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Zaměření programuZaměření programuZaměření programuZaměření programu
� podpora úspor energie a využívání 

obnovitelných zdrojů v obytných domech
� vzájemně se doplňující s OPŽP, kde jsou 
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� vzájemně se doplňující s OPŽP, kde jsou 
podporovány budovy veřejného sektoru

� finanční podpora na zateplování odbourává 
bariéry vysokých prvotních investičních nákladů 
pro domácnosti
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Hlavní principyHlavní principyHlavní principyHlavní principy
� příjemci podpory - vlastníci rodinných a 

bytových domů (fyzické i právnické osoby)
� nároková dotace
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� nároková dotace
� možnost podání žádosti před realizací investice
� proplacení dotace po ukončení
� trvání programu: od 04/2009 do 12/2012
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Oblasti podporyOblasti podporyOblasti podporyOblasti podpory
A. Úspory energie na vytápění (zateplování)
B. Nová výstavba v pasivním energetickém 

standardu
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standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro 

vytápění a ohřev teplé vody
D. Dotační bonus pro vybrané kombinace 

opatření
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A.1 Komplexní zateplení obálky budovy A.1 Komplexní zateplení obálky budovy A.1 Komplexní zateplení obálky budovy A.1 Komplexní zateplení obálky budovy 
(dosažení nízkoenergetického standardu)(dosažení nízkoenergetického standardu)(dosažení nízkoenergetického standardu)(dosažení nízkoenergetického standardu)

� dosažení měrné potřeby tepla na vytápění
55 kWh/m55 kWh/m55 kWh/m55 kWh/m2222 (bytové domy),
70 kWh/m70 kWh/m70 kWh/m70 kWh/m2222 (rodinné domy), minimální úspora 40 %úspora 40 %úspora 40 %úspora 40 %

dosažitelné kvalitním zateplením bez instalace 
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70 kWh/m70 kWh/m70 kWh/m70 kWh/m (rodinné domy), minimální úspora 40 %úspora 40 %úspora 40 %úspora 40 %
� dosažitelné kvalitním zateplením bez instalace 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
� hodnota doložená z projektu, není požadován 

energetický audit
� dotace fixní částky na m2 podlahové plochy
� dosažení 30 kWh/m2 (BD), 40 kWh/m2 (RD) 

zvýhodněno vyšší dotací na m2
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A.1 Komplexní zateplení budovyA.1 Komplexní zateplení budovyA.1 Komplexní zateplení budovyA.1 Komplexní zateplení budovy
Výše dotace:
� rodinné domyrodinné domyrodinné domyrodinné domy

1 300 Kč/m2 pro 70 kWh/m2

1 950 Kč/m pro 40 kWh/m
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1 950 Kč/m2 pro 40 kWh/m2

� bytové domybytové domybytové domybytové domy
900 Kč/m2 pro 55 kWh/m2

1 350 Kč/m2 pro 30 kWh/m2

� max. 50 % nákladůmax. 50 % nákladůmax. 50 % nákladůmax. 50 % nákladů
� max. 350 mmax. 350 mmax. 350 mmax. 350 m2222 u RD u RD u RD u RD a 150 m150 m150 m150 m2222/byt u BD /byt u BD /byt u BD /byt u BD 
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A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky 
budovy (dílčí zateplení)budovy (dílčí zateplení)budovy (dílčí zateplení)budovy (dílčí zateplení)

� výběr tří opatření z pěti, nebo dvou z pěti, pokud se 
zároveň mění hlavní zdroj tepla

� nutnost dodržet tzv. doporučené hodnoty součinitele 

7

� nutnost dodržet tzv. doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla danou částí obálky budovy (hodnota U)

� minimální úsporaúsporaúsporaúspora tepla na vytápění 20 %20 %20 %20 %
� při provedení dílčího zateplení je možnost později 

dokončit komplexní zateplení (a využití celé dotace)
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A.2 Dílčí zatepleníA.2 Dílčí zatepleníA.2 Dílčí zatepleníA.2 Dílčí zateplení
A.2.1 Zateplení vnějších stěn
A.2.2 Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
A.2.3 Zateplení podlahy, stropu nevytápěného 
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A.2.3 Zateplení podlahy, stropu nevytápěného 
sklepa

A.2.4 Výměna oken a vnějších dveří
A.2.5 Instalace systému nuceného větrání s 

rekuperací odpadního tepla
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A.2 Dílčí zatepleníA.2 Dílčí zatepleníA.2 Dílčí zatepleníA.2 Dílčí zateplení
Výše dotace:
� rodinné domyrodinné domyrodinné domyrodinné domy

850 Kč/m2 pro tři opatření
650 Kč/m pro dvě opatření (pouze s výměnou zdroje)
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650 Kč/m2 pro dvě opatření (pouze s výměnou zdroje)
� bytové domybytové domybytové domybytové domy

600 Kč/m2 pro tři opatření
450 Kč/m2 pro dvě opatření (pouze s výměnou zdroje)

� Max. 50 % nákladů na zatepleníMax. 50 % nákladů na zatepleníMax. 50 % nákladů na zatepleníMax. 50 % nákladů na zateplení
� Max. 350 mMax. 350 mMax. 350 mMax. 350 m2222 u RD a 150 mu RD a 150 mu RD a 150 mu RD a 150 m2222/byt u BD/byt u BD/byt u BD/byt u BD
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B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém 
standardustandardustandardustandardu

� dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápěníměrné roční potřeby tepla na vytápěníměrné roční potřeby tepla na vytápěníměrné roční potřeby tepla na vytápění
vztaženo na podlahovou plochu - 15 kWh/m2 (BD), resp. 
20 kWh/m2 (RD) a dalších kritérií
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20 kWh/m (RD) a dalších kritérií
� fixní částky na rodinný dům, nebo bytovou jednotku v 

BD
� příjemce dotace je vždy první vlastník
� Výše dotace:

220 tis. Kč pro rodinný dům
140 tis. Kč pro byt v bytovém domě
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C. Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro C. Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro C. Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro C. Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro 
vytápění a přípravu teplé vody (náhrada vytápění a přípravu teplé vody (náhrada vytápění a přípravu teplé vody (náhrada vytápění a přípravu teplé vody (náhrada 
neekologického vytápění)neekologického vytápění)neekologického vytápění)neekologického vytápění)

C.1 C.1 C.1 C.1 VýměnaVýměnaVýměnaVýměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a 
elektrického vytápění:elektrického vytápění:elektrického vytápění:elektrického vytápění:

� C.1.1 - za účinné nízkoemisní zdroje na biomasunízkoemisní zdroje na biomasunízkoemisní zdroje na biomasunízkoemisní zdroje na biomasu
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� C.1.1 - za účinné nízkoemisní zdroje na biomasunízkoemisní zdroje na biomasunízkoemisní zdroje na biomasunízkoemisní zdroje na biomasu
 splnění emisních požadavků na nové zdroje, které 

budou platné po 2014
 zvýhodněny jsou automatické zdroje na pelety a 

ruční kotle na palivové dřevo s akumulační nádrží 
(min. objem 50 l/kW)

� C.1.2 - za účinná tepelná čerpadlatepelná čerpadlatepelná čerpadlatepelná čerpadla
� dotace procentní částkou s finančním stropem
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C.2 Instalace do novostaveb:C.2 Instalace do novostaveb:C.2 Instalace do novostaveb:C.2 Instalace do novostaveb:
� C.2.1 - zdroje na biomasu v novostavbách zdroje na biomasu v novostavbách zdroje na biomasu v novostavbách zdroje na biomasu v novostavbách –––– technická 

kvalita jako C.1.1
� C.2.2 - tepelná čerpadla v novostavbách,tepelná čerpadla v novostavbách,tepelná čerpadla v novostavbách,tepelná čerpadla v novostavbách, jejichž měrná 

roční potřeba tepla na vytápění je menší než 50 kWh/m2
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roční potřeba tepla na vytápění je menší než 50 kWh/m2

� dotace procentní částkou s finančním stropem
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C.1 + C.2 Zdroje na biomasu a tepelná čerpadlaC.1 + C.2 Zdroje na biomasu a tepelná čerpadlaC.1 + C.2 Zdroje na biomasu a tepelná čerpadlaC.1 + C.2 Zdroje na biomasu a tepelná čerpadla
Výše dotace:
� rodinné domyrodinné domyrodinné domyrodinné domy

 zdroj na biomasu ruční bez akumulační nádrže (pouze 
výměnou za uhlí, LTO): 50%, max. 50 tis. Kč50%, max. 50 tis. Kč50%, max. 50 tis. Kč50%, max. 50 tis. Kč
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výměnou za uhlí, LTO): 50%, max. 50 tis. Kč50%, max. 50 tis. Kč50%, max. 50 tis. Kč50%, max. 50 tis. Kč
 zdroj na biomasu automatický nebo ruční s akumulační
 nádrží: 60%, max. 80 tis. Kč60%, max. 80 tis. Kč60%, max. 80 tis. Kč60%, max. 80 tis. Kč
 tepelné čerpadlo vzduch-voda: 30%, max. 50 tis. Kč30%, max. 50 tis. Kč30%, max. 50 tis. Kč30%, max. 50 tis. Kč
 tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda: 30%, max. 75 tis. Kč30%, max. 75 tis. Kč30%, max. 75 tis. Kč30%, max. 75 tis. Kč

� bytové domybytové domybytové domybytové domy
 zdroj na biomasu: 50%, max. 25 tis. Kč/byt50%, max. 25 tis. Kč/byt50%, max. 25 tis. Kč/byt50%, max. 25 tis. Kč/byt
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C.3 Instalace solárněC.3 Instalace solárněC.3 Instalace solárněC.3 Instalace solárně----termických kolektorůtermických kolektorůtermických kolektorůtermických kolektorů
� instalace na rodinné a bytové domy
� pro přípravu teplé vody i přitápění
� min. roční předpokládaný zisk energie

 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy
 celkem 2000 kWh na RD, nebo celkem 1000 kWh/byt na BD
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 celkem 2000 kWh na RD, nebo celkem 1000 kWh/byt na BD
� dotace procentní částkou s finančním stropem
Výše dotace:
� rodinné domyrodinné domyrodinné domyrodinné domy

50 %, pouze pro přípravu TV: max. 55 tis. Kč, i pro přitápění: max.   
80 tis. Kč

� bytové domybytové domybytové domybytové domy
50 %, pouze pro přípravu TV: max. 25 tis. Kč/byt,i pro přitápění: 
max. 35 tis. Kč/byt
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D. Dotační bonus na kombinaci opatřeníD. Dotační bonus na kombinaci opatřeníD. Dotační bonus na kombinaci opatřeníD. Dotační bonus na kombinaci opatření
� vybrané kombinace opatření jsou zvýhodněny 

dotačním bonusem
A.1 + C.1
A.1 + C.3
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A.1 + C.3
B.1 + C.3
C.2 + C.3.2
A.2 + C.1 + C.3.2

� výše bonusu: 20 tis. Kč/ RD a 50 tis. Kč/ BD



ZELENÁ ÚSPORÁMZELENÁ ÚSPORÁMZELENÁ ÚSPORÁMZELENÁ ÚSPORÁM

AdministraceAdministraceAdministraceAdministrace
� možnost příjmu žádostí před i po ukončení realizacepřed i po ukončení realizacepřed i po ukončení realizacepřed i po ukončení realizace
� při podání žádosti před realizací je zaručen nárok na před realizací je zaručen nárok na před realizací je zaručen nárok na před realizací je zaručen nárok na 

dotaci po určitou dobudotaci po určitou dobudotaci po určitou dobudotaci po určitou dobu a za splnění podmínek programu
� příjem žádosti na krajských pracovištích SFŽP ale 
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� příjem žádosti na krajských pracovištích SFŽP ale 
zejména na pobočkách velkých bank (po zapojení 
finančních institucí)

� jednoduchý formulář žádosti
� není požadován energetický audit, pouze projekt s 

výpočtem energetických parametrů



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Kontaktní místa programu Kontaktní místa programu Kontaktní místa programu Kontaktní místa programu 
� Pro fyzické osoby:Pro fyzické osoby:Pro fyzické osoby:Pro fyzické osoby:

 kontrola projektové dokumentace k zateplení budov a nových staveb v PES 
jsou KP SFŽP.

 podávání žádostí o dotace i dokládání realizace jsou KP. 
 po zapojení finančních institucí (FI) pro podávání žádostí o dotace i dokládání 

realizace jsou FI spolupracující na programu.
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realizace jsou FI spolupracující na programu.
� Pro právnické osoby:Pro právnické osoby:Pro právnické osoby:Pro právnické osoby:

 kontrola projektové dokumentace k zateplení, výstavbě pasivních domů a 
OZE do bytových domů i panelových domů, a podávání žádostí o dotace i 
dokládání realizace budou pouze KP SFŽP. 

� Pro fyzické osoby Pro fyzické osoby Pro fyzické osoby Pro fyzické osoby –––– OZE:OZE:OZE:OZE:
 podávání žádostí o dotace i dokládání realizace jsou KP
 po zapojení FI pro podávání žádostí o dotace i dokládání realizace jsou FI 

spolupracující na programu.
 kontrola projektové dokumentace na KP před podáním žádosti se neprovádí.



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Obecné pravidlo pro kontaktní místaObecné pravidlo pro kontaktní místaObecné pravidlo pro kontaktní místaObecné pravidlo pro kontaktní místa
� KP: žádost je možno podat na libovolném KP, všechna doplnění KP: žádost je možno podat na libovolném KP, všechna doplnění KP: žádost je možno podat na libovolném KP, všechna doplnění KP: žádost je možno podat na libovolném KP, všechna doplnění 

příloh i doložení realizace se provádějí na tomto KP.příloh i doložení realizace se provádějí na tomto KP.příloh i doložení realizace se provádějí na tomto KP.příloh i doložení realizace se provádějí na tomto KP.
� Banky: žádost je možno podat na libovolné pobočce banky Banky: žádost je možno podat na libovolné pobočce banky Banky: žádost je možno podat na libovolné pobočce banky Banky: žádost je možno podat na libovolné pobočce banky 

zapojené do programu, všechna doplnění příloh i doložení zapojené do programu, všechna doplnění příloh i doložení zapojené do programu, všechna doplnění příloh i doložení zapojené do programu, všechna doplnění příloh i doložení 
realizace se provádějí na této pobočce banky.realizace se provádějí na této pobočce banky.realizace se provádějí na této pobočce banky.realizace se provádějí na této pobočce banky.

Formuláře žádostíFormuláře žádostíFormuláře žádostíFormuláře žádostí
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Formuláře žádostíFormuláře žádostíFormuláře žádostíFormuláře žádostí
� používají se výhradně formuláře žádostí připravené pro tento účel používají se výhradně formuláře žádostí připravené pro tento účel používají se výhradně formuláře žádostí připravené pro tento účel používají se výhradně formuláře žádostí připravené pro tento účel 
� žádosti i veškeré přílohy jsou vypracovány vžádosti i veškeré přílohy jsou vypracovány vžádosti i veškeré přílohy jsou vypracovány vžádosti i veškeré přílohy jsou vypracovány v českém jazyce anebo českém jazyce anebo českém jazyce anebo českém jazyce anebo 

jsou úředně přeloženyjsou úředně přeloženyjsou úředně přeloženyjsou úředně přeloženy
� formuláře jsou dostupné ke stažení na stránkách programu formuláře jsou dostupné ke stažení na stránkách programu formuláře jsou dostupné ke stažení na stránkách programu formuláře jsou dostupné ke stažení na stránkách programu 

www.zelenausporam.czwww.zelenausporam.czwww.zelenausporam.czwww.zelenausporam.cz a va va va v papírové formě jsou dostupné papírové formě jsou dostupné papírové formě jsou dostupné papírové formě jsou dostupné 
nananana kontaktních místech programukontaktních místech programukontaktních místech programukontaktních místech programu

� kritériem pro volbu formuláře žádosti je právní subjektivita vlastníka kritériem pro volbu formuláře žádosti je právní subjektivita vlastníka kritériem pro volbu formuláře žádosti je právní subjektivita vlastníka kritériem pro volbu formuláře žádosti je právní subjektivita vlastníka 
domu (FO/PO) a typ dotace, odomu (FO/PO) a typ dotace, odomu (FO/PO) a typ dotace, odomu (FO/PO) a typ dotace, o kterou má žadatel zájemkterou má žadatel zájemkterou má žadatel zájemkterou má žadatel zájem



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

LhůtyLhůtyLhůtyLhůty
� SFŽP do 60 kalendářních dnů od akceptace žádosti, SFŽP do 60 kalendářních dnů od akceptace žádosti, SFŽP do 60 kalendářních dnů od akceptace žádosti, SFŽP do 60 kalendářních dnů od akceptace žádosti, 

nejdéle však do 30 kalendářních dnů odnejdéle však do 30 kalendářních dnů odnejdéle však do 30 kalendářních dnů odnejdéle však do 30 kalendářních dnů od vydání vydání vydání vydání 
Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory.Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory.Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory.Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory.

 v případě žádosti podávané po realizaci zašle 
žadateli Smlouvu o poskytnutí podpory
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 v případě žádosti podávané po realizaci zašle 
žadateli Smlouvu o poskytnutí podpory

 v případě žádosti podávané před realizací zašle 
žadateli Vyrozumění o vydání rozhodnutí

� Banka (případně SFŽP u PO) provede proplacení Banka (případně SFŽP u PO) provede proplacení Banka (případně SFŽP u PO) provede proplacení Banka (případně SFŽP u PO) provede proplacení 
prostředků na účet žadatele ve lhůtě nejvýše prostředků na účet žadatele ve lhůtě nejvýše prostředků na účet žadatele ve lhůtě nejvýše prostředků na účet žadatele ve lhůtě nejvýše 
30303030 kalendářních dnů poté, co SFŽP obdrží Smlouvu o kalendářních dnů poté, co SFŽP obdrží Smlouvu o kalendářních dnů poté, co SFŽP obdrží Smlouvu o kalendářních dnů poté, co SFŽP obdrží Smlouvu o 
poskytnutí podpory sposkytnutí podpory sposkytnutí podpory sposkytnutí podpory s ověřeným podpisem žadatele.ověřeným podpisem žadatele.ověřeným podpisem žadatele.ověřeným podpisem žadatele.



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Kompetenční modelKompetenční modelKompetenční modelKompetenční model
� Krajská pracoviště SFŽPKrajská pracoviště SFŽPKrajská pracoviště SFŽPKrajská pracoviště SFŽP

 Kontaktní místo Programu
 Komplexní administrace žádostí ve všech oblastech 

podpory v případě, kdy je žádána podpora pro bytové 
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podpory v případě, kdy je žádána podpora pro bytové 
domy

 Evidence informací ze žádostí do informačního systému 
(IS)

 Kontrola projektové dokumentace a její ověření u všech 
žádostí v oblastech podpory A a B

 Poskytování základních informací o Programu



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Kompetenční modelKompetenční modelKompetenční modelKompetenční model
� Bankovní instituce Bankovní instituce Bankovní instituce Bankovní instituce 

 Kontaktní místo Programu
 Komplexní administrace žádostí ve všech oblastech 

podpory v případě, kdy je žádána podpora pro rodinné 
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podpory v případě, kdy je žádána podpora pro rodinné 
domy
Reporting vůči SFŽP o provedených platbách dotace

 Zajištění proplácení žádostí úspěšným žadatelům
 Poskytování základních informací o Programu
 Zajištění marketingu Programu 



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Kompetenční modelKompetenční modelKompetenční modelKompetenční model
� Odbor GIS SFŽPOdbor GIS SFŽPOdbor GIS SFŽPOdbor GIS SFŽP

 podklady pro hromadné schvalování žádostí v Programu
 Helpdesku Programu - Zelené linky programu, e-mailové 

linky
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linky
 Vedení databáze FAQ (často kladené otázky)
 Koordinace poskytování poradenství 
 vyrozumění žadatelů o úspěšnosti jejich žádosti
 Administrace smluv s úspěšnými žadateli včetně jejich 

dodatků 
 Administrace Seznamu odborných dodavatelů
 Administrace Seznamu výrobků a technologií



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

 monitoring a reporting prostřednictvím IS
 Aktualizace a úpravy dokumentace 
 Koordinace kontrol projektů 
 Koordinace archivace žádostí a dokumentů
 Evidence informací v IS
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 Evidence informací v IS

 Zajištění podkladů pro zamítnutí dotace



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Kompetenční modelKompetenční modelKompetenční modelKompetenční model
� Ekonomický úsekEkonomický úsekEkonomický úsekEkonomický úsek

 proplacení žádostí administrovaných KP SFŽP 
 evidence o proplacených dotacích 

� SFŽP Rada FonduSFŽP Rada FonduSFŽP Rada FonduSFŽP Rada Fondu
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� SFŽP Rada FonduSFŽP Rada FonduSFŽP Rada FonduSFŽP Rada Fondu
 příprava podkladů pro Rozhodnutí ministra v rámci 

hromadného schvalování 
� Ministr životního prostředíMinistr životního prostředíMinistr životního prostředíMinistr životního prostředí

 schvalování přidělení podpory projektů v rámci 
hromadného schvalování prostřednictvím 
Rozhodnutí ministra 



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Podání žádosti po realizaci akce (jednofázový proces Podání žádosti po realizaci akce (jednofázový proces Podání žádosti po realizaci akce (jednofázový proces Podání žádosti po realizaci akce (jednofázový proces 
administrace)administrace)administrace)administrace)

� Kontrola projektové dokumentaceKontrola projektové dokumentaceKontrola projektové dokumentaceKontrola projektové dokumentace KPKPKPKP
� Podání žádosti o dotaciPodání žádosti o dotaciPodání žádosti o dotaciPodání žádosti o dotaci Žadatel / KP, FIŽadatel / KP, FIŽadatel / KP, FIŽadatel / KP, FI
� Kontrola žádosti a příloh Kontrola žádosti a příloh Kontrola žádosti a příloh Kontrola žádosti a příloh KP, FI / žadatelKP, FI / žadatelKP, FI / žadatelKP, FI / žadatel
� Vložení žádosti do systémuVložení žádosti do systémuVložení žádosti do systémuVložení žádosti do systému KP, FIKP, FIKP, FIKP, FI
� Hromadné schvalování žádostíHromadné schvalování žádostíHromadné schvalování žádostíHromadné schvalování žádostí Odbor GIS / Rada Fondu, Odbor GIS / Rada Fondu, Odbor GIS / Rada Fondu, Odbor GIS / Rada Fondu, 
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� Hromadné schvalování žádostíHromadné schvalování žádostíHromadné schvalování žádostíHromadné schvalování žádostí Odbor GIS / Rada Fondu, Odbor GIS / Rada Fondu, Odbor GIS / Rada Fondu, Odbor GIS / Rada Fondu, 
Ministr ŽPMinistr ŽPMinistr ŽPMinistr ŽP

� Vyrozumění žadateleVyrozumění žadateleVyrozumění žadateleVyrozumění žadatele Odbor GISOdbor GISOdbor GISOdbor GIS
(Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však (Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však (Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však (Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však 
může podat žádost o dotaci znovu.)může podat žádost o dotaci znovu.)může podat žádost o dotaci znovu.)může podat žádost o dotaci znovu.)

� Proplacení podpory žadateliProplacení podpory žadateliProplacení podpory žadateliProplacení podpory žadateli SFŽP (Ekonomický úsek) SFŽP (Ekonomický úsek) SFŽP (Ekonomický úsek) SFŽP (Ekonomický úsek) 
nebo FI (dle kritéria PO/FO)nebo FI (dle kritéria PO/FO)nebo FI (dle kritéria PO/FO)nebo FI (dle kritéria PO/FO)

� Kontroly a jejich prováděníKontroly a jejich prováděníKontroly a jejich prováděníKontroly a jejich provádění Odbor GISOdbor GISOdbor GISOdbor GIS
� Předání dokumentů, archivace, reporting a ostatní činnostiPředání dokumentů, archivace, reporting a ostatní činnostiPředání dokumentů, archivace, reporting a ostatní činnostiPředání dokumentů, archivace, reporting a ostatní činnosti

KP, FI / Odbor GISKP, FI / Odbor GISKP, FI / Odbor GISKP, FI / Odbor GIS



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Administrace žádostí podaných před zahájením realizace Administrace žádostí podaných před zahájením realizace Administrace žádostí podaných před zahájením realizace Administrace žádostí podaných před zahájením realizace 
(dvoufázový proces administrace)(dvoufázový proces administrace)(dvoufázový proces administrace)(dvoufázový proces administrace)

� Kontrola projektové dokumentaceKontrola projektové dokumentaceKontrola projektové dokumentaceKontrola projektové dokumentace KPKPKPKP
� Podání žádosti o dotaci Podání žádosti o dotaci Podání žádosti o dotaci Podání žádosti o dotaci Žadatel / KP, FIŽadatel / KP, FIŽadatel / KP, FIŽadatel / KP, FI
� Kontrola žádosti a přílohKontrola žádosti a přílohKontrola žádosti a přílohKontrola žádosti a příloh KP, FI / žadatelKP, FI / žadatelKP, FI / žadatelKP, FI / žadatel
� Vložení žádosti do systémuVložení žádosti do systémuVložení žádosti do systémuVložení žádosti do systému KP, FIKP, FIKP, FIKP, FI
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� Vložení žádosti do systémuVložení žádosti do systémuVložení žádosti do systémuVložení žádosti do systému KP, FIKP, FIKP, FIKP, FI
� Hromadné schvalování žádostí Hromadné schvalování žádostí Hromadné schvalování žádostí Hromadné schvalování žádostí Odbor GIS / Odbor GIS / Odbor GIS / Odbor GIS / 

Rada Fondu, Rada Fondu, Rada Fondu, Rada Fondu, 
Ministr ŽP Ministr ŽP Ministr ŽP Ministr ŽP 

� Vyrozumění žadatele o posouzení žádosti na SFŽPVyrozumění žadatele o posouzení žádosti na SFŽPVyrozumění žadatele o posouzení žádosti na SFŽPVyrozumění žadatele o posouzení žádosti na SFŽP
Odbor GISOdbor GISOdbor GISOdbor GIS

(Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však (Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však (Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však (Žadatel se proti rozhodnutí ministra nemůže odvolat. Žadatel však 
může podat žádost o dotaci znovu.)může podat žádost o dotaci znovu.)může podat žádost o dotaci znovu.)může podat žádost o dotaci znovu.)



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

� Realizace investiční akceRealizace investiční akceRealizace investiční akceRealizace investiční akce ŽadatelŽadatelŽadatelŽadatel
� Předložení a kontrola dokladů o realizaci akcePředložení a kontrola dokladů o realizaci akcePředložení a kontrola dokladů o realizaci akcePředložení a kontrola dokladů o realizaci akce

Žadatel / KP, FIŽadatel / KP, FIŽadatel / KP, FIŽadatel / KP, FI
Pokud se žadatel dostaví kPokud se žadatel dostaví kPokud se žadatel dostaví kPokud se žadatel dostaví k doložení realizace akce po datu doložení realizace akce po datu doložení realizace akce po datu doložení realizace akce po datu 
uvedeném ve Vyrozumění o vydání rozhodnutí, dotace mu nemůže uvedeném ve Vyrozumění o vydání rozhodnutí, dotace mu nemůže uvedeném ve Vyrozumění o vydání rozhodnutí, dotace mu nemůže uvedeném ve Vyrozumění o vydání rozhodnutí, dotace mu nemůže 
být proplacena. Každý žadatel vbýt proplacena. Každý žadatel vbýt proplacena. Každý žadatel vbýt proplacena. Každý žadatel v případě, že mu hrozí nedokončení případě, že mu hrozí nedokončení případě, že mu hrozí nedokončení případě, že mu hrozí nedokončení 
realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas 
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realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas realizace ve stanoveném čase, musí ve vlastním zájmu včas 
kontaktovat Fond a projednat aktuální stav.kontaktovat Fond a projednat aktuální stav.kontaktovat Fond a projednat aktuální stav.kontaktovat Fond a projednat aktuální stav.
Za hlídání termínu platnosti Smlouvy odpovídá žadatel a ve svém Za hlídání termínu platnosti Smlouvy odpovídá žadatel a ve svém Za hlídání termínu platnosti Smlouvy odpovídá žadatel a ve svém Za hlídání termínu platnosti Smlouvy odpovídá žadatel a ve svém 
vlastním zájmu je povinen provést kroky zamezující zneplatnění vlastním zájmu je povinen provést kroky zamezující zneplatnění vlastním zájmu je povinen provést kroky zamezující zneplatnění vlastním zájmu je povinen provést kroky zamezující zneplatnění 
Smlouvy vypršením jejího termínu.Smlouvy vypršením jejího termínu.Smlouvy vypršením jejího termínu.Smlouvy vypršením jejího termínu.

� Vystavení Smlouvy o poskytnutí podporyVystavení Smlouvy o poskytnutí podporyVystavení Smlouvy o poskytnutí podporyVystavení Smlouvy o poskytnutí podpory
Odbor GIS / ŽadatelOdbor GIS / ŽadatelOdbor GIS / ŽadatelOdbor GIS / Žadatel



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

� Proplacení podpory žadateliProplacení podpory žadateliProplacení podpory žadateliProplacení podpory žadateli SFŽP SFŽP SFŽP SFŽP 
Ekonomický úsek) nebo Ekonomický úsek) nebo Ekonomický úsek) nebo Ekonomický úsek) nebo 
FI (dle kritéria PO/FO)FI (dle kritéria PO/FO)FI (dle kritéria PO/FO)FI (dle kritéria PO/FO)

� Kontroly a jejich prováděníKontroly a jejich prováděníKontroly a jejich prováděníKontroly a jejich provádění Odbor GISOdbor GISOdbor GISOdbor GIS
� Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné 
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� Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné Předání dokumentů, archivace, reporting, podpůrné 
činnosti činnosti činnosti činnosti KP, FI / Odbor GISKP, FI / Odbor GISKP, FI / Odbor GISKP, FI / Odbor GIS



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Popis kroků prováděných žadatelemPopis kroků prováděných žadatelemPopis kroků prováděných žadatelemPopis kroků prováděných žadatelem
� Obecné, aplikovatelné pro všechny oblasti Obecné, aplikovatelné pro všechny oblasti Obecné, aplikovatelné pro všechny oblasti Obecné, aplikovatelné pro všechny oblasti 

podporypodporypodporypodpory (jedno(jedno(jedno(jedno---- i dvoufázový proces i dvoufázový proces i dvoufázový proces i dvoufázový proces 
administrace). administrace). administrace). administrace). 
Vstup:Vstup:Vstup:Vstup: formulář papírové žádosti a informace o formulář papírové žádosti a informace o formulář papírové žádosti a informace o formulář papírové žádosti a informace o 
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� Vstup:Vstup:Vstup:Vstup: formulář papírové žádosti a informace o formulář papírové žádosti a informace o formulář papírové žádosti a informace o formulář papírové žádosti a informace o 
podmínkách programu a způsobu podávání podmínkách programu a způsobu podávání podmínkách programu a způsobu podávání podmínkách programu a způsobu podávání 
žádosti.žádosti.žádosti.žádosti.

� Výstup:Výstup:Výstup:Výstup: vyplněná papírová žádost připravená vyplněná papírová žádost připravená vyplněná papírová žádost připravená vyplněná papírová žádost připravená 
vvvv souladu ssouladu ssouladu ssouladu s požadavky programu, včetně všech požadavky programu, včetně všech požadavky programu, včetně všech požadavky programu, včetně všech 
požadovaných příloh a dokumentů.požadovaných příloh a dokumentů.požadovaných příloh a dokumentů.požadovaných příloh a dokumentů.



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

Před návštěvou kontaktního místa pro podání žádostí Před návštěvou kontaktního místa pro podání žádostí Před návštěvou kontaktního místa pro podání žádostí Před návštěvou kontaktního místa pro podání žádostí 
žadatel provede tyto kroky (uvedeno vžadatel provede tyto kroky (uvedeno vžadatel provede tyto kroky (uvedeno vžadatel provede tyto kroky (uvedeno v doporučeném doporučeném doporučeném doporučeném 
pořadí):pořadí):pořadí):pořadí):

 seznámí se s podmínkami programu, příručkou žadatele a 
souvisejícími dokumenty zveřejněnými na tematickém webu 
k programu www.zelenausporam.cz;
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k programu www.zelenausporam.cz;
 opatří si formulář žádosti (papírový na kontaktních místech, 

nebo na webu);
 vyplní žádost (přitom zohlední, zda již v dané oblasti podpory 

žádost podával a také omezení, která program stanovuje, tj. 
maximální počet žádostí pro jednu nemovitost / žadatele a 
povolené kombinace v případě současného podání více 
žádostí z více oblastí podpory);



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- ADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACEADMINISTRACE

 při vyplňování žádosti kontroluje, zda jím použité / zamýšlené 
projekty (výrobky, technologie i dodavatelské firmy) jsou 
uvedené v aktuálním systému kvalifikovaných výrobků 
/dodavatelů; případné nejasnosti technického charakteru 
konzultuje primárně s dodavatelskou firmou;

 připraví si k žádosti požadované podklady a zkontroluje jejich 
případnou platnost k zamýšlenému dni podání;

 v případě, že nebude žádat osobně, zajistí plnou moc pro jím 
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 v případě, že nebude žádat osobně, zajistí plnou moc pro jím 
pověřenou osobu, která bude jednat s Fondem;

 případné nejasnosti ohledně vyplnění žádosti či vyplacení 
dotace konzultuje e-mailem nebo telefonicky s Helpdeskem 
programu či osobní návštěvou míst k tomu určených (uvedeno 
v příručce žadatele – zejména KP a síť Ekoporaden);

� zvolí si kontaktní místo pro podání žádosti, které mu nejvíce zvolí si kontaktní místo pro podání žádosti, které mu nejvíce zvolí si kontaktní místo pro podání žádosti, které mu nejvíce zvolí si kontaktní místo pro podání žádosti, které mu nejvíce 
vyhovuje (žádost lze podat navyhovuje (žádost lze podat navyhovuje (žádost lze podat navyhovuje (žádost lze podat na libovolném zlibovolném zlibovolném zlibovolném z kontaktních míst kontaktních míst kontaktních míst kontaktních míst 
programu) programu) programu) programu) 



ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ZELENÁ ÚSPORÁM ---- PŘÍKLADYPŘÍKLADYPŘÍKLADYPŘÍKLADY
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úspěchů při realizaci.úspěchů při realizaci.úspěchů při realizaci.úspěchů při realizaci.

Ing. Bohuslav Doubek
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Specialista OZE a energetických úspor, krajské pracoviště Hradec Králové
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