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trh, obchod, podnikání

Zelená úsporám
Neustále rostoucí potřeba energií čím dál 

více vyčerpává primární zdroje a zatěžuje 
životní prostředí. Jednou z cest, jak tyto do-
pady zmírnit, jsou energetické úspory. Pro-
gram Zelená úsporám, který byl vyhlášen 
7. dubna 2009, je zaměřen na podporu insta-
lací pro vytápění s využitím obnovitelných 
zdrojů energie, ale také na podporu investic 
do energetických úspor při rekonstrukcích 
i v novostavbách. V programu je podporová-
no kvalitní zateplování rodinných domů a ne-
panelových bytových domů, náhrada neeko-
logického vytápění za nízkoemisní kotle na 
biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace 
těchto zdrojů do nízkoenergetických novosta-
veb a také nová výstavba v pasivním energe-
tickém standardu.

Česká republika získala na tento program 
finanční prostředky prodejem tzv. emisních 
kreditů Kjótského protokolu o snižování emi-
sí skleníkových plynů. Celková očekávaná 
alokace programu je až 25 mld. Kč.

Podpora v rámci programu Zelená úspo-
rám je nastavena tak, aby prostředky mohly 
být čerpány v průběhu celého období od vy-
hlášení programu do 31. prosince 2012. Žá-
dosti o podporu budou přijímány do 30. červ-
na 2012 nebo do vyčerpání finančních pro-
středků programu. O dotaci lze žádat jak před 
realizací opatření, tak po ní. Nebude však 
možné žádat o podporu opatření dokončených 
před vyhlášením programu. Podporu lze po-
skytnout na zařízení instalovaná v obytných 
domech, nikoliv např. v objektech určených 
k individuální rekreaci nebo průmyslových 

objektech (a to ani v případě, že zde má ža-
datel trvalé bydliště).
Program je členěn do těchto základních 
oblastí podpory:
A. úspora energie na vytápění (komplexní za-

teplení obálky budovy vedoucí k dosažení 
nízkoenergetického standardu, kvalitní za-
teplení vybraných částí obytných domů, tj. 
dílčí zateplení), 

B. podpora novostaveb v pasivním energetic
kém standardu,

C. využití obnovitelných 
zdrojů energie pro vytá
pění a přípravu teplé vody 
(výměna zdrojů na tuhá 
a kapalná fosilní paliva 
nebo elektrického vytá-
pění za nízkoemisní zdro-
je na biomasu a účinná 
tepelná čerpadla, instala-
ce nízkoemisních zdro-
jů na biomasu a účinných 
tepelných čerpadel do no-
vostaveb, instalace solár-
ně-termických kolektorů,

D. dotační bonus za vybrané 
kombinace opa tření (pou-
ze při současném podání 
žádosti a maximálně jednou pro 
daný objekt i při využití více z uve-
dených kombi nací).

Oprávněnými žadateli o podporu 
jsou vlastníci a stavebníci rodinných 
a bytových domů, které podléha-
jí daňové povinnosti po dle zákona 
č. 338/1992 Sb., tedy:
o fyzické osoby (podporované opat-

ření je určeno pouze pro domác-
nosti),

o společenství vlastníků bytových 
jednotek,

o bytová družstva,
o města a obce (včetně městských 

částí),
o podnikatelské subjekty,
o popř. další právnické osoby.

Ve všech oblastech a pod-
oblastech podpory jsou opráv-
něnými žadateli vlastníci ro-
dinných domů a bytových 
domů nepanelové technolo-
gie, pouze v oblasti podpory 
C mohou být žadateli i vlast-
níci bytových domů postavených 
v jedné z typizovaných konstrukč-
ních soustav panelové technologie.

Zaměření programu vyžaduje vyu-
žití takových materiálů, výrobků a za-
řízení a zároveň poskytovaných slu-
žeb, které zajistí dosažení cílů pro-
gramu a ekologických přínosů pro 
společnost a zároveň budou zárukou 

kvality pro realizátory projektů. Proto je mož-
né z programu podpořit pouze výrobky, za-
řízení a technologie uvedené v Seznamu vý
robků a technologií a služby firem uvede-
ných v Seznamu odborných dodavatelů. Oba 
seznamy jsou otevřeny pro všechny dodava-
tele a výrobky, které splní předem stanove-
né podmínky programu. Zápis do seznamů 
není zpoplatněn.

Žádosti se podávají písemně na určeném 
formuláři, který lze získat na krajských pra-

covištích SFŽP (Státní fond životního pro-
středí České republiky) a na pobočkách po-
věřených bank (ČSOB, Poštovní spořitelna, 
Hypoteční banka).

Příjem žádostí a administraci budou za-
jišťovat dvě skupiny subjektů:
o krajská pracoviště SFŽP – podpora u by-

tových domů,
o pobočky zmíněných pověřených bankov-

ních institucí (banky, které žádost adminis-
trují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na 
pokrytí zbývající části investice).

Další informace o programu Zelená úsporám 
mohou zájemci najít v Příručce pro žadatele 
na webových stránkách:
http://www.zelenausporam.cz

[Podle tiskových materiálů MŽP zpracovala redakce 
Elektro.]
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