
 
1 

TABULKA VÝŠE PODPORY Z PROGRAMU „ZELENÁ ÚSPORÁM“ 
S ORIENTAČNÍM VÝPOČTEM ZÍSKANÉ DOTACE 

A - ÚSPORY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ 
 

BYTOVÉ DOMY 
 

 Podporované opatření  Výše podpory 

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 
na vytápění max. 30 kWh/m2 

1500 Kč/m2 podlahové 

plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku 

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 
na vytápění max. 55 kWh/m2 

1050 Kč/m2 podlahové 

plochy, 
max. na 120 m2 na byt. jednotku 

A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla 
na vytápění o 30 % 
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání 

s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e) 

 600 Kč/m2 podlahové plochy, 
max. na 120 m2 na byt. jednotku 

A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla 
na vytápění o 20 %  
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání 

s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e) 

450 Kč/m2 vytápěné plochy, 
max. na 120 m2 na byt. jednotku 

  

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na 
vytápění  

15 000 Kč/BD 

A - Podpora na projekt resp. odborný dozor  2 000 Kč/byt. jednotka 
(maximálně 5 % z výše poskytnuté podpory 

na investiční akci) 

 
RODINNÉ DOMY 

  

 Podporované opatření  Výše podpory 

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 
na vytápění max. 40 kWh/m2 

2200 Kč/m2 podlahové plochy,  
max. na 350 m2 podlahové plochy 

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 
na vytápění max. 70 kWh/m2 

1550 Kč/m2 podlahové plochy,  
max. na 350 m2 podlahové plochy  

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby 

tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.  

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na 
vytápění o 30 % 
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného 

větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e) 

 850 Kč/m2 podlahové plochy, 
max. na 350 m2 podlahové plochy 

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla 
na vytápění o 20 %  
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného 

větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e) 

650 Kč/m2 podlahové plochy, 
max. na 350 m2 podlahové plochy  

  

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na 
vytápění, projekt a  odborný dozor  

20 000 Kč 

 
B - VÝSTAVBA V PASIVNÍM ENERGETICKÉM STANDARDU 

 

BYTOVÉ DOMY 
 

 Podporované opatření  Výše podpory 

B - BD v pasivním energetickém standardu 150 000 Kč/byt. jednotka 

B - Podpora na projekt BD 40 000 Kč 
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RODINNÉ DOMY 
 

 Podporované opatření  Výše podpory 

B - RD v pasivním energetickém standardu 250 000 Kč/RD 

B - Podpora na projekt RD 40 000 Kč 

 
 

C.1, C.2 - VÝMĚNA NEEKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ ZA NÍZKOEMISNÍ 
ZDROJE NA BIOMASU A ÚČINNÁ TEPELNÁ ČERPADLA, INSTALACE 
NÍZKOEMISNÍCH ZDROJŮ NA BIOMASU A ÚČINNÝCH TEPELNÝCH 

ČERPADEL DO NOVOSTAVEB 
 

BYTOVÉ DOMY 
 

Podporované opatření  Výše podpory 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na 
biomasu 
C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje na biomasu do novostaveb 

25 000 Kč/  
byt. jednotka 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - 
voda, voda - voda 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb 

20 000 Kč/  
byt. jednotka 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - 
voda 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda do novostaveb 

15 000 Kč/  
byt. jednotka 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění  15 000 Kč/BD 

C.1 / C.2 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 15 000 Kč/BD 

 
RODINNÉ DOMY 

 

Podporované opatření  Výše podpory 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na 
biomasu se samočinnou dodávkou paliva 
C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva do novostaveb 

95 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na 
biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném 
měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla). 
C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou 
paliva  a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW 
topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb 

80 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s 
ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 

50 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, 
voda - voda 
C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb 

75 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda 
C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb  

50 000 Kč 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění 10 000 Kč 

C.1 / C.2 - Dotace na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč 
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C.3/C3.1 - INSTALACE SOLÁRNĚ-TERMICKÝCH KOLEKTORŮ POUZE 

PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 
 

BYTOVÉ DOMY 
 

Podporované opatření  Výše podpory 

C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody 25 000 Kč/byt. jednotka 

C.3 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 15 000 Kč 
 

RODINNÉ DOMY 
 

Podporované opatření  Výše podpory 

C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody 55 000 Kč 

C.3.1. - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč 

 
C.3/C3.2 - INSTALACE SOLÁRNĚ-TERMICKÝCH KOLEKTORŮ PRO 

PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘITÁPĚNÍ 
 

BYTOVÉ DOMY 
 

 Podporované opatření  Výše podpory 

C.3 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění 35 000 Kč/byt. jednotka 

C.3 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla  15 000 Kč 

C.3 - Podpora na projekt a kontrolu správnosti provedení opatření 15 000 Kč 
 

RODINNÉ DOMY 
 

 Podporované opatření  Výše podpory 

C.3.2 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění 80 000 Kč 

C.3.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu 
teplé vody 

10 000 Kč 

C.3.2 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč 

 
D - DOTAČNÍ BONUS 

 

BYTOVÉ DOMY 
 

 Kombinace opatření  Výše bonusu 

A + C.1 50 000 Kč 

A + C.3 50 000 Kč 

B + C.3 50 000 Kč 

C.2 + C.3  50 000 Kč 
  

RODINNÉ DOMY 
 

 Kombinace opatření  Výše bonusu 

A + C.1 20 000 Kč 

A + C.3 20 000 Kč 

B + C.3 20 000 Kč 

C.2 + C.3  20 000 Kč 
 


