročností, výměna neekologických zdrojů 

tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících 

obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu.  

                                            
1 pro účely programu NZÚ se za vlastní zdroje považují i půjčky 
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Program NZÚ je koncipován jako prorůstové opatření k podpoře ekonomiky ČR 

s dalšími sociálními i ekologickými přínosy, kterými jsou například zlepšení technické 

kvality domů, zlepšení vzhledu měst a obcí v ČR, nastartování dlouhodobých 

progresivních trendů, snížení emisí skleníkových plynů a lokálního znečištění ovzduší, 

snížení spotřeby energie z neobnovitelných primárních zdrojů a zvýšení výroby tepla 

z obnovitelných zdrojů energie. 

4.2. Řídící struktura  

Správce programu NZÚ – Ministerstvo, které vykonává činnosti dle zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, dále vykonává činnosti metodického a legislativního 

zabezpečení programu NZÚ, odpovídá za přípravu směrnic a příloh, metodicky vede 

program NZÚ. 

Subjekt pověřený administrací – dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 

předpisů, je subjektem pověřeným administrací Fond, na který jsou na základě Dohody 

o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva jako správce programu NZÚ 

(dále jen "Delegační dohoda") přeneseny vybrané činnosti související s administrací 

programu NZÚ. 

Řídící výbor programu NZÚ – (dále jen „ŘV NZÚ“) je poradním orgánem správce 

programu a vykonává činnosti stanovené statutem ŘV NZÚ. ŘV NZÚ má metodickou, 

řídící a monitorovací funkci a zabývá se změnami a nastavením technických parametrů 

programu NZÚ. ŘV NZÚ nezasahuje do administrace přijatých žádostí.  

4.3. Řízení programu NZÚ 

Program je řízen v souladu s pravidly programového financování dle vyhlášky 

č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Ministerstva financí č. R1-2010. 

Postup administrace žádostí v rámci programu NZÚ je podrobněji popsán ve 

Směrnicích Ministerstva o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená 

úsporám (dále jen "Směrnice") a Výzvách Ministerstva k podávání žádostí o poskytnutí 

podpory (dále jen "Výzva"), které vychází ze schválené dokumentace programu NZÚ 

a jsou zpracovány dle podmínek obsažených v dokumentaci programu NZÚ. Směrnice 

a Výzvy jsou základními prováděcími předpisy správce programu NZÚ, které obsahují 

podrobný popis administrace Fondem a Ministerstvem, oprávněné příjemce, způsobilé 

výdaje, technické parametry a další formální a technické podmínky nezbytné pro 

poskytnutí podpory v rámci programu NZÚ. Správce programu taktéž rozhoduje 

o změnách Směrnic a Výzev. 
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Pro změny dokumentace týkající se míry nebo výše podpory jsou navržené tři úrovně 

odsouhlasení změn: 

- úroveň 1 – navýšení hodnot do 15 % původní hodnoty – podléhá správci 

programu, který změnu oznámí Ministerstvu financí (dále jen "MF"), 

- úroveň 2 – navýšení hodnot od 15 % do 25 % původní hodnoty – na návrh 

správce programu dává souhlas MF, 

- úroveň 3 – navýšení hodnot větší než 25 % původní hodnoty – na návrh správce 

programu dává souhlas MF a Vláda ČR, 

- snížení hodnot je v kompetenci správce programu. 

Změna výše a míry podpory musí být v případě podprogramu NZÚ BD vždy v souladu 

s podmínkami IROP. Výše uvedené tři úrovně odsouhlasení změn se nevztahují na 

změny týkající se zvýšení či snížení celkové alokace programu NZÚ a rozdělení 

alokace do jednotlivých podprogramů. Tyto změny podléhají vždy schválení vládou, 

a to na základě návrhu správce programu a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj 

(dále jen "MMR"). MMR může návrh iniciovat ve vazbě na cíle politiky bydlení. 

Případné změny v administraci programu spojené se změnou používaných 

informačních systémů sloužících k administraci jednotlivých akcí schvaluje MF a není 

povinnost takovou změnu dokumentace předkládat ke schválení vládě. 

Nastavení technických parametrů podporovaných opatření včetně případného 

rozložení podpor do hladin podle dosažené energetické účinnosti stavby je plně 

v kompetenci správce programu.  

V případě novelizace právních předpisů a technických norem se nejedná o změnu 

parametrů programu NZÚ a zapracování těchto změn je v kompetenci správce 

programu, který změny zapracuje a upraví odkazy a požadované hodnoty. K těmto 

úpravám nepotřebuje souhlas MF ani Vlády ČR. 

Příjem žádostí v rámci programu NZÚ je vyhlašován prostřednictvím Výzev.  

Výzva je Ministerstvem vydaný dokument, který obsahuje zejména termín zahájení, 

způsob a termín ukončení příjmu žádostí v rámci programu NZÚ a specifikaci 

jednotlivých oblastí podpory, dále pak maximální limity výše podpory, technické 

parametry podporovaných opatření přijímaných žádostí, typy budov, okruh 

oprávněných příjemců a další parametry, případně odkaz na bližší specifikace 

v dalších dokumentech. 

Výzva bude zveřejněna před zahájením příjmu žádostí o poskytnutí podpory (dále jen 

„žádost“) na webových stránkách programu NZÚ. 
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V rámci Výzvy mohou být parametry podporovaných opatření upřesněny ve vztahu 

k parametrům definovaných ve Směrnici. 

Vzájemné vztahy mezi programy NZÚ, Operační program Životní prostředí (OPŽP) a 

integrovaný regionální operační program (IROP) jsou vymezeny v Memorandu 

o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci podpory energetických úspor v oblasti 

bydlení z ESI fondů a programů národní podpory pro období 2014 - 2020 mezi ministry 

životního prostředí a pro místní rozvoj tak, aby byly eliminovány překryvy a byly 

vytvářeny synergické a komplementární vazby. V segmentu bytových domů jsou 

z programu IROP podporována opatření vedoucí k energetickým úsporám ve 

stávajících bytových domech na území celé ČR kromě hl. m. Prahy a z programu NZÚ 

jsou podporována opatření vedoucí k energetickým úsporám ve stávajících bytových 

domech na území hl. m. Prahy a výstavba bytových domů v nízkoenergetickém 

standardu. Vztah mezi programy NZÚ a OPŽP je koordinován Ministerstvem průběžně 

v rámci jednotlivých Výzev k podávání žádostí, tak aby nedocházelo k překryvům. Pro 

zajištění synergických efektů mezi podprogramem NZÚ RD a OPŽP, prioritní osou 2 

(Kvalita ovzduší), specifickým cílem 2.1 (Snížit emise z lokálního vytápění domácností 

podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek) může být 

z podprogramu NZÚ RD poskytován bonus žadatelům, kterým bude poskytnuta 

podpora na výměnu kotle z OPŽP a též podpora z NZÚ na snižování energetické 

náročnosti rodinných domů nebo na instalaci solárních systémů na pro přípravu teplé 

vody či přitápění v rodinných domech.  Podpora ústředním vládním institucím 

z podprogramu NZÚ BVS může být poskytována formou posílení vlastních zdrojů 

žadatele u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci 

specifického cíle 5.1 (Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie) prioritní osy 5 (Energetické úspory) OPŽP, a to pro 

objekty v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU 

ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti i pro objekty mimo tento článek. 

4.4. Základní dokumenty programu NZÚ 

Související legislativa: 

- Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

(včetně jeho prováděcích vyhlášek), 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
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- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- Usnesení vlády č. 116/2013, ze dne 20. února 2013, kterým byl schválen věcný 

záměr programu Nová zelená úsporám, 

- Usnesení vlády č. 848/2013, ze dne 6. listopadu 2013 k Dokumentaci programu 

Nová zelená úsporám, identifikační číslo programu 115 280, 

- Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená 

úsporám, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5. Specifikace věcného zaměření programu NZÚ 

Základním věcným cílem programu NZÚ je dosahování úspor energie v konečné 

spotřebě. Tento cíl je nastaven v souladu s článkem 3 a 7 Směrnice 2012/27/EU. Spolu 

s naplňováním základního věcného cíle dojde k plnění dalších dílčích cílů - snížení 

emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší vč. snížení emisí pevných částí 

frakcí PM10 a PM2,5. 

Podpora energetické efektivity má rovněž velký význam pro konkurenceschopnost 

České republiky, snižuje dovozní závislost na palivech, která se často dovážejí 

z geopoliticky nestabilních oblastí světa. 

V oblasti úspor energie v segmentu budov veřejného sektoru dochází ke snižování 

veřejných výdajů na provoz energetických hospodářství, což má pozitivní vliv na 

veřejné finance a zhodnocování majetku státu a samospráv. V segmentu budov 

určených pro bydlení mají energeticky úsporná opatření významný sociální přínos.  

Snižování energetické náročnosti budov stimuluje investiční aktivitu, která se dotýká 

významnou měrou stavebního sektoru. Renovace budov vykazují z hlediska tvorby 

pracovních příležitostí v národním hospodářství jeden z nejvýraznějších přínosů. A to 

jednak díky vysokému podílu práce na celkové vytvořené hodnotě v oboru a jednak 

díky ustáleným vazbám na tuzemské dodavatele (většina vstupů je rovněž 

tuzemských), což znamená velký přínos pro českou ekonomiku a tudíž vysoký 

multiplikační efekt. Program NZÚ je v souladu se strategickými dokumenty státu 

(Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Státní energetická koncepce, Státní 

politika životního prostředí, Koncepce bydlení ČR do roku 2020, Akční plán na podporu 
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hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR atp.) Dále se předpokládá budoucí 

koordinace programu NZÚ s koncepcí sociálního bydlení. 

Naplnění věcných cílů je realizováno prostřednictvím: 

- úspory konečné spotřeby energie: 

- zvýšením energetické účinnosti budov k bydlení a budov veřejného sektoru 

využitím potenciálu úspor (realizace opatření na obálce budovy, zvyšování 

účinnosti technických systémů vč. zdrojů energie atp.), 

- rozvojem výstavby energeticky úsporných budov (v tomto případě se 

dosažená úspora energie vztahuje k referenční budově). 

- zlepšení stavu ovzduší vč. snížení emisí pevných částí frakcí PM10 a PM2,5: 

- zvýšením energetické účinnosti budov k bydlení a budov veřejného sektoru 

využitím potenciálu úspor (realizace opatření na obálce budovy, zvyšování 

účinnosti technických systémů vč. vyregulování otopné soustavy atp.), 

- výměnou neekologických zdrojů energie budov za efektivnější energeticky 

šetrné zdroje. 

Programové parametry a indikátory jsou uvedeny vždy v kapitolách jednotlivých 

podprogramů. S ohledem na charakter zdrojů financování programu NZÚ, kdy není 

dopředu známa celková alokace a finální rozdělení alokace do jednotlivých segmentů 

podpory (viz následující kapitola), jsou parametry a indikátory vztaženy k 1 mld. Kč 

vložené do příslušného podprogramu. 

5. Bilance potřeb a zdrojů financování 

Program NZÚ je zdrojově krytý určeným podílem z výnosů aukcí emisních povolenek  

EUA a EUAA dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci EU ETS v období 

2013 – 2020. Výše výnosů bude ovlivněna celou řadou faktorů, jako je např. přijetí 

backloadingu, kurz EUR vůči koruně a další strukturální změny ze strany EK v rámci 

evropského systému obchodování s emisními povolenkami.  

Celková alokace programu činí 27 mld. Kč z podílu odhadovaných výnosů dražeb 

emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS v letech 2013 - 2020. Program NZÚ 

bude financován do výše finančního krytí z výnosu dražeb emisních povolenek s tím, 

že nemusí být plně dosaženo všech cílů programu. Ke konci obchodovacího období 

může být celková alokace programu upravena podle skutečných příjmů z dražeb. 

Pravidelná aktualizace odhadu výnosu z dražeb emisních povolenek bude 

předkládána vládě spolu s každoročně předkládanou informací o stavu programu dle 

usnesení vlády.  
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Graf – Předpokládané rozdělení alokace do jednotlivých segmentů. Uvedené podíly 

v sobě zahrnují náklady státu na administraci. 

 

Rozdělení předpokládané alokace mezi jednotlivé podprogramy 

Podprogram NZÚ NSA 

Pro NZÚ NSA je kalkulováno s prostředky do výše 4,3 % z celkových očekávaných 

zdrojů programu NZÚ ve výši 27 000 mil. Kč, tj. celkem 1 161 mil. Kč za celou dobu 

trvání programu NZÚ.  

Podprogram NZÚ RD 

Na podporu podprogramu NZÚ RD je navrženo použít 49 % z očekávaných 

27 000 mil. Kč ponížených o částku určenou na NZÚ NSA, tj.  12 661,1 mil. Kč. 

Podprogram NZÚ BD 

Na podporu podprogramu NZÚ BD je navrženo použít 21 % z očekávaných 

27 000 mil  Kč ponížených o částku určenou na NZÚ NSA, tj. 5 426,2 mil. Kč. 

Podprogram NZÚ BVS 

Na podporu podprogramu NZÚ BVS je navrženo použít 30 % z očekávaných 

27 000 mil. Kč, ponížených o částku použitou na NZÚ NSA, tedy 7 751,7 mil. Kč. 

Výše uvedené částky jsou pouze indikativní.  

49%

21%

30%

Rozdělení alokace

rodinné domy

bytové domy

budovy veřejného sektoru
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Podprogram 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

NZÚ RD 0,000000 34,041667 357,716138 1 960,000000 1 915,000000 1 700,000000 1 650,000000 2 000,000000 1 500,000000 1 100,000000 444,342195 0,000000 12 661,100000

NZÚ BD 0,000000 0,000000 0,866370 766,477190 680,650000 626,000000 600,000000 950,500000 800,500000 600,500000 400,706440 0,000000 5 426,200000

NZÚ BVS 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 850,000000 877,000000 2 618,000000 1 568,000000 1 168,000000 570,700000 0,000000 7 751,700000

NZÚ NSA 0,000000 0,006714 24,388330 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 131,500000 81,682962 1 158,078006

NZÚ celkem 0,000000 34,048381 382,970838 2 857,977190 2 827,150000 3 307,500000 3 258,500000 5 700,000000 4 000,000000 3 000,000000 1 547,248635 81,682962 26 997,078006

Pozn.: V roce 2014 byly z programu Nová zelená úsporám vyvedeny finanční prostředky na financování osobních výdajů 6 pracovníků MŽP na období 2 - 12/2014 v celkové výši 2 921 994 Kč

Výše účasti Státního rozpočtu v programu NZÚ dle jednotlivých podprogramů (v mil. Kč)
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5.1. Specifikace způsobilých výdajů programu NZÚ a pravidla pro poskytování 

podpory 

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje: 

- způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s podmínkami pro jednotlivé 

podprogramy uvedenými v dokumentaci programu NZÚ, 

- způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně 

doložen dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou, 

- způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory 

a doložen relevantním dokladem o úhradě, 

- způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněný po termínu způsobilosti, 

kterým je datum stanovené ve Výzvě nebo Směrnici, 

- způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí 

jeho rozpočtu, 

- daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem v případě, kdy žadatelem je 

fyzická osoba nepodnikající nebo jiná osoba, která není plátcem daně z přidané 

hodnoty. V ostatních případech je možné daň z přidané hodnoty zařadit mezi 

způsobilé výdaje pouze v případě, kdy žadatel, plátce daně z přidané hodnoty, 

nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu musí být dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vedeny v účetnictví či dle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v daňové 

evidenci (tato podmínka se nevztahuje na fyzické osoby nepodnikající), 

- jestliže základ pro stanovení podpory ze způsobilých výdajů je nižší, než 

maximální povolená výše, bude podpora vypočtena ze skutečně dosaženého 

základu v procentuální výši nastavené míry podpory, 

- jeden výdaj může být v rámci programu NZÚ započítán jako způsobilý pouze 

jedenkrát. 

5.2. Specifikace nezpůsobilých výdajů programu NZÚ  

Dotaci nelze poskytnout na tyto výdaje za: 

- finanční služby (úroky z úvěrů, debetní úroky, kurzové ztráty), 
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- nákupy nemovitostí, pokud výzva nestanoví jinak2, 

- pokuty, finanční sankce a právní výlohy související s právním sporem, 

- daň z přidané hodnoty, pokud žadatel programu NZÚ může uplatnit nárok na 

odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- jiné daně (silniční, z nemovitostí, darovací, dědická, atd.), 

- správní a místní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního 

rejstříku, clo, atd.), 

- právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení 

soudního poplatku, pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, 

- odstupné a odchodné, 

- provedená opatření nárokované v rámci jiných dotací či programů, 

- poradenské služby, 

- repasovaná a použitá zařízení, případně na použité stavební materiály 

a komponenty (výjimkou je pouze repase oken v historicky chráněných 

objektech, které doloží splnění požadavků na prostup tepla výpočtem), 

- provozně neotestované technologie, 

- nákup použitého vybavení, 

- zajištění relevantních stanovisek, 

- pronájem pozemku / stavby, leasing, 

- režijní a provozní náklady, 

- osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na 

realizaci daného projektu), 

- realizaci opatření, které bylo podpořeno z jiných veřejných zdrojů, 

- rozpočtová rezerva, 

- další nezpůsobilé výdaje definované pro jednotlivé podprogramy programu 

NZÚ, které nesouvisí s realizací opatření. 

                                            
2 nákup pozemku přímo vyvolaný realizací podporovaného opatření např. nákup pozemku pod 

potřebným opláštěním zateplované budovy  
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Obecná pravidla pro nezpůsobilé výdaje se vztahují pouze na podprogramy pro 

rodinné a bytové domy a budovy veřejného sektoru.  

6. Obsah žádosti o poskytnutí podpory, obsah řídících dokumentů a 
oprávnění příjemci v programu NZÚ 

Žádosti se v rámci jednotlivých Výzev podávají výhradně elektronicky, a to 

prostřednictvím formulářů přístupných na webových stránkách programu NZÚ. Obsah 

žádosti o poskytnutí podpory v rámci jednotlivých podprogramů je uveden v kapitolách 

příslušných podprogramů. 

6.1. Obsah řídících dokumentů 

Dotace je poskytována v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V rámci podprogramů NZÚ BVS a NZÚ NSA 

se podpora poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 

"Rozhodnutí") nebo Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu 

(dále jen "Stanovení výdajů"). V rámci podprogramů NZÚ RD a NZÚ BD se podpora 

poskytuje na základě dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(dále jen "Registrace a rozhodnutí") nebo na základě dokumentu Registrace akce 

a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen "Registrace 

a stanovení výdajů"). 

Rozhodnutí / Stanovení výdajů / Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení 

výdajů obsahuje: 

- identifikační údaje poskytovatele podpory vč. identifikačního čísla EDS/SMVS, 

- název opatření, 

- identifikační údaje žadatele, 

- termíny realizace opatření, 

- cíl opatření, 

- sledované indikátory / parametry, 

- financování opatření. 

Nedílnou součástí Rozhodnutí / Stanovení výdajů / Registrace a rozhodnutí / 

Registrace a stanovení výdajů je příloha, která obsahuje: 

- předmět a účel poskytnuté podpory, 

- podmínky pro poskytnutí podpory, 
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- lhůtu a způsob výplaty podpory, 

- závazky žadatele o podporu v souvislosti s kontrolou provedení opatření, 

- důsledky neplnění podmínek uvedených v řídícím dokumentu. 

6.2. Vymezení okruhu oprávněných příjemců podpory z programu NZÚ 

Podprogram NZÚ RD zahrnuje příjemce typu: 

- fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníky nebo stavebníky budov, které 

odpovídají požadavkům na trvalé bydlení. 

Podprogram NZÚ BD zahrnuje příjemce typu: 

- fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníky nebo stavebníky budov, které 

odpovídají požadavkům na trvalé bydlení (např. bytová družstva, obce, 

společenství vlastníků jednotek). 

Podprogram NZÚ BVS zahrnuje příjemce typu: 

- organizační složky státu, 

- státní organizace, 

- státní příspěvkové organizace, 

- příspěvkové organizace obcí, 

- příspěvkové organizace krajů, 

- obce, kraje, 

- svazky obcí, 

- městské části hl. města Prahy, 

- veřejné výzkumné instituce, 

- veřejné vysoké školy, 

- právnické osoby založené a z více než 50 % financované veřejnými vysokými 

školami, 

- školské právnické osoby (právnická osoba zřízená podle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž hlavní činností je 

poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a 

školských služeb podle tohoto zákona), 
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- nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy) 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazky, 

- veřejnoprávní instituce 

- a jiné subjekty sloužící veřejnému zájmu, zejména organizační složky obcí, 

organizační složky krajů, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či 

jinými veřejnoprávními subjekty. 

6.3. Systém hodnocení žádosti v programu NZÚ a obecná kritéria pro 

posouzení žádosti v rámci programu NZÚ 

Hodnocení žádosti je rozděleno do tří základních fází, přičemž každá z nich má ještě 

další vnitřní členění: 

- posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad), 

- posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti), 

- hodnocení projektu. 

6.3.1. Posouzení formálních náležitostí 

Posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu projektu či žádosti z pohledu 

administrativního souladu, formy žádosti a formálních předpokladů. Jedná se zejména 

o to, zda: 

- žádost byla podána v předepsané formě, 

- žádost je řádně podepsaná oprávněným žadatelem, resp. statutárním 

zástupcem žadatele,  

- žadatel splňuje definici pro oprávněného příjemce podpory, 

- v žádosti jsou řádně vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

- jsou řádně doloženy všechny povinné přílohy a jejich obsah je relevantní. 

6.3.2. Posouzení přijatelnosti projektu 

Posouzení přijatelnosti představuje hodnocení a kontrolu přijatelnosti projektu 

a žadatele s ohledem na základní podmínky programu NZÚ, finanční a legislativní 

předpoklady, apod. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, přičemž nesplnění 

kritérií přijatelnosti znamená vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Posuzováno 

bude především splnění následujících podmínek: 

- projekt bude realizován na území České republiky, 
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- projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky, Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 

- projekt může být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, přičemž souhrn 

všech podpor včetně spolufinancování nesmí přesáhnout 100% způsobilých 

výdajů, 

- žádost je v souladu s podmínkami programu definovanými příslušnou Směrnicí 

a příslušnou Výzvou, 

- akce musí být v souladu s pravidly o poskytování veřejné podpory, 

- žadatel smí na konkrétní opatření nebo jeho část žádat pouze o jeden typ 

veřejné podpory, 

- údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními dokumenty 

předkládanými jako přílohy, 

-  žadatel nesmí z projektu financovat provozní náklady a náklady na údržbu 

(nevztahuje se na žádosti v rámci podprogramu NZÚ NSA), 

- žadatel musí zabezpečit udržitelnost projektu po stanovenou dobu 10 let, 

- akce bude mít zajištěno financování, 

- musí být zabezpečena průkaznost, úplnost a kvalita předložených dokladů, 

- nesmí být překročena maximální výše čerpání podpory pro jeden subjekt nebo 

pro jednu žádost, 

- realizací projektu musí dojít k úspoře energie a emisí CO2 (v případě projektů 

nové výstavby se dosažená úspora energie a emisí CO2 vztahuje k referenční 

budově), 

- při výměně zdrojů na vytápění musí být dodržen zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a nový spalovací zdroj musí 

být v souladu s příslušnými normami a směrnicemi,  

- projekt je v souladu s technickou specifikací uvedenou v Směrnici případně 

upřesněnou v jednotlivých Výzvách.  

6.3.3. Hodnocení projektu 

Hodnocení projektu z hlediska technických parametrů představuje porovnání výstupů 

odborného posudku s podmínkami pro poskytnutí podpory danými ve Výzvě na každé 

konkrétní opatření.  
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Hodnoty jednotlivých sledovaných parametrů budou stanoveny pro každou konkrétní 

Výzvu zvlášť, přičemž každá z Výzev může mít stanovené jiné hodnoty jednotlivých 

sledovaných parametrů, a to v závislosti na typu objektu a aktuálních normových 

požadavcích. 

Dle dosažených výsledků porovnáním výstupů z odborného posudku s parametry 

Výzvy bude stanovena maximální možná míra podpory pro danou žádost. 

V rámci podprogramu NZÚ BVS mohou být Výzvy vyhlášeny buď jako „soutěžní“ nebo 

jako „nesoutěžní“, a to zejména s ohledem na alokaci dostupnou pro danou Výzvu a 

okruh oprávněných příjemců. Současně může být ve Výzvě stanovena minimální 

bodová hranice, kterou musí žádost v součtu bodového hodnocení dosáhnout, aby 

mohla být schválena a podpořena. V případě časově omezené soutěžní výzvy jsou 

žádosti vybírány k podpoře až do výše dostupné alokace Výzvy, a to na základě 

výsledků bodového hodnocení vycházejícího z ekonomických a ekologických 

ukazatelů a technické úrovně řešení, dle hodnotících kritérií uvedených ve vyhlášené 

Výzvě. U nesoutěžní Výzvy jsou žádosti vyhodnocovány průběžně dle kritérií 

přijatelnosti. 

6.4. Obsah prohlášení žadatele o dotaci z programu NZÚ  

- čestné prohlášení, že žadatel o dotaci nemá v evidenci daní nevypořádané 

daňové nedoplatky, nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném 

zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

- čestné prohlášení, že na nemovitost, která je předmětem podpory, není 

nařízena exekuce nebo nebyl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, 

- čestné prohlášení o plátcovství DPH, 

- v případě, že je žadatel plátce DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat 

odpočet DPH, doplní prohlášení o plátcovství DPH o tuto skutečnost (vč. 

zdůvodnění). V případě, že žadatel bude uplatňovat částečný nárok na odpočet 

daně dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, doplní prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční 

vypořádací koeficient za poslední rok, 

- čestné prohlášení žadatele, že má zajištěno financování, v případě 

organizačních složek státu žadatel dokládá čestné prohlášení, že má zajištěno 

spolufinancování způsobilých výdajů a financování ostatních nezpůsobilých 

výdajů, 

- čestné prohlášení žadatele, že zabezpečí udržitelnost projektu po dobu 

stanovenou ve výzvě. 
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7. Kritéria zadání akce - zadávání veřejných zakázek  

Žadatel o podporu je při zadávání akce vždy povinen dodržovat zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. od data 

jeho účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

a další pokyny dané správcem programu. I v případě, kdy žadateli nevzniká zákonná 

povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, resp. od data jeho 

účinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek, je žadatel povinen dodržovat 

zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a 

další pokyny vydané správcem programu nebo Fondem.  

 

8. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu 

Financování projektů probíhá z prostředků státního rozpočtu – kapitoly 315 – 

Ministerstvo životního prostředí, resp. z prostředků dalších kapitol státního rozpočtu 

v případě podpory organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím 

mimo rezort životního prostředí, v rámci programového financování v informačním 

systému EDS/SMVS.  

V průběhu realizace a financování jednotlivých investičních akcí je nutno postupovat 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel o podporu je povinen průběžně provádět zjišťování objemu prací a dodávek a 

požadovat po zhotoviteli předložení dokumentace provedených prací a dodávek. 

Jedná se o podklady pro fakturování prací a dodávek – např. zjišťovací protokoly 

a výkazy výměr, případně jiná prokazatelně odsouhlasená potvrzení, to vše v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Daň z přidané hodnoty nelze hradit ze státního rozpočtu v případě, že žadatel může 

uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se žadatel stane 

plátcem daně z přidané hodnoty v průběhu realizace projektu, nebo uplatní odpočet 

až po závěrečném vyhodnocení akce, vrátí do státního rozpočtu část dotace 

odpovídající výši odpočtu. 

V případě veřejné podpory je výše podpory upravena v souladu s pravidly veřejné 

podpory danými Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o používání článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a Nařízením Komise (EU) 

č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. bloková výjimka). Dále se 

v případě služeb v obecném hospodářském zájmu postupuje dle následujících 

právních předpisů:  
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- Rozhodnutí Altmark Trans C - 280/00 (podpora splňující podmínky tohoto 

rozhodnutí nepředstavuje veřejnou podporu); 

- Rozhodnutí Komise ze dne 20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu a 

- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25.4.2012 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 

poskytujícím služby obecného hospodářské zájmu. 

Konec lhůty pro proplácení podpory z dotačního titulu (kromě podprogramu NZÚ NSA) 

je 31. prosince 2023. Po tomto datu již nebude možné žádnou podporu proplatit. 

8.1. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu 

v podprogramech NZÚ RD a NZÚ BD 

V rámci podprogramů NZÚ RD a NZÚ BD se podpora poskytuje na základě dokumentu 

Registrace a rozhodnutí nebo v případě organizačních složek státu na základě 

dokumentu Registrace a stanovení výdajů.  

Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu u rodinných a bytových domů může být 

provedeno pouze na základě předložených faktur a dokladů o úhradě všech 

způsobilých výdajů souvisejících s projektem. Žadatelé o podporu z řad vlastníků 

rodinných domů a bytových domů musí tedy nejprve uhradit celou částku z vlastních 

zdrojů3 a teprve po kontrole předložených faktur a ostatních požadovaných dokladů 

jim je dotace jednorázově ex post vyplacena.  

Zvláštní pravidla pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace 

V případě, že je žadatelem rezortní organizační složka státu, vydá správce programu 

NZÚ v souladu s pokynem MF č. R1-2010 dokument Registrace a stanovení výdajů, 

v němž stanoví podmínky pro čerpání finančních prostředků. 

V případě, že je žadatelem organizační složka státu nebo státní příspěvková 

organizace mimo rezort životního prostředí, je financování projektu realizováno 

prostřednictvím správce kapitoly státního rozpočtu, do které žadatel patří (dále jen 

"kapitola žadatele"). Odpovídající finanční prostředky budou převedeny z kapitoly 315 

– Ministerstvo životního prostředí do kapitoly žadatele rozpočtovým opatřením 

realizovaným MF. Správce kapitoly žadatele na základě podkladů zaslaných Fondem 

připraví v informačním systému EDS/SMVS návrh Registrace a stanovení výdajů či 

Registrace a rozhodnutí, a to včetně cílů, indikátorů, parametrů a podmínek poskytnutí 

finančních prostředků vážících se k programu NZÚ. Po schválení návrhu řídícího 

                                            
3 pro účely programu NZÚ se za vlastní zdroje považují i půjčky 
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dokumentu správcem programu NZÚ vydá správce kapitoly žadatele příslušný řídící 

dokument. Obdobně se postupuje při vydávání Závěrečného vyhodnocení akce. 

8.2. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu 

NZÚ BVS 

V rámci podprogramu NZÚ BVS se podpora poskytuje na základě Rozhodnutí nebo 

Stanovení výdajů.  

Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu u budov veřejného sektoru se provádí 

průběžně dle postupu realizace akce v procentní výši ze způsobilých výdajů dle míry 

přiznané podpory. Podpora se proplácí na základě žádostí o uvolnění finančních 

prostředků doložených fakturami a potvrzeními o jejich úhradě.  

Způsob uvolňování podpory je stanoven ve Výzvě nebo Směrnici. Pokud to podmínky 

stanovené Výzvou nebo Směrnicí umožňují, může být podpora uvolněna i před 

úhradou faktur. 

Zvláštní pravidla pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace 

V případě, že je žadatelem rezortní organizační složka státu, vydá správce programu 

NZÚ v souladu s pokynem MF č. R1-2010 Stanovení výdajů, v němž stanoví podmínky 

pro čerpání finančních prostředků. 

V případě, že je žadatelem organizační složka státu nebo státní příspěvková 

organizace mimo rezort životního prostředí, je financování projektu realizováno 

prostřednictvím správce kapitoly žadatele a všechny řídící dokumenty (Registraci 

akce, Rozhodnutí/Stanovení výdajů, Závěrečné vyhodnocení akce) vydává správce 

kapitoly žadatele. Správce kapitoly žadatele na základě podkladů zaslaných Fondem 

připraví v informačním systému EDS/SMVS návrh příslušného řídícího dokumentu, 

a to včetně cílů, indikátorů, parametrů a podmínek poskytnutí finančních prostředků 

vážících se k programu NZÚ. Po schválení návrhu řídícího dokumentu správcem 

programu NZÚ vydá správce kapitoly žadatele příslušný řídící dokument. Odpovídající 

finanční prostředky jsou převáděny z kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí do 

kapitoly žadatele rozpočtovými opatřeními realizovanými MF. Nevyčerpané finanční 

prostředky vrátí správce kapitoly žadatele rozpočtovým opatřením realizovaným MF 

do kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí. 

V případě podpory poskytované podporu formou posílení vlastních zdrojů žadatele 

u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci specifického cíle 

5.1 (Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie) prioritní osy 5 (Energetické úspory) OPŽP bude postup poskytování 

prostředků ze státního rozpočtu sladěn s postupem poskytování podpory z OPŽP. 
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8.3. Pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu 

NZÚ NSA 

V rámci podprogramu NZÚ NSA se dotace Fondu poskytuje na základě Rozhodnutí, 

Ministerstvo čerpá finanční prostředky na základě Stanovení výdajů. 

9. Vymezení kontrolní činnosti správce programu a Fondu 

Kontrolní mechanizmy programu NZÚ jsou rozděleny na řídící kontrolu prováděnou 

Ministerstvem jako správcem programu a kontrolu zabezpečovanou Fondem.  

Ministerstvo kontroluje dodržení čerpání finančního limitu, který byl stanoven v rámci 

alokace finančních prostředků pro program NZÚ. Fond odpovídá za správnost využití 

finančních prostředků v rámci programu NZÚ. 

Kontrolní postupy Ministerstva i Fondu jsou upraveny v Delegační dohodě a vlastními 

metodikami. Metodika kontrol projektů v programu NZÚ upravuje zejména postupy pro 

výkon kontrolní činnosti projektů v programu NZÚ za účelem posouzení naplnění 

podmínek poskytované podpory a splnění smluvních závazků ze strany žadatelů 

a příjemců finanční podpory. 

Fond a Ministerstvo jako příjemci finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje 

na administraci programu NZÚ v rámci podprogramu NZÚ NSA jsou povinni používat 

poskytnuté finanční prostředky k danému účelu co nejhospodárnějším způsobem a 

s maximální efektivností. Tyto finanční prostředky mohou být použity pouze k účelům, 

pro které byly určeny. 

Použití finančních prostředků ze státního rozpočtu musí být v souladu s rozpočtovými 

pravidly (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). 

Použití finančních prostředků je kontrolováno v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), v platném znění, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, jak Ministerstvem, tak i Fondem a externími subjekty 

(finanční úřady, NKÚ). Příjemce dotace podléhá také daňové kontrole podle zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci programu NZÚ je nastaven komplexní systém kontrol k eliminaci úmyslného 

nebo i neúmyslného způsobení škody.  

Povinnost podrobit se kontrole je součástí podmínek k příslušnému řídícímu 

dokumentu a bude platit jak pro žadatele, tak pro příjemce podpory. 
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9.1. Typy kontrol z časového hlediska 

V rámci programu NZÚ budou realizovány z hlediska časového tři základní typy kontrol 

u žadatelů a příjemců: 

1) Kontrola ex ante – kontrola před zahájením realizace projektu – po podání žádosti. 

Budou kontrolovány údaje uvedené v žádosti s registry a v případě pochybností 

může proběhnout ověření stavu na místě (zda již neproběhla realizace, zda popis 

stavu odpovídá realitě, apod.) 

2) Interim kontrola – kontrola dokladová nebo na místě v průběhu realizace projektu 

je zaměřená zejména na kontrolu postupu realizace, dodržení skutečností 

uvedených v žádosti a podmínek programu NZÚ, případně, dle typu 

kontrolovaného objektu, též podmínek stanovených v příslušném řídícím 

dokumentu, dále pak na údaje uvedené v předložených dokladech – kontrola 

faktur, předávacích protokolů, certifikátů apod. 

3) Ex post kontrola – kontrola po dokončení (případně i proplacení) projektu – 

porovnání dosaženého stavu s deklarovaným. Tento typ kontroly bude prováděn 

za účelem kontroly plnění sledovaných indikátorů projektu a ověření udržitelnosti 

projektu.  

Průběžné (interim) kontroly – mohou být realizovány primárně u projektů zaměřených 

na zateplování a výstavby objektů s velmi nízkou energetickou náročností. 

Ex post kontroly – budou realizovány na vzorku, který bude vybrán na základě 

upozornění, vnitřní identifikace rizik, v rámci šetření orgánů činných v trestním řízení 

nebo použitím generátoru náhodných čísel. 

9.2. Kontroly z hlediska formy 

Z hlediska formy kontrol budou probíhat dva typy kontrol: 

1) kontroly dokladové – kontrola správnosti dokladů a verifikace jejich reálnosti 

(ověření, zda dané plnění bylo skutečně poskytnuto/provedeno) bude probíhat 

jako ex ante, interim i ex post kontrola. 

2) kontroly na místě – ověření faktického stavu formou kontroly na místě. V rámci 

programu NZÚ budou realizovány kontroly na místě u vzorku minimálně 5 % 

projektů. Kontrola bude probíhat jako ex ante (v případě podnětu), interim i ex 

post jako řádná kontrola. 

9.3. Z hlediska cíle kontroly 

Kontrola na místě zaměřená na kvalitu provedení podporovaných opatření a zejména 

dodržení projektu se bude týkat jak žadatelů o podporu, v případě interim kontroly, tak 

příjemců podpory, v případě ex post kontroly. Cílem kontroly na místě prováděné jako 



 

36/112 

 

kontrola ex ante bude zjištění, zda stav budovy deklarovaný v  žádosti odpovídá 

skutečnosti, kontrola bude zaměřena na žadatele o podporu.  

 Výstupem  kontroly bude vypracování protokolu s dokumentací o zjištění nedostatků, 

případně uložení nápravných opatření. 

10.  Závěrečné vyhodnocení programu 

Závěrečné vyhodnocení programu bude správcem programu předloženo po 

závěrečném vyhodnocení jednotlivých akcí a bude obsahovat dokumenty plně 

v souladu s článkem 4 Pokynu MF č. R1–2010 a § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména pak zprávu o plnění cílů programu NZÚ a přehled skutečného 

čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu NZÚ. 

V rámci závěrečného vyhodnocení programu bude předložena zpráva o plnění cílů 

programu a skutečně dosažené indikátory a parametry, kterých bude dosaženo 

realizací jednotlivých podprogramů. Součástí této zprávy bude také vyhodnocení 

snížení konečné spotřeby energie ve smyslu orientačního vnitrostátního cíle 

energetické účinnosti dle článku 3 Směrnice 2012/27/EU. V případě odchylek 

skutečně dosažených hodnot bude součástí této zprávy jejich zdůvodnění. Dále bude 

součástí závěrečného vyhodnocení vyúčtování a finanční vypořádání prostředků 

státního rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze 

č  1 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Program je vedle výše zmíněných efektů koncipován jako prorůstové opatření 

s pozitivními dopady na českou ekonomiku, proto závěrečné vyhodnocení bude 

obsahovat rovněž přínosy v podobě programem generovaného dodatečného HDP, 

zaměstnanost (tvorba nových nebo udržení stávajících pracovních míst), dodatečné 

příjmy státního rozpočtu a zvýšení objemu vybraného pojistného na sociální 

zabezpečení. 
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 100,973857 918,896143 5 600,000000 5 471,428571 4 857,142857 4 714,285714 5 714,285714 4 285,714286 3 142,857143 1 269,549129 0,000000 36 075,133414

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 100,973857 918,896143 5 600,000000 5 471,428571 4 857,142857 4 714,285714 5 714,285714 4 285,714286 3 142,857143 1 269,549129 0,000000 36 075,133414

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 34,041667 357,716138 1 960,000000 1 915,000000 1 700,000000 1 650,000000 2 000,000000 1 500,000000 1 100,000000 444,342195 0,000000 12 661,100000

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 34,041667 357,716138 1 960,000000 1 915,000000 1 700,000000 1 650,000000 2 000,000000 1 500,000000 1 100,000000 444,342195 0,000000 12 661,100000

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 66,932190 561,180005 3 640,000000 3 556,428571 3 157,142857 3 064,285714 3 714,285714 2 785,714286 2 042,857143 825,206934 0,000000 23 414,033414

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 100,973857 918,896143 5 600,000000 5 471,428571 4 857,142857 4 714,285714 5 714,285714 4 285,714286 3 142,857143 1 269,549129 0,000000 36 075,133414

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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11. Podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy 

Číselný kód: 115 281 

V rámci NZÚ RD budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, 

- Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, 

- Efektivní využití zdrojů energie. 

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 tepelně-technických vlastností obálky budovy.  

Stávajícím rodinným domem se rozumí dům, u kterého byla žádost o vydání 

stavebního povolení podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1.7.2007. 

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

V této oblasti je podporována výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností. 

Podpořena bude pouze výstavba rodinných domů, jejichž energeticky vztažná plocha 

nepřesáhne 350 m2. 

Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti je podporována např. výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje, instalace efektivních ekologicky šetrných zdrojů do 

novostaveb a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a odpadní 

teplo. 

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na 

účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen "ÚSZTE") nebo soustavu 

zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných 

zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží stanovisko provozovatele 

této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné roční účinnosti. 

11.1. Přínosy NZÚ RD vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Předpokládané přínosy (parametry a indikátory) podprogramu NZÚ RD vztažené na 1 

mld. Kč poskytnuté podpory jsou shrnuty v tabulce níže. Výchozí hodnoty parametrů a 

indikátorů byly určeny na základě analýzy výsledků dosavadních výzev v programu 

Nová zelená úsporám. Indikátory budou sledovány na základě výpočtového 

vyhodnocení jednotlivých podpořených akcí. 
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Tabulka – přínosy NZÚ RD vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

plocha zateplení 
obálek budov 

m2 791 056 0,83 658 2,1 1 661 

vyměněný zdroj tepla ks 925 65 60 162,25 150 

plocha instalovaných 
solárních termických 
panelů 

m2 6 762 10 67 19,82 134 

plocha instalovaných 
fotovoltaických 
panelů4 

m2 13 975 2,29 32 6,5 91 

vybudovaný rodinný 
dům s velmi nízkou 
energetickou 
náročností 

ks 420 395 166 3 200 1 345 

instalovaný systém 
nuceného větrání se 
zpětným získáváním 
tepla 

ks 172 99 17 200 34 

 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného CO2 

kt/rok 67,5 14 815 1 000 50 607 3 416 

úspora energie v 
konečné spotřebě 

TJ/rok 825,5 1211,39 1 000 4 138 3 416 

 

V tabulkách č. D 16 241 Indikátory dotačního subtitulu a D 16 242 Parametry dotačního 

subtitulu jsou dosažené výsledné efekty podprogramu vypočteny z výše uvedených 

přínosů na 1 mld. Kč poskytnuté podpory pronásobením celkové výše alokace na 

podprogram NZÚ RD (12 661,1 mil. Kč) s povolenou odchylkou 15 %. 

 

                                            
4 V případě fotovoltaických systémů budou v rámci podprogramu NZÚ RD podporovány pouze 
instalace, které slouží primárně k pokrytí části vlastní spotřeby energie v rámci budovy. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v podprogramu NZÚ RD 

 

  

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Komentář 

plocha zateplení obálek budov m2 791 056 

Parametr určuje souhrnnou plochu zateplených konstrukcí (včetně vyměněných výplní stavebních otvorů), 
na které směřovala podpora v rámci podprogramu NZÚ RD. Parametr se vztahuje pouze k plochám, jejichž 
zateplení bylo realizováno z programu NZÚ, proto je výchozí hodnota rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných při administraci programu Nová zelená úsporám, 
odhadovaného počtu žádostí a průměrné plochy zateplovaných konstrukcí na 1 žádost (341 m2). 

vyměněný zdroj tepla ks 925 
Parametr určuje celkový počet vyměněných nevyhovujících zdrojů tepla v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená úsporám. 

plocha instalovaných solárních 
termických panelů 

m2 6 762 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných solárních termických panelů v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená úsporám. 
Očekávaný počet realizací je 1 470 při průměrné ploše panelů na jednu akci ve výši 4,6 m2. 

plocha instalovaných fotovoltaických 
panelů 

m2 13 975 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných fotovoltaických panelů v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
odborného odhadu (dostupný vzorek žádostí je prozatím příliš malý pro přesnější vyhodnocení). 
Očekávaný počet realizací na 1 mld. Kč pro segment RD je 699 při průměrné ploše panelů na jednu akci 
ve výši 20 m2 (odpovídá fotovoltaickému systému o výkonu cca 2,5 kWp). 

vybudovaný rodinný dům s velmi 
nízkou energetickou náročností 

ks 420 
Parametr určuje celkový počet vybudovaných rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
(„pasivních domů“) na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená úsporám. 

instalovaný systém nuceného 
větrání se zpětným získáváním 
tepla 

ks 172 
Parametr určuje celkový počet instalovaných systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do 
stávajících rodinných domů na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová hodnota byla určena na 
základě statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená úsporám. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v podprogramu NZÚ RD 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Komentář 

snížení množství vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 67,5 

Indikátor reprezentuje snížení množství vyprodukovaného CO2 za 1 rok dosaženého prostřednictvím 
realizace opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 1 mld. Kč do 
segmentu rodinných domů). Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází z odhadu rozložení 
použitých paliv v budovách před realizací úsporných opatření a emisních faktorů dle vyhl. 480/2012 Sb., 
v platném znění. Použitý emisní faktor je 0,295 t CO2 / MWh. 

úspora energie v konečné spotřebě TJ/rok 825,5 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie v konečné spotřebě za 1 rok dosaženého prostřednictvím 
realizace opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 1 mld. Kč do 
segmentu rodinných domů). Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází ze statistického 
výpočtu na základě technických údajů z žádostí vyplacených do 31. 12. 2015 z programu Nová zelená 
úsporám. Indikátor zohledňuje jak opatření provedená na obálce budovy, tak i opatření na technických 
zařízeních v domě (zdroje energie, osvětlení, větrání atd.). 
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11.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 

podpory v NZÚ RD 

11.2.1. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v NZÚ RD 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 

Akceptovány budou pouze výdaje na opatření na snižování energetické náročnosti 

stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností a výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje 

a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a odpadní teplo. 

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací 

podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné 

datum 1. 1. 2013. Uskutečnění zdanitelného plnění na fakturách (dodavatel je plátcem 

DPH) nebo datum dodávky či poskytnutí služby (dodavatel není plátcem DPH) musí 

být provedeno po tomto datu (včetně). Rozhodné datum způsobilosti výdajů může být 

upraveno ve Výzvě k podávání žádostí. 

Způsobilé výdaje jsou definovány dle jednotlivých oblastí podpory a pro každou Výzvu 

mohou být stanovené v jiné výši či skladbě, a to například na základě výsledků 

předchozích Výzev a aktuálního stavu ekonomiky. Poskytnutá podpora nesmí být 

vyšší než způsobilé výdaje. 

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů jsou 

způsobilými výdaji pouze výdaje na podporovaná opatření provedená na obálce 

budovy, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření 

a výdaje na zpracování odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy 

a zajištění odborného technického dozoru. 

Pro oblast podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

jsou způsobilé všechny výdaje související s vlastní výstavbou objektu bez vnitřního 

zařízení, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí 

například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající 

obnovitelných zdrojů energie atd. Dále pak výdaje na zpracování odborného posudku, 

průkazu energetické náročnosti budovy, zajištění odborného technického dozoru a 

také výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky budovy. 

Pro oblast podpory efektivního využití zdrojů energie jsou způsobilé všechny výdaje 

přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy včetně 

výdajů na zpracování odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, 

zajištění odborného technického dozoru a případně také výdaje spojené s měřením 

průvzdušnosti obálky budovy. 
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11.2.2. Stanovení výše podpory pro oblast snižování energetické náročnosti 

rodinných domů 

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti rodinných domů je výše podpory 

odvozena z  ploch realizovaných opatření na obálce budovy, a to v závislosti na 

dosažené hladině podpory. 

Každá hladina podpory je definovaná hraničními hodnotami technických parametrů 

a minimálním procentem úspory energie. 

V závislosti na dosažené hladině podpory je stanovena maximální výše dotace 

vztažená k 1m2 provedeného opatření dle tabulky uvedené níže. 

Typ konstrukce 
Max. jednotková 

cena (Kč/m2) 

Max. míra podpory 

(%) 

Max. dotace z 

maximální 

jednotkové ceny 

(Kč/m2) 

Výplně otvorů 7 000 55 3 850 

Ostatní konstrukce 

na obálce budovy 
2 500 55 1 375 

Pozn.: Maximální dotace z maximální jednotkové ceny uvedená v tabulce výše, může být dále 

navýšena, a to maximálním koeficientem 1,5. Zavedení koeficientu, který nesmí mít plošný charakter, 

bude vždy popsáno a zdůvodněno v rámci Výzvy k předkládání žádostí. Typicky se jedná např. 

o zvýhodnění použití materiálů šetrných k životnímu prostředí, realizaci opatření v budovách 

podléhajících památkové ochraně či zvýhodnění realizací na území se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Míra podpory pro jednotlivá opatření je stanovena v rozmezí od 20 % pro nejnižší 

hladinu do 55 % pro hladinu nejvyšší. Celková míra podpory pro celou žádost je pak 

omezena do 50 % z doložených způsobilých výdajů. 

Podpora na zajištění odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy či 

zajištění odborného technického dozoru se stanoví paušálně v celkové maximální výši 

25 000 Kč a nepřesáhne 15 % z přiznané dotace na prováděná opatření.  

Pro zajištění synergických efektů mezi podprogramem NZÚ RD a OPŽP, prioritní osou 

2 (Kvalita ovzduší), specifickým cílem 2.1 (Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek) 

může být žadatelům, kterým bude poskytnuta podpora na výměnu kotle z OPŽP a též 

podpora z NZÚ na snižování energetické náročnosti rodinných domů, poskytnut bonus 

až do výše 40 000 Kč. Tento bonus se nezapočítává do limitu maximální celkové míry 

podpory 50 % z doložených celkových způsobilých výdajů. 
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11.2.3. Stanovení výše podpory pro oblast výstavby rodinných domů s velmi 

nízkou energetickou náročností 

Pro oblast podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

se výše podpory určí paušálně pro jeden rodinný dům dle dosažené úrovně 

energetické náročnosti a požadovaných technických parametrů. 

Maximální paušální dotace na výstavbu jednoho rodinného domu nepřesáhne 500 000 

Kč s maximální mírou podpory 50 % z doložených způsobilých výdajů. 

Podpora na zajištění odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, 

zajištění odborného technického dozoru nebo také na výdaje spojené s měřením 

průvzdušnosti obálky budovy se stanoví paušálně ve výši 35 000 Kč. 

11.2.4. Stanovení výše podpory pro oblast efektivního využití zdrojů energie 

Pro oblast podpory efektivního využití zdrojů energie je výše podpory dána pevnou 

částkou dle zvoleného typu podporovaného zařízení. 

Maximální paušální dotace v této oblasti podpory nepřesáhne 150 000 Kč s maximální 

mírou podpory 50 % z doložených způsobilých výdajů. 

Podpora na zajištění odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy či 

zajištění odborného technického dozoru se stanoví paušálně ve výši 10 000 Kč a 

nepřesáhne 15 % z přiznané dotace na prováděná opatření. 

Pro zajištění synergických efektů mezi podprogramem NZÚ RD a OPŽP, prioritní osou 

2 (Kvalita ovzduší), specifickým cílem 2.1 (Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek) 

může být žadatelům, kterým bude poskytnuta podpora na výměnu kotle z OPŽP a též 

podpora z NZÚ na instalaci solárního systému pro přípravu teplé vody či přitápění 

v rodinných domech, poskytnut bonus až do výše 10 000 Kč. Tento bonus se 

nezapočítává do limitu maximální celkové míry podpory 50 % z doložených celkových 

způsobilých výdajů. 

Míra a výše podpory v této oblasti je koordinována s  OPŽP, Prioritní osa 2, Specifický 

cíl 2.1. Případnou změnu výše a míry podpory vyvolanou nutnou koordinací s OPŽP 

schvaluje na návrh správce programu MF, neplatí při tom obecná pravidla uvedená 

v kapitole 4.3. 

Ve všech oblastech podpory mohou být opatření realizovaná z výrobků šetrných 

k životnímu prostředí bonifikována dle zvoleného druhu výrobku. 

11.3. Popis administrace žádostí v NZÚ RD 

Žádosti jsou podávány na základě Výzvy a mohou být podány před zahájením 

realizace podporovaného opatření, v průběhu jeho realizace nebo po jejím ukončení 
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v termínech stanovených ve Výzvě (pokud tomu nebrání podmínky pro poskytování 

veřejné podpory). 

Pokud přijatá žádost vyhoví podmínkám programu a Výzvy (tj. žádost je formálně 

správná a úplná a přijatelná z hlediska plnění podmínek programu a Výzvy), je Fondem 

akceptována. Po kontrole dokladů, prokazujících provedení akce v požadovaném 

rozsahu a kvalitě dle akceptačního dopisu, kontrole doložení předložených účetních 

dokladů a při neshledání žádných pochybení na straně žadatele, Fond předložené 

dokumenty odsouhlasí.  

Poté Fond zajistí evidenci jednotlivých žádostí do informačního systému EDS/SMVS 

a generuje Registrace a rozhodnutí a předává je Ministerstvu ke schválení. 

Ministerstvo provede rozpočtové opatření, vydá Registrace a rozhodnutí. Fond zajistí 

odeslání Registrací a rozhodnutí žadatelům.  

Následně Ministerstvo, jako správce programu, zabezpečí vyplacení podpory, tj. 

provede rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz. 

Na závěr Fond zpracuje dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce předloženou 

žadatelem a předloží Závěrečné vyhodnocení akce ke schválení Ministerstvu. 

Ministerstvo vydá Závěrečné vyhodnocení akce. 

Změna rozsahu a obsahu dokumentů předkládaných žadatelem o podporu uvedených 

v kapitolách 11.4. – 11.6. je v pravomoci správce programu. Změna musí být následně 

implementována do Směrnice nebo do Výzvy.  

V průběhu realizace projektu je správce programu nebo Fond oprávněn vyzvat 

žadatele k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Žadatel je povinen tyto 

dokumenty správci programu nebo Fondu bezodkladně doložit.  

Specifika odlišného postupu administrace v případě organizačních složek státu 

a státních příspěvkových organizací jsou uvedena v kapitole 8.1. Pravidla pro 

poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramech NZÚ RD a NZÚ BD. 

11.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory z NZÚ RD 

Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat následující informace: 

- typ žadatele (jeho právní forma), 

- identifikaci žadatele (jméno/název, RČ/IČ, telefon, e-mail, bankovní spojení, 

adresa, atd.), 

- identifikaci nemovitosti (katastrální území, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, 

adresa nemovitosti, atd.), 

- stav realizace podporovaných opatření, 
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- oblast podpory, která je předmětem žádosti, 

- seznam příloh předkládaných společně se žádostí, 

- maximální výše dotace vypočtená na základě zvolené oblasti podpory, 

- čestná prohlášení žadatele ve vztahu k plnění podmínek programu, 

- souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Vlastní formulář žádosti se žadateli v elektronickém systému podávání žádostí na 

webovém rozhraní sloužícím k podání žádosti vygeneruje až poté, co vyplní všechny 

výše uvedené požadované údaje. Bez uvedení všech požadovaných údajů není 

podání žádosti možné. 

11.5. Dokumenty požadované správcem programu nebo Fondem jako přílohy 

k žádosti v NZÚ RD  

- žádost z elektronického systému, 

- list vlastnictví k nemovitosti (v případě novostavby je požadován list vlastnictví 

k pozemku, list vlastnictví se zapsanou nemovitostí a s dokladem o přidělení 

čísla popisného je požadován až při dokládání realizace), 

- plná moc – tj. doklad, kterým je žadatelem určená osoba zmocněna k jednání 

s Fondem, je-li žadatel zastoupen, 

- souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, dokládá se pouze v případě, 

kdy je vlastníků nemovitosti více, 

- odborný posudek obsahující informace o posouzení plnění stanovených 

technických, ekologických a ekonomických parametrů určených pro rodinné 

domy a projektová dokumentace, 

- krycí list technických parametrů, 

- stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo soustavy zásobování tepelnou energií, 

která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, že nedojde ke 

zhoršení celkové průměrné roční účinnosti této soustavy – pouze v případě 

podpory na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému u rodinných domů 

napojených na tyto soustavy, 

- dokumenty k vybranému typu veřejné podpory – pouze pro žadatele, kterých se 

veřejná podpora týká, 

- dokumenty k zadávacímu řízení – pouze pro ty žadatele, kterých se týká, 
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- protokoly o předání nebo protokoly o uvedení do trvalého provozu vystavené 

dodavatelem ke všem jednotlivým podporovaným opatřením nebo jejich 

částem, 

- dokumenty, které žadatele opravňují užívat stavbu podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- faktury za provedená opatření včetně položkových rozpočtů a dokladů 

o úhradě, 

- soupis faktur, 

- zpráva odborného technického dozoru investora, 

- protokol z měření průvzdušnosti obálky budovy – pro vybraná opatření. 

11.6. Dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení akce v NZÚ 

RD 

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 

v souladu s článkem 10 Pokynu MF č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., 

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že v NZÚ RD musí žadatel nejprve celou akci financovat ze svých 

prostředků a Registrace a rozhodnutí se vydává až po doložení dokladů o provedení 

opatření, jsou veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení 

akce zahrnuty již v dokladech předkládaných pro vydání Registrace a rozhodnutí. 
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 6,922864 2 787,189782 2 475,090909 2 276,363636 2 181,818182 3 456,363636 2 910,909091 2 183,636364 1 457,114327 0,000000 19 735,408791

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 6,922864 2 787,189782 2 475,090909 2 276,363636 2 181,818182 3 456,363636 2 910,909091 2 183,636364 1 457,114327 0,000000 19 735,408791

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,866370 766,477190 680,650000 626,000000 600,000000 950,500000 800,500000 600,500000 400,706440 0,000000 5 426,200000

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,866370 766,477190 680,650000 626,000000 600,000000 950,500000 800,500000 600,500000 400,706440 0,000000 5 426,200000

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 6,056494 2 020,712592 1 794,440909 1 650,363636 1 581,818182 2 505,863636 2 110,409091 1 583,136364 1 056,407887 0,000000 14 309,208791

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 6,922864 2 787,189782 2 475,090909 2 276,363636 2 181,818182 3 456,363636 2 910,909091 2 183,636364 1 457,114327 0,000000 19 735,408791

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Bytové domy v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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12. Podprogram Nová zelená úsporám - Bytové domy 

Číselný kód: 115 282 

V rámci NZÚ BD budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, 

- Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, 

- Efektivní využití zdrojů energie. 

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke  snížení energetické 

náročnosti stávajících bytových domů. Jedná se 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 zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných 

soustav a další. Podpořena budou pouze opatření v bytových domech na území hl. m. 

Prahy. 

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na 

ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 

energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 

stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 

roční účinnosti. 

Stávajícím bytovým domem se rozumí dům, u kterého byla žádost o vydání stavebního 

povolení podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1.7.2007. 

Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 

V této oblasti je podporována výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou 

náročností. 

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 např. o výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie 

a rekuperace tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných soustav a další. 

Podpořena budou pouze opatření v bytových domech na území hl. m. Prahy. 
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Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na 

ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 

energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 

stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 

roční účinnosti. 

12.1. Přínosy NZÚ BD vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Předpokládané přínosy (parametry a indikátory) podprogramu NZÚ BD vztažené na 1 

mld. Kč poskytnuté podpory jsou shrnuty v tabulce níže. Výchozí hodnoty parametrů a 

indikátorů byly určeny na základě analýzy dosavadních výsledků programů Zelená 

úsporám a Nová zelená úsporám v segmentu bytových domů. Indikátory budou 

sledovány na základě výpočtového vyhodnocení jednotlivých podpořených akcí. 

Tabulka – přínosy NZÚ BD vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

plocha zateplení 
obálek budov 

m2 1 915 778 0,48 925 2,1 4 023,13 

vyměněný zdroj tepla ks 21 479,8 10 1 919,2 40,30 

plocha instalovaných 
solárních termických 
panelů 

 m2 1 904 15,76 30 63,03 120,01 

plocha instalovaných 
fotovoltaických 
panelů5 

m2 7 295 2,06 15 6,5 47,42 

vybudovaný bytový 
dům s velmi nízkou 
energetickou 
náročností 

ks 3 4 834 14,5 20 000 60,00 

instalovaný systém 
nuceného větrání se 
zpětným získáváním 
tepla 

ks 5 1 055 5,5 2 500 12,50 

 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného CO2 

kt/rok 45,9 21 786 1 000 93 747,3 4 303 

úspora energie 
v konečné spotřebě 

TJ/rok 792,6 1 261,7 1 000 5 428,97 4 303 

 

                                            
5 V případě fotovoltaických systémů budou v rámci podprogramu NZÚ BD podporovány pouze instalace, 
které slouží primárně k pokrytí části vlastní spotřeby energie v rámci budovy. 
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V tabulkách č. D 16 241 Indikátory dotačního subtitulu a D 16 242 Parametry dotačního 

subtitulu jsou dosažené výsledné efekty podprogramu vypočteny z výše uvedených 

přínosů na 1 mld. Kč poskytnuté podpory pronásobením celkové výše alokace na 

podprogram NZÚ BD (5 426,2 mil. Kč) s povolenou odchylkou 15 %. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v rámci podprogramu NZÚ BD 

 

  

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Komentář 

plocha zateplení obálek budov m2 1 915 778 

Parametr určuje souhrnnou plochu zateplených konstrukcí (včetně vyměněných výplní stavebních otvorů), 
na které směřovala podpora v rámci podprogramu NZÚ BD. Parametr se vztahuje pouze k plochám, jejichž 
zateplení bylo realizováno z programu NZÚ, proto je výchozí hodnota rovna nule. Cílová hodnota byla 
určena na základě statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev z programů Zelená 
úsporám a Nová zelená úsporám. 

vyměněný zdroj tepla ks 21 

Parametr určuje celkový počet vyměněných nevyhovujících zdrojů tepla v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programů Zelená úsporám a Nová zelená 
úsporám. 

plocha instalovaných solárních 
termických panelů 

 m2 1 904 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných solárních termických panelů v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programů Zelená úsporám a Nová zelená 
úsporám. Očekávaný počet realizací je 36 při průměrné ploše panelů na jednu akci ve výši 52,2 m2. 

plocha instalovaných fotovoltaických 
panelů 

m2 7 295 

Parametr určuje celkovou plochu instalovaných fotovoltaických panelů v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
odborného odhadu. Očekávaný počet realizací na 1 mld. Kč pro segment BD je 36 při průměrné ploše 
panelů na jednu akci ve výši 200 m2 (odpovídá fotovoltaickému systému o výkonu cca 25 kWp). 

vybudovaný bytový dům s velmi 
nízkou energetickou náročností 

ks 3 
Parametr určuje celkový počet vybudovaných bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 
(„pasivních domů“) na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných při administraci programů Zelená úsporám. 

instalovaný systém nuceného 
větrání se zpětným získáváním 
tepla 

ks 5 
Parametr určuje celkový počet instalovaných systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do 
stávajících bytových domů na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je rovna nule. Cílová hodnota byla určena na 
základě statistických dat získaných při administraci dosavadních výzev programu Nová zelená úsporám. 



 

65/112 

 

Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v rámci podprogramu NZÚ BD 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Komentář 

snížení množství vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 45,9 

Indikátor reprezentuje snížení množství vyprodukovaného CO2 za 1 rok dosaženého prostřednictvím 
realizace opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 1 mld. Kč do 
segmentu bytových domů). Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází z odhadu rozložení 
použitých paliv v budovách před realizací úsporných opatření a emisních faktorů dle vyhl. 480/2012 Sb., 
v platném znění. Použitý emisní faktor je 0,208 t CO2 / MWh. 

úspora energie v konečné 
spotřebě 

TJ/rok 792,6 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie v konečné spotřebě za 1 rok dosaženého prostřednictvím 
realizace opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 1 mld. Kč do 
segmentu bytových domů). Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází ze statistického výpočtu 
na základě údajů z programu Zelená úsporám a dosavadních výzev programu Nová zelená úsporám. 
Indikátor zohledňuje jak opatření provedená na obálce budovy, tak i opatření na technických zařízeních 
v domě (zdroje energie, osvětlení, větrání atd.). 
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12.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 

podpory v NZÚ BD 

12.2.1. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v NZÚ BD 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 

Akceptovány budou pouze výdaje na opatření na celkové snižování energetické 

náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy, výstavbu bytových domů 

s velmi nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie v bytových 

domech na území hl. m. Prahy.  

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací 

podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné 

datum 1. 1. 2014. Uskutečnění zdanitelného plnění na fakturách (dodavatel je plátcem 

DPH) nebo datum dodávky či poskytnutí služby (dodavatel není plátcem DPH) musí 

být provedeno k tomuto datu (včetně). Rozhodné datum způsobilosti výdajů může být 

upraveno ve Výzvě k podávání žádostí.  V případě veřejné podpory poskytované v 

režimu blokové výjimky jsou výdaje uskutečněné před datem akceptace žádosti 

neuznatelné. 

Způsobilé výdaje a výše podpory jsou definovány dle jednotlivých oblastí podpory 

a pro každou Výzvu mohou být stanovené v jiné výši či skladbě, a to například na 

základě výsledků předchozích Výzev a aktuálního stavu ekonomiky. Poskytnutá 

podpora nesmí být vyšší než způsobilé výdaje. 

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů jsou 

způsobilými výdaji pouze výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací 

opatření na obálce budovy, s realizací opatření v rámci technických systémů 

vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů energie a výdaje na zpracování odborného 

posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, zajištění odborného technického 

dozoru a případně také výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky budovy. 

Pro oblast podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 

jsou způsobilé všechny výdaje související s vlastní výstavbou objektu bez vnitřního 

zařízení, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí 

například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající 

obnovitelných zdrojů energie atd. Dále pak výdaje na zpracování odborného posudku, 

průkazu energetické náročnosti budovy a také výdaje spojené s měřením 

průvzdušnosti obálky budovy. 

Pro oblast podpory efektivního využití zdrojů energie jsou způsobilými výdaji pouze 

výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací opatření v rámci technických 

systémů vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů energie a výdaje na zpracování 

odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, zajištění odborného 
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technického dozoru a případně také výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky 

budovy. 

12.2.2. Stanovení výše podpory pro oblast snižování energetické náročnosti 

bytových domů 

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti bytových domů je výše podpory 

stanovena součtem podpory pro opatření realizovaná na obálce budovy a pro opatření 

realizovaná v rámci technických systémů vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů 

energie. 

Výše podpory na opatření na obálce budovy je odvozena z  ploch realizovaných 

opatření, a to v závislosti na dosažené hladině podpory. 

Každá hladina podpory je definovaná hraničními hodnotami technických parametrů 

a minimálním procentem úspory energie. 

V závislosti na dosažené hladině podpory je stanovena maximální výše dotace 

vztažená k 1 m2 provedeného opatření dle tabulky uvedené níže. 

Typ konstrukce 

Maximální 

jednotková cena 

(Kč/m2) 

Maximální míra 

podpory (%) 

Maximální dotace z 

maximální 

jednotkové ceny 

(Kč/m2) 

Výplně otvorů 7 000 30 2 100 

Ostatní konstrukce 

na obálce budovy 
2 500 30 750 

Pozn.: Maximální dotace z maximální jednotkové ceny uvedená v tabulce výše, může být dále 

navýšena, a to maximálním koeficientem 1,5. Zavedení koeficientu, který nesmí mít plošný charakter, 

bude vždy popsáno a zdůvodněno v rámci Výzvy k předkládání žádostí. Typicky se jedná např. 

o zvýhodnění použití materiálů šetrných k životnímu prostředí, realizaci opatření v budovách 

podléhajícím památkové ochraně či zvýhodnění realizací na území se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Míra podpory pro jednotlivá opatření je stanovena v rozmezí od 25 % pro nejnižší 

hladinu do 30 % pro hladinu nejvyšší. Celková míra podpory pro celou žádost je pak 

omezena do 30 % z doložených způsobilých výdajů. 

Pro opatření vedoucí k efektivnímu využívání zdrojů energie je výše podpory 

stanovena dle typu opatření paušálně na měrnou jednotku dle podporovaného 

opatření. Maximální paušální dotace na jednu bytovou jednotku v této oblasti podpory 

nepřesáhne 62 500 Kč s maximální mírou podpory 30 % z doložených způsobilých 

výdajů. 

Podpora na zajištění odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy či 

zajištění odborného technického dozoru se stanoví paušálně v celkové maximální výši 

50 000 Kč a nepřesáhne 10 % z přiznané dotace na prováděná opatření 
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12.2.3. Stanovení výše podpory pro oblast výstavby bytových domů s velmi 

nízkou energetickou náročností 

Pro oblast podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 

se výše podpory určí paušální výší na 1 m2 energeticky vztažné podlahové plochy, 

případně na 1 bytovou jednotku dle dosažené úrovně energetické náročnosti 

a požadovaných technických parametrů. Maximální dotace na 1 m2 energeticky 

vztažné plochy je stanovena na 2 200 Kč resp. na 200 000 Kč na jednu bytovou 

jednotku. 

Míra podpory v této oblasti nepřesáhne 15 % z celkových nákladů na výstavbu. 

12.2.4. Stanovení výše podpory pro oblast efektivního využití zdrojů energie 

Pro opatření vedoucí k efektivnímu využívání zdrojů energie je výše podpory 

stanovena dle typu opatření paušálně na měrnou jednotku dle podporovaného 

opatření. Maximální paušální dotace na jednu bytovou jednotku v této oblasti podpory 

nepřesáhne 62 500 Kč s maximální mírou podpory 25 % z doložených způsobilých 

výdajů. 

Podpora na zajištění odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy či 

zajištění odborného technického dozoru se stanoví paušálně v celkové maximální výši 

15 000 Kč a nepřesáhne 10 % z přiznané dotace na prováděná opatření. 

12.2.5. Společné podmínky pro stanovení výše podpory 

V rámci všech oblastí podpory mohou být opatření realizovaná z výrobků šetrných 

k životnímu prostředí bonifikována dle zvoleného druhu výrobku. 

Míra a výše podpory v  oblastech snižování energetické náročnosti stávajících 

bytových domů a efektivního využívání zdrojů energie je koordinována s  IROP, 

Specifický cíl 2.5. Případnou změnu výše a míry podpory vyvolanou nutnou koordinací 

s IROP schvaluje na návrh správce programu MF, neplatí při tom obecná pravidla 

uvedená v kapitole 4.3. Veškeré změny v nastavení výše a míry podpory budou projednány 

s MMR s ohledem na koordinaci s IROP a ve vazbě na cíle politiky bydlení. 

Celková výše podpory na jednu žádost nepřesáhne 200 mil. Kč. 

12.3. Popis administrace žádosti v NZÚ BD 

Žádosti jsou podávány na základě Výzvy a mohou být podány před zahájením 

realizace podporovaného opatření, v průběhu jeho realizace nebo po jejím ukončení 

v termínech stanovených ve Výzvě (pokud tomu nebrání podmínky pro poskytování 

veřejné podpory). 
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Pokud přijatá žádost vyhoví podmínkám programu a Výzvy (tj. žádost je formálně 

správná a úplná a přijatelná z hlediska plnění podmínek programu a Výzvy), je Fondem 

akceptována. 

Po kontrole dokladů, prokazujících provedení akce v požadovaném rozsahu a kvalitě 

dle akceptačního dopisu, kontrole doložení předložených účetních dokladů a při 

neshledání žádných pochybení na straně žadatele, Fond předložené dokumenty 

odsouhlasí.  

Poté zajistí evidenci jednotlivých žádostí do informačního systému EDS/SMVS 

a generuje Registrace a rozhodnutí a předává je Ministerstvu ke schválení. 

Ministerstvo provede rozpočtová opatření, vydá Registrace a rozhodnutí. Po schválení 

Ministerstvem Fond zajistí odeslání Registrací a rozhodnutí žadatelům.  

Následně Ministerstvo, jako správce programu, zabezpečí vyplacení podpory, tj. 

provede rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz. 

Na závěr Fond zpracuje dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce předloženou 

žadatelem a předloží Závěrečné vyhodnocení akce ke schválení Ministerstvu. 

Ministerstvo vydá Závěrečné vyhodnocení akce. 

Změna rozsahu a obsahu dokumentů předkládaných žadatelem o podporu uvedených 

v kapitolách 12.4. – 12.6. je v pravomoci správce programu. Změna musí být následně 

implementována do Směrnice nebo do Výzvy. 

V průběhu realizace projektu je správce programu nebo Fond oprávněn vyzvat 

žadatele k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci.  Žadatel je povinen tyto 

dokumenty správci programu nebo Fondu bezodkladně doložit. 

Specifika odlišného postupu administrace v případě organizačních složek státu 

a státních příspěvkových organizací jsou uvedena v kapitole 8.1. Pravidla pro 

poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramech NZÚ RD a NZÚ BD. 

12.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory NZÚ BD 

Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat následující informace: 

- typ žadatele (jeho právní forma), 

- identifikaci žadatele (jméno/název, RČ/IČ, telefon, e-mail, bankovní spojení, 

adresa, atd.), 

- identifikaci nemovitosti (katastrální území, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, 

adresa nemovitosti, atd.), 

- stav realizace podporovaných opatření, 

- oblast podpory, která je předmětem žádosti, 
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- seznam příloh předkládaných společně se žádostí, 

- maximální výše dotace vypočtená na základě zvolené oblasti podpory, 

- čestná prohlášení žadatele ve vztahu k plnění podmínek programu, 

- souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Vlastní formulář žádosti se žadateli v elektronickém systému podávání žádostí na 

webovém rozhraní sloužícím k podání žádosti vygeneruje až poté, co vyplní všechny 

výše uvedené požadované údaje. Bez uvedení všech požadovaných údajů není 

podání žádosti možné. 

12.5. Dokumenty požadované správcem programu nebo Fondem jako přílohy 

k žádosti v NZÚ BD  

- žádost z elektronického systému, 

- list vlastnictví k nemovitosti (v případě novostavby je požadován list vlastnictví 

k pozemku, list vlastnictví se zapsanou nemovitostí a s dokladem o přidělení 

čísla popisného je požadován až při dokládání realizace), 

- plná moc – tj. doklad, kterým je žadatelem určená osoba zmocněna k jednáním 

s Fondem, je-li žadatel zastoupen, 

- souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, dokládá se pouze v případě, 

kdy je vlastníků nemovitosti více, 

- odborný posudek obsahující informace o posouzení plnění stanovených 

technických, ekologických a ekonomických parametrů určených pro bytové 

domy a projektová dokumentace, 

- krycí list technických parametrů, 

- potvrzení, že stav domu nevyžaduje opravy k zajištění jeho životnosti (poruchy 

statiky, hydroizolace), 

- stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo soustavy zásobování tepelnou energií, 

která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, že nedojde ke 

zhoršení celkové průměrné roční účinnosti této soustavy – pouze v případě 

podpory na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému u bytových domů 

napojených na tyto soustavy, 

- dokumenty k vybranému typu veřejné podpory – pouze pro žadatele, kterých se 

veřejná podpora týká, 

- dokumenty k zadávacímu řízení – pouze pro ty žadatele, kterých se týká, 
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- protokoly o předání nebo protokoly o uvedení do trvalého provozu vystavené 

dodavatelem ke všem jednotlivým podporovaným opatřením nebo jejich 

částem, 

- dokumenty, které žadatele opravňují užívat stavbu podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- faktury za provedená opatření včetně položkových rozpočtů a dokladů 

o úhradě, 

- soupis faktur, 

- zpráva odborného technického dozoru investora, 

- protokol z měření průvzdušnosti obálky budovy – pro vybraná opatření. 

12.6. Dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení akce v NZÚ 

BD 

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 

v souladu s článkem 10 Pokynu č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vzhledem k tomu, že v NZÚ BD musí žadatel nejprve celou akci financovat ze svých 

prostředků a Registrace a rozhodnutí se vydává až po doložení dokladů o provedení 

opatření, jsou veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení 

akce zahrnuty již v dokladech předkládaných pro vydání Registrace a rozhodnutí. 
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 222,222222 1555,555556 1555,555556 1444,444444 811,111111 0,000000 0,000000 0,000000 5 588,888889

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 222,222222 1 555,555556 1 555,555556 1 444,444444 811,111111 0,000000 0,000000 0,000000 5 588,888889

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 700,000000 700,000000 650,000000 365,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2 515,000000

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 700,000000 700,000000 650,000000 365,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2 515,000000

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 33,333333 233,333333 233,333333 216,666667 121,666667 0,000000 0,000000 0,000000 838,333333

779s Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 88,888889 622,222222 622,222222 577,777778 324,444444 0,000000 0,000000 0,000000 2 235,555556

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 222,222222 1 555,555556 1 555,555556 1 444,444444 811,111111 0,000000 0,000000 0,000000 5 588,888889

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru (SMVS) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

709s Náklady budov a staveb 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 333,333333 382,424242 3 614,545455 2 191,313131 2 123,636364 1 037,636364 0,000000 9 682,888889

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 333,333333 382,424242 3 614,545455 2 191,313131 2 123,636364 1 037,636364 0,000000 9 682,888889

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 150,000000 177,000000 1968,000000 1203,000000 1168,000000 570,700000 0,000000 5 236,700000

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 150,000000 177,000000 1 968,000000 1 203,000000 1 168,000000 570,700000 0,000000 5 236,700000

767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 50,000000 72,090909 1 566,545455 979,424242 955,636364 466,936364 0,000000 4 090,633333

779s Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 133,333333 133,333333 80,000000 8,888889 0,000000 0,000000 0,000000 355,555556

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 333,333333 382,424242 3 614,545455 2 191,313131 2 123,636364 1 037,636364 0,000000 9 682,888889

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru (EDS) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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13. Podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru 

Číselný kód: 115 283 

V rámci NZÚ BVS budou podporována opatření v následujících oblastech: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru, 

- Efektivní využití zdrojů energie. 

V případě budov ústředních vládních institucí bude možné z podprogramu NZÚ BVS 

poskytnout podporu formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí 

podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci specifického cíle 5.1 (Snížit energetickou 

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie) prioritní osy 

5 (Energetické úspory) OPŽP. 

Snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru 

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke  snížení energetické 

náročnosti stávajících budov veřejného sektoru. Jedná se 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 zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace 

otopných soustav a další.  

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na 

ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 

energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 

stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 

roční účinnosti. 

Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti jsou podporována technická opatření prováděná ve stávajících budovách 

veřejného sektoru i bez současné realizace opatření ke zlepšení tepelně-technických 

vlastností obálky budovy. Jedná se např. o výměnu neekologických zdrojů tepla za 

efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné 

zdroje energie a zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných 

soustav a další.  

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na 

ÚSZTE nebo soustavu zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % 

energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud žadatel doloží 
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stanovisko provozovatele této soustavy, že nedojde ke zhoršení její celkové průměrné 

roční účinnosti. 

13.1. Přínosy NZÚ BVS vztažené na 1 mld. Kč podpory 

Předpokládané přínosy (parametry a indikátory) podprogramu NZÚ BVS vztažené na 

1 mld. Kč poskytnuté podpory jsou shrnuty v tabulce níže. Výchozí hodnoty parametrů 

a indikátorů byly určeny na základě analýzy dílčích výsledků Programu Zelená 

úsporám v segmentu budov veřejného sektoru a OPŽP 2007 - 2013. Indikátory budou 

sledovány na základě výpočtového vyhodnocení jednotlivých podpořených akcí. 

Tabulka – přínosy NZÚ BVS vztažené na 1 mld. Kč poskytnuté podpory* 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

počet zrenovovaných 
budov 

ks 314 3 184,71 1 000 6 242,04 1 960,00 

plocha zateplení 
obálek budov 

m2 618 729 1,495 925 2,930 1 813,00 

vyměněný / 
instalovaný zdroj 
energie 

ks 34 2 205,88 75 4 323,59 147,00 

 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Prům. 
podpora na 

jednotku 
(tis. Kč) 

Celková 
podpora 
(mil. Kč) 

Prům. 
náklady na 
jednotku 
(tis. Kč) 

Celkové 
náklady 
(mil. Kč) 

snížení množství 
vyprodukovaného CO2 

kt/rok 11,84 84 459,46 1 000 165 540,54 1 960,00 

úspora energie 
v konečné spotřebě 

TJ/rok 186,61 5 358,77 1 000 10 503,19 1 960,00 

*V případě poskytnutí podpory z podprogramu NZÚ BVS formou posílení vlastních zdrojů žadatele 

u schválených žádostí podaných v OPŽP se dosažené přínosy budou dělit mezi programy NZÚ a OPŽP 

v poměru dle výše poskytnuté podpory. 

 

V tabulkách č. D/V 16 241 Indikátory dotačního/výdajového subtitulu a D/V 16 242 

Parametry dotačního/výdajového subtitulu jsou dosažené výsledné efekty 

podprogramu vypočteny z výše uvedených přínosů na 1 mld. Kč poskytnuté podpory 

pronásobením celkové výše alokace na podprogram NZÚ BVS (7 751,7 mil. Kč) 

s povolenou odchylkou 15 %. 
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Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným parametrům v rámci podprogramu NZÚ BVS 

 

Tabulka – komentář k jednotlivým sledovaným indikátorům v rámci podprogramu NZÚ BVS 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Komentář 

snížení množství vyprodukovaného 
CO2 

kt/rok 11,84 

Indikátor reprezentuje snížení množství vyprodukovaného CO2 za 1 rok dosaženého prostřednictvím 
realizace opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 1 mld. Kč do 
segmentu budov veřejného sektoru). Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází z odhadu 
rozložení použitých paliv v budovách před realizací úsporných opatření a emisních faktorů dle vyhl. 
480/2012 Sb., v platném znění. Použitý emisní faktor je 0,228 t CO2 / MWh. 

úspora energie v konečné spotřebě TJ/rok 186,61 

Indikátor reprezentuje celkovou úsporu energie v konečné spotřebě za 1 rok dosaženého prostřednictvím 
realizace opatření realizovaných v rámci programu Nová zelená úsporám (při vložení 1 mld. Kč do 
segmentu budov veřejného sektoru). Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Indikátor vychází ze 
statistického výpočtu na základě údajů z programu Zelená úsporám a Operačního programu životní 
prostředí 2007 - 2013. Indikátor zohledňuje jak opatření provedená na obálce budovy, tak i opatření na 
technických zařízeních v domě (zdroje energie, osvětlení, větrání atd.). 

 

Název parametru 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Komentář 

počet zrenovovaných budov ks 314 
Parametr určuje celkový počet zrenovovaných budov veřejného sektoru na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je 
tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě odborného odhadu a analýzy výsledků programů 
Zelená úsporám – výzva pro veřejné budovy a Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013. 

plocha zateplení obálek budov m2 618 729 

Parametr určuje souhrnnou plochu zateplených konstrukcí (včetně vyměněných výplní stavebních otvorů), 
na které směřovala podpora v rámci podprogramu NZÚ BVS. Parametr se vztahuje pouze k plochám, 
jejichž zateplení bylo realizováno z programu NZÚ, proto je výchozí hodnota rovna nule. Cílová hodnota 
byla určena na základě statistických dat získaných z Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013 
a programu Zelená úsporám – veřejné budovy – odhadovaného počtu žádostí a průměrné plochy 
zateplovaných konstrukcí na 1 žádost (1 970 m2). 

vyměněný / instalovaný zdroj 
energie 

ks 34 

Parametr určuje celkový počet vyměněných nevyhovujících zdrojů energie v rámci programu Nová zelená 
úsporám na 1 mld. Kč. Výchozí hodnota je tak rovna nule. Cílová hodnota byla určena na základě 
statistických dat získaných z Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013 a programu Zelená 
úsporám – veřejné budovy. 
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13.2. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů a stanovení výše 

podpory v NZÚ BVS 

13.2.1. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v NZÚ BVS 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 

Akceptovány budou pouze výdaje na opatření na celkové snižování energetické 

náročnosti stávajících budov veřejného sektoru a efektivní využití zdrojů energie 

v budovách veřejného sektoru.  

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací 

podporovaného opatření. Rozhodné datum způsobilosti výdajů bude stanoveno ve 

Výzvě k podávání žádostí s tím, že toto datum může být nejdříve stanoveno na den 

schválení podprogramu NZÚ BVS v rámci 2. změny Dokumentace programu NZÚ 

vládou.  

Náklady na sanaci a likvidaci azbestu jsou nezpůsobilým výdajem. 

Způsobilé výdaje a výše podpory jsou definovány dle jednotlivých oblastí podpory 

a pro každou Výzvu mohou být stanovené v jiné výši či skladbě, a to například na 

základě výsledků předchozích Výzev a aktuálního stavu ekonomiky. (Výdaje uvedené 

v kapitole 5.2 Specifikace nezpůsobilých výdajů jsou vždy nezpůsobilé.) Poskytnutá 

podpora nesmí být vyšší než způsobilé výdaje. V případě veřejné podpory 

poskytované v režimu blokové výjimky jsou výdaje uskutečněné před datem akceptace 

žádosti neuznatelné.  

Pro oblast podpory snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného 

sektoru jsou způsobilými výdaji pouze výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny 

s realizací opatření na obálce budovy, s realizací opatření v rámci technických 

systémů vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů energie a výdaje na zpracování 

odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, zajištění odborného 

technického dozoru a případně také výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky 

budovy a výdaje na povinnou propagaci programu NZÚ v souvislosti s realizaci 

podporovaného opatření. 

Pro oblast podpory efektivního využití zdrojů energie jsou způsobilými výdaji pouze 

výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací opatření v rámci technických 

systémů vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů energie a výdaje na zpracování 

odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, zajištění odborného 

technického dozoru a případně také výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky 

budovy a výdaje na povinnou propagaci programu NZÚ v souvislosti s realizaci 

podporovaného opatření. 
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13.2.2. Stanovení výše podpory pro oblast snižování energetické náročnosti 

stávajících budov veřejného sektoru a pro oblast efektivního využití 

zdrojů energie 

V rámci oblasti podpory snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného 

sektoru a oblasti efektivního využití zdrojů energie celková míra podpory pro celou 

žádost nepřesáhne 85 % z doložených celkových způsobilých výdajů. Konkrétní 

maximální výše podpory pro různé typy žadatelů bude upřesněna v rámci vyhlášených 

Výzev. 

Výše způsobilých výdajů je u vybraných opatření omezena stanovenými maximálními 

způsobilými výdaji, které jsou uvedeny ve Výzvě a nepřekročí níže uvedené hodnoty. 

Maximální způsobilé výdaje na realizaci projektu ke zlepšování energetických 

vlastností obálky budovy: 

- maximálně 4 500 Kč bez DPH / m2 na opatření na obálce budov (mimo výplně 

stavebních otvorů), 

- maximálně 10 000 Kč bez DPH / m2 na výplně stavebních otvorů, 

Maximální způsobilé výdaje na realizaci systémů nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla vztažené k maximálnímu projektovanému výkonu 

vzduchotechnického systému jsou stanoveny na 500 Kč bez DPH / (m3∙h-1). 

Maximální způsobilé výdaje na realizaci zdroje energie a úprav otopné soustavy 

vztažené k výkonu hlavního zdroje tepla na vytápění / celkovému využitelnému zisku 

solárního termického systému / špičkovému instalovanému výkonu fotovoltaického 

systému jsou stanoveny na 60 000 Kč bez DPH / kW. 

Maximální způsobilé výdaje na realizaci jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny 

a tepla vztažené k instalovanému elektrickému výkonu jsou stanoveny na 170 000 Kč 

bez DPH / kWe. 

Maximální způsobilé výdaje na realizaci dalších energeticky úsporných opatření, která 

jsou identifikovatelná v rámci energetického posouzení a nejsou zahrnuta v jiných 

podporovaných opatřeních, jsou stanoveny ve výši 5 000 Kč bez DPH / (GJ∙rok-1).  

Podpora na přípravu projektu, zajištění odborného technického dozoru, měření 

průvzdušnost obálky budovy a na další nepřímé realizační aktivity nepřesáhne 10 % 

z celkových způsobilých realizačních výdajů. 

V případě podpory poskytované formou posílení vlastních zdrojů žadatele 

u schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci specifického cíle 

5.1 (Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie) prioritní osy 5 (Energetické úspory) OPŽP bude poskytnuta podpora 
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ve výši 45 % z doložených celkových způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje se 

v tomto případě považují způsobilé výdaje definované pro OPŽP.  

13.2.3. Společné podmínky pro stanovení výše podpory 

V rámci všech oblastí podpory mohou být opatření realizovaná z výrobků šetrných 

k životnímu prostředí bonifikována dle zvoleného druhu výrobku. 

Celková výše podpory na jednu žádost nepřesáhne 200 mil. Kč. 

13.3. Popis administrace žádosti v NZÚ BVS 

Žádosti jsou podávány na základě Výzvy v termínech stanovených ve Výzvě.  

Vyhlášená Výzva může být: 

- Soutěžní. Příjem žádostí je časově omezen, přijaté a akceptované žádosti jsou 

bodově ohodnoceny. Dotace je přiznávána postupně bodově nejúspěšnějším 

projektům až do výše alokace Výzvy. 

- Nesoutěžní. Přijatým a akceptovaným žádostem je přiznávána dotace 

chronologicky dle okamžiku evidence žádosti až do výše alokace Výzvy. 

Pokud přijatá žádost vyhoví podmínkám programu a Výzvy (tj. žádost je formálně 

správná a úplná a přijatelná z hlediska plnění podmínek programu a Výzvy), je Fondem 

akceptována. K akceptovaným žádostem Fond připraví návrh Registrace akce (dále 

jen "Registrace") a postoupí jej Ministerstvu ke schválení. Ministerstvo provede 

rozpočtové opatření a vydá Registraci. Následně Fond zajistí odeslání Registrace 

žadateli.  

Žadatel předloží Fondu dokumenty požadované k vydání Rozhodnutí / Stanovení 

výdajů. Fond provede kontrolu dokladů z hlediska úplnosti a formální správnosti 

a souladu s podmínkami podprogramu NZÚ BVS. Pokud neshledá žádné nedostatky, 

připraví návrh Rozhodnutí / Stanovení výdajů a předá jej Ministerstvu. Následně 

Ministerstvo vydá příslušný řídící dokument a Fond jej odešle žadateli.  

Podpora je uvolňována průběžně podle postupu realizace projektu a v procentní výši 

dle přiznané podpory na základě žádostí o uvolnění finančních prostředků doložených 

fakturami. 

Ministerstvo, jako správce programu, zabezpečí vyplacení podpory, tj. provede 

rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz. 

Na závěr Fond zpracuje dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce předloženou 

žadatelem a předloží Závěrečné vyhodnocení akce ke schválení Ministerstvu. 

Ministerstvo vydá Závěrečné vyhodnocení akce. 
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Změna rozsahu a obsahu dokumentů předkládaných žadatelem o podporu uvedených 

v kapitolách 13.4. – 13.6. je v pravomoci správce programu. Změna musí být následně 

implementována do Směrnice nebo do Výzvy. 

V průběhu realizace projektu je správce programu nebo Fond oprávněn vyzvat 

žadatele k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Žadatel je povinen tyto 

dokumenty správci programu nebo Fondu bezodkladně doložit. 

Specifika postupu administrace žádostí v případě organizačních složek státu 

a státních příspěvkových organizací jsou uvedena v kapitole 8.2. Pravidla pro 

poskytování prostředků ze státního rozpočtu v podprogramu NZÚ BVS. 

13.4. Obsah žádosti o poskytnutí podpory NZÚ BVS 

Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat následující informace: 

- typ žadatele (jeho právní forma), 

- identifikaci žadatele (název, IČ, telefon, e-mail, bankovní spojení, adresa, atd.), 

- identifikaci nemovitosti (katastrální území, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, 

adresa nemovitosti, atd.), 

- oblast podpory, která je předmětem žádosti, 

- seznam příloh předkládaných společně se žádostí, 

- maximální výše podpory, 

- čestná prohlášení žadatele ve vztahu k plnění podmínek programu. 

Vlastní formulář žádosti se žadateli v elektronickém systému podávání žádostí na 

webovém rozhraní sloužícím k podání žádosti vygeneruje až poté, co vyplní všechny 

výše uvedené požadované údaje. Bez uvedení všech požadovaných údajů není 

podání žádosti možné. 

13.5. Dokumenty požadované správcem programu nebo Fondem jako přílohy 

k žádosti, resp. k vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů v NZÚ BVS  

- Žádost z elektronického systému, 

- doklad, ze kterého je patrná právní osobnost (subjektivita) žadatele, 

- doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu jednání 

žadatele, 

- doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc pro 

osobu zmocněnou k jednání s Fondem, 
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-  výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy,  

- souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, dokládá se pouze v případě, 

kdy je vlastníků nemovitosti více, 

- aktuální prohlášení o plátcovství DPH - v případě, že žadatel je plátcem DPH, 

ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení 

o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění). V případě, že žadatel bude uplatňovat 

částečný nárok na odpočet daně dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplní prohlášení o tuto 

skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok, 

- souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě Ministerstva)s realizací projektu 

v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková 

organizace, je-li relevantní, 

- dokumenty prokazující zajištění vlastních zdrojů žadatele na financování 

projektu, resp. další ekonomické podklady dle druhu příjemce podpory, 

- odborný posudek obsahující informace o posouzení plnění programem 

stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů pro budovy 

veřejného sektoru, 

- krycí list technických parametrů, 

- projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení včetně položkového 

rozpočtu, případně vyšší stupeň projektové dokumentace,   

- kumulativní rozpočet projektu,  

- stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo soustavy zásobování tepelnou energií, 

která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, že nedojde ke 

zhoršení celkové průměrné roční účinnosti této soustavy – pouze v případě 

podpory na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému u budov napojených 

na tyto soustavy,  

- dokumenty k vybranému typu veřejné podpory,  

- dokumenty k zadávacímu řízení. 

13.6. Dokumenty nezbytné pro vydání Závěrečného vyhodnocení akce v NZÚ 

BVS 

Dokumenty, které jsou požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce, musí být 

v souladu s článkem 10 Pokynu č. R1–2010 a § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. Patří mezi ně zejména: 
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- aktuální prohlášení o plátcovství DPH, 

- protokoly o předání nebo protokoly o uvedení do trvalého provozu vystavené 

dodavatelem ke všem jednotlivým podporovaným opatřením nebo jejich 

částem,  

- dokumenty, které žadatele opravňují užívat stavbu podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- faktury za provedená opatření včetně položkových rozpočtů a dokladů 

o úhradě, 

- soupis faktur,  

- zpráva odborného technického dozoru investora, 

- protokol z měření průvzdušnosti obálky budovy – pro vybraná opatření, 

- relevantní stanoviska k realizované akci a k dosaženým přínosům a k realizaci 

energetického managementu6, jehož cílem je efektivní řízení snižování 

spotřeby energie. 

  

                                            
6 Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb, který klade 

důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií a jehož cílem 
je zajistit hospodárný, spolehlivý a environmentálně ohleduplný provoz. 
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

701s Náklady přípravy a zabezpeční projektu 0,000000 0,006714 4,264118 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 5,894688 80,901464

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,006714 4,264118 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 5,894688 80,901464

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,006714 4,264118 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 5,894688 80,901464

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,006714 4,264118 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 5,894688 80,901464

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,006714 4,264118 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 8,841993 5,894688 80,901464

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci část SMVS (pro MŽP) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024

Pozn.: V roce 2014 byly z programu Nová zelená úsporám vyvedeny finanční prostředky na financování osobních výdajů 6 pracovníků MŽP na období 2 - 12/2014 v celkové výši 2 921 994 Kč
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Číslo 

řádku Popis řádku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem

701s Náklady přípravy a zabezpeční projektu 0,000000 0,000000 20,124212 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 75,788274 1 077,176542

74ps Souhrn finančních potřeb projektu 0,000000 0,000000 20,124212 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 75,788274 1 077,176542

7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,000000 0,000000 20,124212 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 75,788274 1 077,176542

757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,000000 0,000000 20,124212 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 75,788274 1 077,176542

79zs Souhrn finančních zdrojů projektu 0,000000 0,000000 20,124212 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 122,658007 75,788274 1 077,176542

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci část v EDS (pro SFŽP ČR) v mil. Kč - rozpis let 2013 - 2024
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14. Podprogram Nová zelená úsporám – Náklady státu na 
administraci 

Číselný kód: 115 284 

 

14.1. Specifikace věcných cílů 

Hlavním cílem podprogramu NZÚ NSA je zajistit řádnou přípravu a realizaci programu 

NZÚ včetně monitoringu a kontroly. 

V rámci podprogramu NZÚ NSA jsou realizovány zejména následující činnosti: 

- příprava a administrace programu NZÚ včetně všech jeho podprogramů, 

- audity a kontroly včetně kontrol prováděných přímo na místě, 

- propagace a osvěta programu NZÚ, 

- pravidelný monitoring, evaluace a hodnocení programu NZÚ, 

- poradenství pro žadatele o dotace, 

- vývoj a správa softwaru, hardwaru a webových aplikací programu NZÚ.  

14.2. Bilance potřeb a zdrojů podprogramu NZÚ NSA 

Pro podprogram NZÚ NSA je určeno maximálně 4,3 % z celkových zdrojů programu 

NZÚ (tj. 1,161 mld. Kč z odhadovaných celkových zdrojů 27 mld. Kč). Případné 

náklady státu na administraci programu NZÚ, které přesáhnou tuto hranici, budou 

hrazeny z rozpočtu Fondu. 

14.3. Specifická pravidla pro stanovení způsobilosti výdajů v podprogramu NZÚ 

NSA 

Obecná pravidla způsobilosti výdajů v programu NZÚ jsou uvedena v kapitole č. 5.1. 

Způsobilé výdaje v rámci podprogramu NZÚ NSA jsou zejména: 

- výdaje na audity a kontroly, 

- výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností 

spojených s realizací programu NZÚ, 

- náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování zaměstnanců 

zabezpečujících chod programu NZÚ, 



 

108/112 

 

- náklady na školení a další vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících chod 

programu NZÚ, 

- náklady provozního a investičního charakteru (např. nájemné, telekomunikační 

technika, cestovné, poštovné, zabezpečení kancelářského provozu, náklady na 

provoz vozového parku a nutnou obnovu majetku), 

- pořízení, instalace a provoz informačních systémů a dalšího ICT vybavení 

zaměstnanců podílejících se na chodu programu NZÚ, 

- zajištění publicity programu NZÚ, včetně pořádání osvětových, informačních 

a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz 

dopadů těchto akcí, 

- zpracování studií a zpráv o postupu realizace programu NZÚ včetně zpracování 

podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy, 

- zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace 

programu NZÚ, 

- výdaje na externí právní služby, 

- výdaje vzniklé při jednáních Řídícího výboru NZÚ a jiných výborů včetně výdajů 

zahrnujících náklady na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních. 

14.4. Parametry pro posouzení žádosti a indikátory 

14.4.1. Parametry pro posouzení žádosti 

Tabulka níže uvádí výčet všech parametrů pro posouzení žádosti z NZÚ NSA, 

které mohou být použity. V rámci žádosti o dotaci z podprogramu NZÚ NSA budou 

vždy uvedeny pouze relevantní parametry (jeden či více), které se k příslušné 

žádosti vztahují. 

Název parametru Měrná jednotka 

Vytvořené metodické, technické, propagační a informační materiály ks 

Vytvořené studie a zprávy (např. výroční, evaluační, závěrečné) ks 

Zaměstnaní pracovníci podílející se na chodu programu NZÚ ks 

Průměrné měsíční osobní výdaje na jednoho zaměstnance podílejícího se na 

chodu programu NZÚ 

Kč 

Průměrné měsíční ostatní výdaje na jednoho zaměstnance podílejícího se na 

chodu programu NZÚ 

Kč 

Uspořádané propagační a informační aktivity (např. semináře, školení) ks 

Proškolené osoby ks 

Pořízené technické vybavení kromě ICT ks 

Pořízené ICT vybavení ks 

Pořízení licencí software ks 

Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění chodu programu NZÚ Kč 
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Vzhledem k tomu, že hodnoty výše uvedených parametrů výdaje/cena za jednotku 

parametru uváděného v ks respektive počet nakoupených jednotek u parametru 

Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění chodu programu NZÚ nelze 

předem stanovit, budou tyto hodnoty přesně specifikovány v předkládaných 

žádostech o poskytnutí dotace z podprogramu NZÚ NSA. 

14.4.2. Indikátory 

V rámci podprogramu NZÚ NSA jsou stanoveny tři indikátory: 

- Celkový počet administrovaných žádostí o podporu z podprogramu NZÚ RD, 

- Celkový počet administrovaných žádostí o podporu z podprogramu NZÚ BD, 

- Celkový počet administrovaných žádostí o podporu z podprogramu NZÚ BVS. 

Očekávané hodnoty indikátorů: 

V případě vložení 1 mld. Kč pouze do podprogramu NZÚ RD je počet žádostí 

odhadován na 4 500 ks. Pokud by byla 1 mld. Kč vložena do podprogramu NZÚ BD, 

očekáváme zapojení 510 ks žádostí. V případě podprogramu NZÚ BVS se při vložení 

1 mld. Kč očekává administrace 410 ks žádostí. 

14.5. Oprávnění příjemci podpory z podprogramu NZÚ NSA 

Oprávněnými příjemci podpory z podprogramu NZÚ NSA jsou Fond a Ministerstvo. 

14.6. Obsah žádosti o poskytnutí podpory z podprogramu NZÚ NSA 

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje:  

- identifikaci žadatele (název, IČ, právní forma, adresa, bankovní účet, statutární 

zástupce nebo osoba oprávněná), 

- identifikaci akce (název akce, místo realizace, datum zahájení a ukončení 

akce), 

- parametry akce včetně výdaje/ceny za jednotku parametru uváděného v ks 

respektive počtu nakoupených jednotek u parametru Nákup materiálu, zboží 

a služeb potřebných k zajištění chodu programu NZÚ, 

- bilanci potřeb a zdrojů akce (v členění na neinvestiční a investiční), 

- přílohy žádosti - podklady zdůvodňující předpokládanou výši nárokovaných 

osobních, provozních a investičních výdajů spojených s činnostmi vedoucími 

k úspěšnému naplňování cílů programu NZÚ jako celku. 
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14.7. Dokumenty požadované jako přílohy k žádosti v NZÚ NSA 

14.7.1. Čerpání prostředků z NZÚ NSA Fondem 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu formou dotace prostředků vynaložených 

Fondem jako osobní výdaje bude probíhat na základě těchto podkladů: 

- seznam osob a jejich míra zapojení do projektu včetně přepočtených stavů, 

- přehled vyplacených mezd souvisejících s administrací programu NZÚ, 

- doklad o úhradě sociálního a zdravotního pojištění, 

- doklad o odvedení daně ze mzdy. 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu formou dotace prostředků vynaložených 

Fondem jako provozní a investiční výdaje bude probíhat na základě těchto podkladů: 

- objednávky, smlouvy a jiné související dokumenty pro prokázání způsobilosti 

výdajů, 

- faktury včetně dokladů o úhradě, případně účtenky,  

- soupisky faktur (případně účtenek) jednotlivých projektů obsahující základní 

informace (č. dokladu, evidenční č. dokladu, datum vystavení, datum 

uskutečnění zdanitelného plnění, dodavatele, předmět plnění, období, celkovou 

částku s DPH, způsob rozdělení nákladů, způsobilé výdaje, DPH, datum 

úhrady), 

- klíč k určení výše způsobilých výdajů. 

14.7.2. Čerpání prostředků z NZÚ NSA Ministerstvem 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu na úhradu osobních výdajů Ministerstva bude 

probíhat na základě těchto podkladů: 

- seznam osob a jejich míra zapojení do projektu včetně přepočtených stavů, 

- přehled mezd souvisejících s administrací programu NZÚ, 

- přehled sociálního a zdravotního pojištění, 

- přehled daňe ze mzdy, 

- přehled příspěvků do FKSP. 

Uvolňování prostředků státního rozpočtu na úhradu provozních a investičních nákladů 

Ministerstva bude probíhat na základě těchto podkladů: 
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- objednávky, smlouvy a jiné související dokumenty pro prokázání způsobilosti 

výdajů, 

- faktury včetně dokladů o úhradě, případně účtenky, 

- klíč k určení výše způsobilých výdajů. 

14.8. Pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu a vymezení 

kontrolní činnosti správce programu v podprogramu NZÚ NSA 

Podpora v rámci podprogramu NZÚ NSA má formu přímé dotace. Podpora může být 

poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které jsou řádně doloženy. Celková výše 

podpory v tomto podprogramu nemůže překročit celkově vymezenou částku 

definovanou v kapitole 14.2. 

Posuzování žádostí o podporu z podprogramu NZÚ NSA provádí správce programu, 

přičemž dbá na hospodárnost, účelnost a efektivnost plánované akce (pravidla 3E).  

Správce programu – náměstek ministra věcně příslušné sekce může pověřit 

vedoucího samostatného útvaru schvalováním části NSA předložené Fondem. Část 

NSA za Ministerstvo předkládá vedoucí samostatného útvaru, do jehož kompetence 

spadá řízení a administrace programu, ke schválení náměstku ministra věcně 

příslušné sekce. 

V případě pochybností o hospodárnosti, účelnosti nebo efektivitě akce má správce 

programu možnost přerušit administraci žádosti do doby než budou tyto pochybnosti 

odstraněny (například doložením dalších dokladů či analýz potvrzující dodržení 

pravidel 3E). V případě, že k odstranění pochybností nedojde, nebude podpora 

poskytnuta.  

Náplň kontrolní činnosti správce programu v jednotlivých etapách kontrol: 

1. v rámci předběžné kontroly: 

- naplnění cílů, indikátorů a parametrů podprogramu, 

- efektivnost plánované akce (dodržení pravidel 3E – hospodárnost, 

účelnost a efektivnost), 

- celkové náklady akce z hlediska možnosti státního rozpočtu 

v jednotlivých letech realizace, 

- úplnost a platnost předložených dokladů v rámci investičního záměru. 

2. v rámci průběžné kontroly: 
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- dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. od data jeho účinnosti dodržování zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

- sledování dodržování stanovených závazných ukazatelů v průběhu 

realizace v návaznosti na platební a časové harmonogramy akce, 

případně jiné smluvní závazky s akcí související. 

3. v rámci následné kontroly: 

- dodržení stanovených závazných časových, finančních a projektových 

ukazatelů akce. 

Při kontrole akcí je aplikován systém finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Systém realizace programového financování 

a kontrolní činnosti je dále upraven vnitřními řídícími akty správce programu. 

14.9. Závěrečné vyhodnocení podprogramu 

Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci programu bude 

provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního 

rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

V závislosti na výši vyhlašované alokace, četnosti vyhlašování výzev a počtu žádostí 

v jednotlivých podprogramech bude vyhodnoceno dodržení parametrů stanovených 

v kapitole 14.4. 

Součástí hodnotící zprávy budou skutečně dosažené indikátory a parametry, kterých 

bude dosaženo realizací jednotlivých akcí podprogramu, včetně vyhodnocení každého 

parametru dle pravidel 3 E – hospodárnost, účelnost a efektivnost. V případě odchylek 

skutečně dosažených hodnot bude součástí této zprávy jejich zdůvodnění. Dále bude 

součástí hodnotící zprávy vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního 

rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze 

č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů reprodukce majetku. 

 


