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Anotace diplomové práce: 

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí rodinného domu a je zaměřena na snižování 

energetické náročnosti budovy. Teoretická část obsahuje analýzu dotačních programů na 

úspory energií a zhodnocení, zda jsou tyto programy vhodné pro danou rekonstrukci. Praktická 

část diplomové práce se zabývá žádostmi o financování z dotačních programů. Součástí 

praktické části je finanční analýza, která hodnotí efektivnost investice.  

 

 

 

 

 

Annotation: 

The thesis focuses on the reconstruction of the family house in order to reduce the energy 

performance of this building. The theoretical part of the thesis contains an analysis of subsidy 

programs for energy savings and evaluation, whether these programs are suitable for the 

reconstruction. The practical part addresses the applications for funding from subsidy programs. 

The financial analysis, which evaluates the investment efficiency, is the outcome of the 

practical part of this thesis.  
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1    Úvod 

Zpracování diplomové práce na toto téma jsem si vybrala, abych vytvořila ucelený přehled 

pro soukromé investory, kteří chtějí přispět ke zlepšení životního prostředí, zhodnotit svůj 

majetek, snížit pořizovací cenu novostavby či snížit provozní náklady stavby. V mém okolí je 

mnoho mladých párů, kterým tato problematika nic neříká, a mají obavy ohledně svého 

soukromého i profesního života. Každý občan České republiky by měl dle mého názoru vědět 

základní informace o Evropské unii a dotačních programech, které může v budoucnosti využít 

ke zlepšení svého soukromého života (např. dotace na bydlení) nebo v podnikatelské sféře.  

Diplomová práce je koncipována do dvou částí. V první části se budu zabývat teorií, 

zejména dotacemi z evropských a národních fondů, kde shrnu vývoj čisté pozice ČR v EU, 

představím jednotlivé evropské fondy a národní operační programy použitelné pro snížení EN. 

V druhé části se zabývám řešením kompletní rekonstrukce výše zmíněného objektu se 

zaměřením na snížení energetické náročnosti budovy. Nejdříve je popsán stávající stav budovy, 

jak byla koupena v roce 2015 a stav nově navrhovaný tak, aby splnil požadavky NZÚ a tzv. 

kotlíkové dotace. Další bod je zaměřený na zpracování žádosti o dotace a zjištění výše dotace 

pro snížení energetické náročnosti objektu. 

V závěru diplomové práce se věnuji finanční analýze projektu a celkovému zhodnocení 

projektu se zjištěním, zda je investice do snížení energetické náročnosti výhodná či nikoliv. 

 

  



I Teoretická část  

2  Dotace z evropských fondů a operační programy v ČR 

V této kapitole se nachází úvod do členství ČR v EU, zmapování dotačních fondů a 

možných operačních programů použitelných pro praktickou část této diplomové práce.  

Regionální politika EU funguje na principu solidarity, kde bohatší státy podporují rozvoj 

chudších států. Bohatší státy přispívají větší sumou do rozpočtu Evropské unie, než jim EU 

vyplácí a u chudších zemí je tomu naopak. Tímto principem se snaží Evropská unie zlepšit 

kvalitu života ve všech zemích EU, např. snížit nezaměstnanost a zlepšit životní prostředí.  

2.1 Efekt členství v EU na finance v ČR  

Česká republika od roku 2004 také každoročně odvádí část příjmů do rozpočtu Evropské 

unie. V letech 2004 až 2006 byl příjem peněz z EU o něco málo vyšší než odvod do rozpočtu 

EU a čistá pozice státu vůči EU  byla pouhých 7,3 mld. Kč. Z grafu 1 je zřejmé, že platby do 

evropského rozpočtu jsou přibližně stále stejné jako v předchozích letech, ale částka, kterou 

přijme ČR z EU má stále rostoucí tendenci. 

Graf 1  Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU 1 

  



Rok 2015 byl pro naši republiku dotačně nejvýznamnější,  protože jsme obdrželi rekordní 

sumu 193,7 mld. Kč a odvedli jsme 41,9 mld. Kč. Z toho vyplývá, že Česká republika obdržela 

151,8 mld. Kč od Evropské unie, viz graf 2. 

Graf 2 Vývoj čisté pozice ČR 

 

Zdroj: Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 20151 

 

  



2.2 Členění regionů pro statistické účely 

Eurostat neboli statistický úřad Evropské unie zavedl v roce 1988 klasifikaci úrovně 

regionálního členění území - NUTS (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, 

nomenklatura územních statistických jednotek). Územní celky se vytvořily z důvodu možnosti  

analyzovat ekonomické údaje, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky jednotlivých 

zemí a k zajištění lepších monitorovacích schopností. Důvodem pro vytvoření nových 

územních celků bylo také to, že každý operační program se vztahuje na určitý stupeň NUTS, 

např. OP Praha se vztahuje pouze na NUTS II, OP doprava se vztahuje pouze na NUTS II vyjma 

Prahy. Posuzuje se tak zaostalost regionů a podle toho se přiřazují dotační programy na určité 

územní celky. Jednotlivé územní celky mají spodní a horní hranici počtu obyvatel, aby bylo 

zajištěno smysluplné porovnání. NUTS se skládá ze tří částí: 

NUTS 1= území ČR viz obrázek 1, nejvyšší počet obyvatel 7 mil, nejnižší 3 mil. 

NUTS 2= regiony soudržnosti, nejvyšší počet obyvatel 3 mil, nejnižší 0,8 mil. Česká 

republika musela vytvořit další územní celky tzv. regiony soudržnosti, protože počet obyvatel 

v našich krajích odpovídal třetímu stupni NUTS a  tak musel být vytvořen i druhý stupeň. 

Regiony soudržnosti se vytvořily spojením krajů do 8 regionů, viz přehledný obrázek 1. 

Obrázek 1 Regiony soudržnosti 

Zdroj: Česko NUTS22  

 



NUTS 3= kraje, nejvyšší počet obyvatel 0,8 mil, nejnižší 0,15 mil.  

Rozdělení NUTS 3 na kraje je totožné s kraji v ČR viz obrázek 2. Každý kraj má také přiřazené 

číslo NUTS. 

Obrázek 2 NUTS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kraje NUTS33 

 

Hlavní město Praha  CZ010 

Středočeský kraj  CZ020 

Jihočeský kraj   CZ031 

Plzeňský kraj   CZ032 

Karlovarský kraj  CZ041 

Ústecký kraj   CZ042 

Liberecký kraj   CZ051 

Královéhradecký kraj  CZ052 

Pardubický kraj  CZ053 

Kraj Vysočina   CZ063 

Jihomoravský kraj  CZ064 

Olomoucký kraj  CZ071 

Zlínský kraj   CZ072 

Moravskoslezský kraj  CZ080 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj


2.3 Evropské fondy  

Příjmy z EU ze strukturálních a investičních fondů se v České republice rozdělují do 

jednotlivých operačních programů. Nástrojem realizace regionální politiky jsou fondy EU. 

Prostřednictvím fondů se přerozdělují finanční prostředky tak, aby se snížily sociální a 

ekonomické rozdíly mezi státy Evropské unie a jejich regiony.  

Dělení strukturálních a investičních fondů EU:  

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) 

Fond je zaměřen na posílení hospodářství podporou investičních projektů, jako je např. 

zlepšení infrastruktury, využití brownfields, podpora malých a středních podnikatelů, snížení 

nezaměstnanosti, úpravy toků, rozvoj turistiky a jiné. 

 Evropský sociální fond (ESF) 

Z tohoto fondu se podporují neinvestiční projekty vedoucí k rozvoji lidských zdrojů a  zvýšení 

zaměstnanosti. Příkladem jsou rekvalifikace pro nezaměstnané, programy pro zdravotně 

postižené a znevýhodněné osoby a rozvoj vzdělávacích programů. 

 Fond soudružnosti (FS) 

Fond soudržnosti má za cíl podporovat státy, ve kterých je hrubý národní důchod nižší než 

u 90 % průměru EU. Těmi jsou: Řecko, Portugalsko, Irsko a Španělsko. V rámci tohoto fondu 

se budují transevropské dopravní sítě,  vznikají investiční projekty ve sféře životního prostředí 

a v oblasti energetické účinnosti  a obnovitelných zdrojů energie. 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Cílem tohoto fondu je zvýšit konkurenceschopnost zemědělcům a lesníkům, ochrana a 

optimální využití lesního porostu, udržení stávajícího rázu krajiny a zlepšení kvality života na 

venkově. 

  



 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 

Tento fond podporuje nejen mořský ale i vnitrozemský rybolov. Napomáhá k ochraně 

životního prostředí a zvyšuje konkurenceschopnost českých rybářů. Příkladem zlepšení 

vnitrozemského rybolovu je finanční pomoc na odbahnění rybníků, výstavba nových rybníků a 

nádrží, modernizace plavidel a likvidace již nevyhovujících, a v neposlední řadě zlepšení 

akvakultury4 

  



2.4 Národní operační programy  

Národní operační programy jsou financovány z Evropských strukturálních a investičních 

fondů ESIF a jsou tvořeny na národní úrovni. Dotační program se dělí na prioritní osy, které se 

dále rozdělují na oblasti podpory a jednotlivé cíle. Cílem je vždy nějaké zlepšení nebo inovace. 

U každého operačního programu najdeme v závorce fond, ze kterého jsou finanční prostředky 

čerpány a ministerstvo, které má operační program v gesci. Do roku 2020 je deset programů a 

to5: 

I. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR;  MPO), 

rozpočet 116 mld. Kč 

II. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+FS; MŠMT), rozpočet 94 mld. 

Kč 

III. Operační program Zaměstnanost  (ESF; MPSV), rozpočet 70 mld. Kč 

IV. Operační program Doprava (EFRR+FS; MD), rozpočet 150 mld. Kč 

V. Operační program Životní prostředí (EFRR+FS; MŽP), rozpočet 70 mld. Kč 

VI. Integrovaný regionální operační program (EFRR; MMR), rozpočet 137 mld. Kč 

VII. Operační program Praha – půl růstu ČR (EFRR+ESF; MMR), rozpočet 11 mld. Kč 

VIII. Operační program Technická pomoc (EDRR; MMR), rozpočet 6 mld. Kč 

IX. Operační program Rybářství  (ENRF; MZ), rozpočet 1 mld. Kč 

X. Program rozvoje venkova (EZFRV; MZ), rozpočet 83 mld. Kč 

  



Tyto operační programy se zabývají dotacemi v různých odvětvích a tato práce se bude zaobírat 

pouze těmi programy, které snižují energetickou náročnost budov. Těmi jsou:  

 

I. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR;  MPO) 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je určen pro malé podniky (do 49 

zaměstnanců), střední podniky (50-249 zaměstnanců) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců). 

Podle zařazení podniku do skupiny se vypočítává výše dotace, kde malé podniky dosáhnou 

procentuálně na vyšší dotaci než podniky střední. Nejméně dostanou velké podniky, kde je nižší 

procentuální výše dotace ze způsobilých nákladů.  

Finanční objem na tento program je 120 mld. Kč, které si rozdělí čtyři prioritní osy 

(podporované oblasti)6:  

 Rozvoj výzkumu a vývoje (31%) 

 Podpora podnikání malých a středních firem (28,2%)  

 Efektivnější nakládání energií (20,7%) 

 Rozvoj informačních a komunikačních technologií (17,2%)  

V rámci této práce se zaměříme na prioritní osu Efektivnější nakládání s energií, která se 

dále dělí na tyto tři části: 

 Obnovitelné zdroje energie: modernizace výroben elektřiny, realizace bioplynovodu do 

kogenerační jednotky, výroba tepla a elektřiny mimo vlastní spotřebu z biomasy, 

výstavba vodních elektráren. Rozpočet je ve výši 1,5 mld. Kč 

 Přenosové sítě: podpora výstavby a modernizace vedení přenosové soustavy a 

transformoven v rámci chytrých sítí. Vyčleněno na tento projekt bylo 5,5 mld. Kč. 

 Úspory energie7:  Příkladem je dále uvedena dotace na Eko-energetické projekty, které 

čerpají z 20 mld. Kč rozpočtu. Tento program má za cíl snížit energetickou náročnost a 

zvýšení energetické efektivity u podnikatelských subjektů.  

Dotaci je možné čerpat na zateplení nemovitosti, výměny výplní otvorů, rekonstrukci 

vnitřních rozvodů, zavedení a modernizaci MaR, využití odpadní energie, využití 

obnovitelných zdrojů energie a na instalaci kogenerační jednotky.   

Žádat o ně můžou všichni z  podnikatelských subjektů, ale projekt musí být realizovaný 

mimo území hl. m. Prahy, přičemž společnost může mít sídlo v Praze. Dotace bude 

přidělena, jak už bylo zmíněno, dle velikosti podniku a to následovně: malý podnik 

dosáhne až na 50 % způsobilých výdajů, střední podnik na 40 % způsobilých výdajů a 



velký podnik na 30 % způsobilých výdajů. Podpora na energetický posudek může být 

až 350 tis. Kč. Aby dotace byla subjektu přidělena, musí se subjekt zaměřit na klíčová 

hodnotící kritéria, kterými jsou:  

o poměr investice vůči snížení emisí CO2 

o míra absolutní úspory tepelné či elektrické energie (nejlépe 10-60%)  

o kvalitní zpracování PD a rozpočtu projektu. 

Žádost v OPPIK  se bude pro rok 2016 otevírat ve dvou vlnách a to v květnu a v srpnu. 

Počítá se s velkým zájmem podnikatelů o finanční podporu a prognózy říkají, že u většiny 

programů se žádosti uzavřou již po dvou týdnech od zveřejnění. Velmi důležité je, jako v celém 

podnikání, správné plánování  a dostatečná připravenost.  

Shrnutí: Jak již bylo zmíněno, tento OP je vhodný na snížení energetické náročnosti pro 

podnikatelské subjekty a tak pro náš projekt není vhodný a další část této diplomové práce se 

jím nezabývá.   

 

V. Operační program Životní prostředí (EFRR+FS; MŽP) 

OPŽP je finanční nástroj pro čerpání prostředků Evropské unie na zlepšování kvality 

životního prostředí.  Mezi zlepšování kvality životního prostředí řadíme zadržování vody 

v krajině (protipovodňová opatření), zlepšování kvality vody (výstavba kanalizace, vodovodů, 

ČOV a ÚV) a ovzduší (snížení emisí), správné nakládání s odpady- zvláště s nebezpečnými a 

péče o českou krajinu8.  

V operačním programu nalezneme pět prioritních os: 

 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní  

 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (viz kapitola č. 3) 

 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 Ochrana a péče o přírodu a krajinu  

 Energetické úspory 

  



V páté prioritní ose se nachází dotace pro veřejné stavby se záměrem realizovat 

energetické úspory ve dvou specifických cílech9: 

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů       

.              energie 

5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov. 

První specifický cíl je zaměřen na snížení konečné energetické spotřeby stávajících budov 

a odebírání energie z obnovitelných zdrojů. Aby bylo možné tuto dotaci využít, je nutné snížit 

celkovou energetickou náročnost budovy na optimální úroveň  a tím dosáhnout až na dotaci    

60 % ze způsobilých výdajů. Většinou tak nestačí realizovat pouze jedno opatření, ale 

kombinaci jednotlivých opatření s delší návratností investice. Operační program životního 

prostředí kontroluje udržitelnost projektu a tak nestačí opatření pouze realizovat, ale také se o 

objekt starat. Kontroluje se např. nastavení zdroje tepla a způsob jeho údržby, která musí být 

v souladu s technologickými listy. 

Tento prioritní cíl můžeme použít k: 

 Zateplení obálky budovy 

 Využití odpadního tepla 

 Výměnu výplně otvorů 

 Vnitřní zateplení (podlahy, stropy) 

 Výměnu zdroje vytápění za efektivnější a environmentálně přijatelnější zdroj (teplené 

čerpadlo, solární kolektory, nucené větrání s využitím rekuperace apod.) 

Druhý specifický cíl u páté prioritní osy slouží k zajištění vyššího energetického  standardu 

u novostaveb. Záměrem tohoto cíle je zvýšit výstavbu veřejných budov, které budou mít téměř 

nulovou spotřebu energie a tím budou pozitivně přispívat ke zlepšení životního prostředí. 

Předmětem podpory jsou vícenáklady na výstavbu nové pasivní budovy. Tedy rozdíl mezi 

náklady na stavbu nové budovy a náklady na stavbu nové pasivní budovy. 

O tyto podpory mohou žádat kraje, státní organizace, státní vysoké školy, výzkumné 

instituce, obce, městské části hl. města Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace, školy a 

školní instituce, církev a neziskové organizace.  

Shrnutí: V žádném případě není možné realizovat opatření na rodinných a bytových 

domech. Tento operační program není vhodný pro účel této diplomové práce a z tohoto důvodu 

nebude více rozebrán. 



VI. Integrovaný regionální operační program (EFRR; MMR) 

IROP navazuje na méně úspěšné regionální operační programy z období 2007-2013. Oproti 

předchozímu programovacímu období je jeden centrální program namísto sedmi a je také 

rozšířen např. o podporu nástrojů pro sociální integraci a služby. Cílem IROPu je zkvalitnění 

veřejných služeb, veřejné správy a infrastruktury, přibližně stejného rozvoje všech území a 

zajištění udržitelného rozvoje obcí a regionů.   

Podporované oblasti10: 

 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 11 

 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 Komunitně vedený místní rozvoj 

 

V rámci prioritní osy 2, investiční priority 4c je vypsána dotace na podporu inteligentních 

systémů hospodaření s energií a jejím využití z obnovitelných zdrojů ve veřejných 

infrastrukturách, budovách a i v oblasti bydlení. Pro účel diplomové práce se zaměříme na 

specifický cíl 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Tento specifický cíl se 

zabývá snížením energetické náročnosti budov v sektoru bydlení, a to pro bytové domy s více 

jak čtyřmi bytovými jednotkami. Cílem je snížit náročnost budovy na nákladově optimální 

úroveň, kterou uvádí směrnice 2012/27/EU a zvýšení množství energie dodané z obnovitelných 

zdrojů energie.  Dle prognózy by se měla konečná spotřeba energie domácností snížit ze 

stávajících 70 027 MWh/rok na 64 583 MWh/rok. Tento cíl se bude realizovat prostřednictvím 

zlepšení tepelněizolačních vlastností budovy, tj. zateplení obvodového pláště, stěn, stropů, 

podlah a střech, výměna výplní otvorů a instalace řízeného větrání s rekuperací odpadního 

vzduchu. Dále se dotace vztahuje na nový zdroj pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytové 

domy. Výměna zdroje vytápění na šetrný ekologický zdroj je výhodná jak z hlediska 

provozních nákladů domácností tak i z ekologického. Doporučuje se tedy pořízení účinného 

kotle na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, tepelné čerpadlo či využití kombinované 

výroby elektřiny a tepla, které využívá obnovitelné zdroje. Do způsobilých výdajů je možno 

zahrnout i výdaje spojené s rozvody vody a tepla vč. otopných soustav.  

 



 Shrnutí: O tuto podporu mohou žádat vlastníci bytových domů a bytová družstva mimo 

území Prahy. Pro účel diplomové práce se tento operační program nehodí a to z důvodu 

realizace záměru ne na bytovém, nýbrž na rodinném domě.  

 

VII. Operační program Praha – půl růstu ČR (EFRR+ESF; MMR) 

Dotace z Evropské unie se v České republice využívají už několik let, ale doposud bylo 

obtížné sehnat spolufinancování projektu v Praze z důvodu vysoké životní úrovně obyvatel. To 

s sebou přineslo neblahé dopady na Prahu. Z tohoto dotačního důvodu se mnoho významných 

staveb přesunulo mimo hlavní město a tak Praha nevzkvétala tak rychle a efektivně, jak by 

mohla. Také hodně technických zařízení je staršího data, než v blízkém okolí. Tento problém 

by měl změnit nový operační program Praha, který chce zajistit realizaci investic a zvýšit tak 

konkurenceschopnost hlavního města a zlepšit kvalitu života Pražanů.  

Tento program se zaměřuje na výzkum, energetické úspory, rozvoj a inovace, a podporu 

zaměstnanosti. Příjemci dotace mohou být organizace pro výzkum, Hlavní město Praha, 

podnikatelé pracující ve výzkumu a vývoji, Dopravní podnik hl. m. Prahy, SŽDC, technická 

správa komunikací hl. m. Prahy, neziskové organizace a vzdělávací zařízení.  

Podporované oblasti12 

 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  

 Udržitelná mobilita a energetické úspory 

 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

K realizaci záměru se nabízí využít prioritní osu 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory 

a její specifický cíl 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím 

vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních 

systémů řízení. Cílem této podpory je snížení energetické náročnosti objektů sloužících 

k zajištění provozu dopravy a k realizaci projektů, které se zaměřují na přeměnu energeticky 

náročných staveb v objekty s téměř nulovou spotřebou energie s integrovanými inteligentními 

systémy. Dotace na pilotní projekty přeměny budov na méně energeticky náročné obsahují: 

zateplení budovy, zelené střechy, efektivní zdroje vytápění z obnovitelných zdrojů, příprava na 

tzv. inteligentní budovu (stínění budovy, bezpečností systémy, efektivní osvětlení, space 

management, smart materiály). Od pilotních projektů se předpokládá, že budou demonstrovat 



možné úspory v energiích a budou tak příkladem pro rozvoj veřejných budov v Praze. Přínosem 

také bude zlepšení kvality prostředí a spokojenost uživatelů veřejných budov.  

Shrnutí: Podpora není určena pro sektor bydlení, ale pouze pro objekty náležící k provozu 

dopravy, a tak pro účel DP ani tento dotační program není vhodný. 

  



3    Národní dotační program pro novostavby a rekonstrukce 

RD 

V předchozí kapitole jsme analyzovali možné dotační tituly, které by bylo vhodné použít 

ke snížení energetické náročnosti budovy. V některém dotačním titulu se mohl zateplit bytový 

dům pouze v Praze, v jiném zase veřejná budova sloužící pro dopravu. V dalším programu se 

mohla snížit energetická náročnost veřejné budovy, ať už sloužila pro bydlení či komerční 

účely. Žádný program ale nebyl úplně vhodný pro rodinné domy, ať už se jedná o rekonstrukci 

či novostavbu. Proto ministerstvo životního prostředí přišlo s programem zelená úsporám, 

který se v aktuálním programovacím období 2014-2020 přejmenoval. Nový název je Nová 

zelená úsporám. V roce 2015 doplnil program NZÚ program  z OPŽP, tzv. Kotlíková dotace. 

Tato dotace je v rámci prioritní osy 2, specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek. Tyto programy jsou financovány z národních zdrojů. Pojďme si je přiblížit. 

3.1 Úvod do programu (Nová) zelená úsporám 

Jak již bylo řečeno, Nová zelená úsporám (zkratka NZÚ) vznikla pod záštitou MŽP a je 

zaměřená na úsporu energie a na použití obnovitelných zdrojů energie u rodinných a bytových 

domů. Starší projekt s názvem zelená úsporám vznikl roku 2009 a byl ukončen v roce 2012. 

Od roku 2013 je spuštěn nový program, který přímo navazuje na zrušený s názvem Nová 

zelená úsporám. Program NZÚ je financován z finančních prostředků, které jsou získávány 

z výnosů z prodeje emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů a z národních 

zdrojů. Každá emisní povolenka dovoluje vypouštět 1 t CO2. Obchod s povolenkami zavedla 

v roce 2005 Evropská unie, kdy se mezi členské země rozdělily emisní kvóty. Když stát 

překročí vypouštění plynů, na které má dostatek svých povolenek, musí si je odkoupit od 

jiného státu, který je nevyčerpá. Do roku 2008, než přišla velká hospodářská krize, byly tyto 

povolenky velmi drahé, avšak s příchodem krize se snížila produkce a tak byl nadbytek 

emisních povolenek. To zapříčinilo snížení hodnoty těchto povolenek a tak i snížení příjmů 

do české kasy. Nejvyšší cena za povolenku byla více jak 28 Euro a naopak nejnižší se 

pohybovala kolem 3 Euro.  

  



3.1.1 Zhodnocení programu Zelená úsporám 

V předchozím programovacím období, v letech 2009-2013, bylo podáno 80 341 žádostí 

o dotaci a 74 000 žadatelů uspělo. Finanční prostředky bylo možné použít na rodinné a bytové 

domy (jako je tomu dnes), ale také na veřejné budovy, které se nyní financují z OPŽP. 

S průměrnou mírou podpory 59,5 % ze započitatelných nákladů byla celková investice 

vyčíslena na 34,5, mld. Kč a ČR tak poskytla svým obyvatelům finanční prostředky v objemu 

přes 20,5 mld. Kč. Tento program nepomohl jen snížit množství konečné spotřeby energie, 

ale také pomohl vytvořit či zachovat až 20 000 pracovních míst a uspořit 460,7 tisíc tun CO2. 

Dále státní příspěvek pro české domácnosti pomohl zlepšit hodnotu HDP. Je předpoklad, že 

když stát vloží 1 mil. Kč do energetických opatření ke snížení náročnosti budov, bude to mít 

díky multiplikačnímu faktoru a finanční páce kladný dopad na HDP a to přibližně v rozmezí 

2,13 až 3,59 mil. Kč.  

3.1.2 Nová zelená úsporám  

Program Nová zelená úsporám vznikl v roce 2013, kdy se přepracovaly podmínky pro 

podání žádosti a příjmu podpory programu Zelená úsporám. Stejně jako předchozí program 

je programem Ministerstva životního prostředí, které podporuje výstavbu a rekonstrukci 

rodinných a bytových domů tak, aby co nejvíce snížil jejich energetickou náročnost a aby 

byla využita energie z obnovitelných zdrojů energie.  Přínos to má i pro českou ekonomiku, 

neboť výstavba a rekonstrukce domů podporuje růst podnikatelské sféry nejen ve 

stavebnictví, ale i ve strojírenství a dalších oborech. Stejně jako předchůdce NZÚ také udržuje 

několik desítek tisíc pracovních míst a přispívá ke zvýšení HDP. Prostřednictvím tohoto 

nástroje Česká republika přispěje k plnění závazku dle Evropa 2020. Cílem je tedy zlepšit 

životní prostředí obyvatel České republiky a to snížením produkce skleníkových plynů a 

znečišťujících látek a úspora konečné spotřeby energie v domácnostech. Výše dotace 

jednoduše závisí na opatření, která se realizují. Čím více se sníží energetická náročnost 

budovy, tím je míra podpory vyšší. V následujícím textu se bude používat výraz Způsobilé 

výdaje. Co se považuje za způsobilé výdaje? Jsou to výdaje za dodávku či služby zahájené 

max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti a později než 1. 1. 2014. Finanční objem 

podpory je max. 50% a 5 mil Kč.  Pro výplatu podpory je nutné, aby materiály a výrobky 

splňovaly dané technické parametry. Ty musí žadatel prokázat, pokud je nevybral ze Seznamu 

výrobků a technologií, který vydalo MŽP. 

  



Žadatelem je oprávněná osoba a musí jím zůstat do vydání Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace (dále jen Registrace a rozhodnutí). Příkladem žadatele je: 

 Fyzická osoba nepodnikající (vlastník rodinného domu) 

 Společenství vlastníků jednotek 

 Fyzické osoby podnikající 

 Bytová družstva 

Vzhledem k tématu diplomové práce budeme rozebírat pouze dotaci pro rodinné domy, 

která je rozdělena na tři části a to dle oblasti podpory13: 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

C. Efektivní využití zdrojů energie 

Na bytové domy se vztahuje pouze podpora v oblasti A a C, což znamená, že stát z tohoto fondu 

nepodporuje výstavbu novostaveb bytových domů ani s téměř nulovou spotřebou energie.  

Jednotlivé oblasti podpory si dále rozebereme podrobněji: 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

Tato oblast podpory je, jak již název napovídá, zaměřena na snížení měrné potřeby tepla 

na vytápění a snížení součinitele prostupu tepla u konstrukcí souvisejících s obálkou budovy. 

Realizují se opatření zateplení obálky budovy, tzn. výměna výplní otvorů, zateplení fasády, 

podlah a stropů včetně zateplení střechy. V případě, že se jedná o kompletní rekonstrukci a jsou 

správně dimenzovány  tloušťky zateplení a bezchybně provedena realizace, lze se dostat až na 

úroveň nízkoenergetického domu[1]  Na dotaci mají nárok žadatelé, u jejichž budovy bylo 

zahájeno stavební řízení (či ohlášení) před 1. 7. 2007.  Velký důraz se klade na kvalitní a již 

prověřené materiály a zboží, které musí být v seznamu výrobků a technologií vydávaným NZÚ. 

Podpora A se dále rozděluje na podoblasti A.0, A.1, A.2, A.3 a A.4. Podoblasti A.0 – A.3 se 

liší v procentech úspory a snížení měrné spotřeby tepla za rok na vytápění oproti původnímu 

stavu. Zároveň musí každá konstrukce obálky budovy dodržet maximální prostupy tepla.  



Snížení měrné potřeby tepla oproti výchozímu stavu v podoblasti: 

 A. 0 snížení o 20% 

 A. 1 snížení o 40 % a zároveň měrná roční potřeba tepla maximálně 90 kWh.M-2.rok-1 

nebo součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být  < 95 W.m-2.K-1 ref. stavby 

 A. 2 snížení o 50 % a zároveň měrná roční potřeba tepla maximálně 55 kWh.M-2.rok-1 

nebo součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být  < 85 W.m-2.K-1 ref. stavby 

 A. 3 snížení o 60 % a zároveň měrná roční potřeba tepla maximálně 35 kWh.M-2.rok-1 

nebo součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být  < 85 W.m-2.K-1 ref. stavby 

U podoblasti A. 3 musí být nainstalována rekuperace, tj. sytém nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla. Do podoblasti A.3 se řadí kompletní a důkladná rekonstrukce. Skrze 

podoblast A.4 je finančně podporováno zpracování odborného posudku, což jsou např. náklady 

investora na zpracování energetického posudku a dokumentace a  technického dozoru při 

realizaci stavby. Výše podpory je 15% z přiznané částky, avšak maximální výše je 25.000 Kč. 

Jak již bylo zmíněno, výše dotace závisí na množství skutečně provedených opatření neboli 

na ploše zateplených konstrukcí na obálce budovy. Pro přehlednost přidávám následující 

tabulku, která udává maximální výši dotace na měrnou jednotku (m2) závislé na jednotlivých 

podoblastech:  

Tabulka 1 Maximální výše dotace v oblasti A 

Typ konstrukce 
A.0 a A.1 

(Kč/m2) 

A.2 

(Kč/m2) 

A.3 

(Kč/m2) 

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800 

Střechy 500 600 800 

Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800 

Podlahy na terénu 700 900 1 200 

Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550 

Zdroj: Podmínky oblasti podpory A 14  



Tyto částky se ještě mohou zvyšovat, a to v případě památkově chráněné budovy a u 

budov, které jsou realizovány v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Maximální možná dotace 

se určí dle vzorce: 

Max. dotace=  (m2 konstrukce * dotace dle typu konstrukce * k),  

kde k je koeficient výše podpory:  

 k = 1 pro všechny budovy mimo následující  

 k = 1,1 pro budovu v Moravskoslezském a Ústeckém kraji 

 k = 1,3 pro památkově chráněnou budovu 

 k lze také zvýšit o 0,05 při použití environmentálně šetrné konstrukce (dle 

environmentálního prohlášení typu III). Koeficienty lze sčítat. 

Další oblastí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám je: 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

Členské státy Evropské unie se zavázaly snížit vypouštění emisí do ovzduší a jeden 

z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout, je výstavba budov s velmi nízkou až nulovou energetickou 

náročností či aktivní budovy, které vyrobí více energie, než spotřebují. Dotace se zatím, 

bohužel, vztahují jen na budovy s nízkou energetickou náročností.  Aby mohl žadatel tuto dotaci 

využít, musí se dodržet zásady stanovené NZU: 

 Po dobu udržitelnosti projektu (10 let) se stavba musí využívat jako rodinný dům 

 Celková energeticky vztažná plocha < 350 m2 

 Součástí je systém nuceného větrání se zpětným získáním tepla 

Tato podpora je rozdělena do podoblastí B.1 - B.4. 

  



Rozdíl mezi oblastmi B.1 a B.2 přehledně znázorňuje tabulka č. 2: 

Tabulka 2 Podoblast B.1 a B.2 - požadované parametry 

Sledovaný parametr 
Označení 

[Jednotky] 

Podoblast 

podpory 

B.1 

Podoblast 

podpory 

B.2 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění 
EA 

[kWh.m-2.rok-1] 
≤ 20 ≤ 15 

Měrná neobnovitelná primární energie 
EpN,A 

[kWh.m-2.rok-1] 
≤ 90 ≤ 60 

Součinitel prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí na systémové hranici 

U 

[W.m-2.K-1] 
≤ Upas ≤ Upas 

Průměrný součinitel prostupu tepla 

obálkou budovy 

Uem 

[W.m-2.K-1] 
≤ 0,22 ≤ 0,22 

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení 

stavby  

n50 

[1.h-1] 
≤ 0,6 ≤ 0,6 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti 

v letním období  

θai,max  

[°C] 
≤ θai,max,N ≤ θai,max,N 

Povinná instalace systému nuceného 

větrání se zpětným získáváním tepla 
[-] Ano Ano 

Zdroj: podmínky oblasti podpory B 15 

Jak lze z tabulky vyčíst, zařazení do podoblasti 1 a 2 závisí na roční spotřebě tepla, na 

spotřebě neobnovitelné energie a na míře  těsnosti obálky budovy. Podpora B.2 klade důraz na 

využití obnovitelných zdrojů energie. U nízkoenergetických budov je již samozřejmostí 

rekuperační jednotka, a to z důvodu velmi vysoké těsnosti obálky budovy. Protože je budova 

velmi utěsněna, neproudí do ní čerstvý vzduch, v místnostech se koncentruje CO2  a osoby 

v tomto prostředí přestanou být koncentrovaní, jsou nervózní a začíná i bolest hlavy. 

Z tohoto důvodu se v budovách pořizuje nucené větrání, které předá teplo v rekuperační 

jednotce z odpadního teplého vzduchu do čerstvého vzduchu. Nucené větrání nám tak přináší 

čerstvý teplý vzduch s minimální energetickou náročností.  



Z podoblasti B.3 je financován odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy. 

B.4 se zaobírá výrobky s environmentálním prohlášením typu III. Za použití pěti výrobků 

s prohlášením získává investor částku 10.000 Kč s podmínkou, že způsobilé výdaje na tyto 

výrobky přesáhnou 150.000Kč. Příkladem je výrobek ISOVER UNI / AKU z firmy Saint 

Gobain Construction Products CZ a.s., Isover division, který byl zaregistrován v roce 2015 a 

platnost environmentálního prohlášení typu III je 5 let. Dalším příkladem je pórobetonová 

tvárnice YTONG od firmy Xella CZ, s.r.o. a její registrace byla provedena v roce 2014 a 

platnost registrace je 3 roky. Posledním příkladem jsou keramické obklady od výrobce 

LASSELSBERGER, s.r.o., které byly registrovány v roce 2015 a registrace je do roku 2017. 

Stejně jako na oblast A se i v oblasti B poskytuje dotace 50% ze způsobilých výdajů. 

Způsobilými výdaji jsou všechny výdaje související s výstavbou  vč. TZB a rekuperace, a to 

max. 24 měsíců před podání žádosti. 

Horním limitem finančního objemu, který je možno získat je: 

 B.1  300.000 Kč/RD 

 B.2 450.000 Kč/RD 

 B.3    35.000 Kč/RD 

 B.4  10 000 Kč/ RD, s podmínkou, že bude aplikováno 5 různých výrobků  ……….      

.                              .s environmentálním prohlášením v minimální hodnotě 150.000 Kč. 

Na novostavbu rodinného domu nelze čerpat z podpory A  a C. 

  



C. Efektivní využití zdrojů energie 

Oblast podpory C se ministerstvo ŽP rozhodlo rozdělit na šest podoblastí. Podoblasti 1-4 

mají ovšem stejný cíl a tím je zlepšit a chránit životní prostředí. Lepší kvalita životního prostředí 

pozitivně ovlivňuje život lidí ve městech i menších obcí. V této oblasti podpory žadatel může 

využít dotaci na změnu zdroje vytápění, využití solárních panelů či na instalaci  rekuperace.  

Podoblastmi podpory jsou16: 

 C.1 Výměna zdrojů tepla v kombinaci se zateplením viz další odstavec 

 C.2 Výměna zdrojů tepla bez zateplení viz další odstavec 

 C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů  

 C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

 C.5 Podpora na zpracování odborného posudku na zajištění a měření průvzdušnosti 

obálky budovy 

 C.6 Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením 

typu III 

Podoblast C.1 a C.2  se zabývá záměnou neekologického  zdroje vytápění za zdroj 

ekologický, přičemž se klade důraz i na účinnost zdroje. Neekologický zdroj spaluje například 

koks či uhelné brikety. Naopak mezi ekologické zdroje se řadí plynový kondenzační kotel, 

tepelné čerpadlo a kotel na biomasu. Ke konci roku  2015 se z této podoblasti odebrala podpora 

na výměnu kotlů na tuhá paliva, protože pro tuto oblast se nově využívá Prioritní osa 2 

Životního prostředí 2014-2020, přesněji specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek, které se budeme věnovat v následující kapitole 3.2. Tato oblast je lidově nazývána jako 

„kotlíková dotace“. Pokud byl zdroj na tuhá paliva vyměněn do 15. 7. 2015, spadá do podoblasti 

C.1 potažmo C.2. Pokud byla realizace výměny po 15. 7. 2015, řídí se tzv. kotlíkovou dotací. 

Podoblast C1 se může realizovat pouze v kombinaci se zateplením, tedy s podporou z oblasti 

A. Aby žadatel mohl dosáhnout na spolufinancování projektu u podpory C2 bez zateplení, musí 

být roční potřeba tepla na vytápění budovy menší než 150kWh.M-2.rok-1.  

Dále se podporuje výměna vytápění pomocí elektřiny, a to za vytápění pomocí tepelného 

čerpadla, které dokáže vyrobit stejné množství tepla s prokazatelně nižší spotřebou elektrické 

energie. Podporované zdroje jsou patrné z tabulky č. 4 na následující straně. 

 



Tabulka 3  Podporované zdroje vytápění 

Podoblast 

podpory 
Typ zdroje 

Výše podpory [Kč] 

C.1 (spolu se 

zateplením) 

C.2 (bez 

zateplení) 

C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000 

C.1.2 C.2.2 
Kotel na biomasu se samočinnou 

dodávkou paliva 
100 000 80 000 

C.1.3 C.2.3 

Krbová kamna na biomasu s teplovodním 

výměníkem s ruční dodávkou paliva a 

uzavřené krbové vložky s teplovodním 

výměníkem 

50 000 40 000 

C.1.4 C.2.4 

Krbová kamna nebo vložka na biomasu 

s teplovodním výměníkem se samočinnou 

dodávkou paliva 

50 000 40 000 

C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000 

C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000 

C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000 

C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000 

C.1.9 C.2.9 
Napojení na soustavu zásobování teplem 

s vyšším než 50% podílem OZE 
40 000 30 000 

Zdroj: Podmínky oblasti podpory C16 

  



V podoblasti C.3 jsou podporovány solární termické a fotovoltaické systémy do 

rodinných domů, ať už v rámci novostavby či hotové stavby. Při proplácení této podpory musí 

být již stavba dokončena a dokončena musí být i realizace opatření. Těmito systémy lze 

připravovat teplou vodu a přitápět budovu. Výše podpory je znázorněna v tabulce č. 5 

Tabulka 4 Výše podpory v oblasti C.3 

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

Výše 

podpory 

[Kč] 

C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 

C.3.2 Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 

C.3.3 
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým 

ohřevem 
35 000 

C.3.4 

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s 

tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem 

≥ 1 700 kWh.rok-1 

55 000 

C.3.5 
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým 

využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 
70 000 

C.3.6 
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým 

využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 
 

Zdroj: Podmínky oblasti podpory 16 

 

Ve čtvrté podoblasti se nachází finanční zvýhodnění pro systém nuceného větrání se 

zpětným získáváním tepla. I zde jsou požadavky, které musí být splněny a těmi jsou: 

 Účinnost získávání zpětného tepla musí být minimálně 75 % 

 Maximální průvzdušnost obálky <2,5 l.h-1 a musí se dokazovat protokolem. 

  



Výše podpory je vyjádřena v následující tabulce: 

Tabulka 5 Výše podpory na rekuperaci 

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

Výše podpory 

[Kč] 

C.4.1 
Centrální systém nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla 
100 000 

C.4.2 
Decentrální systém nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla 
75 000 

Zdroj: Podmínky oblasti podpory C16 

 

Kategorie C.5 podporuje zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky 

budovy s příspěvkem ve výši 5.000 Kč .  V podoblasti C.6 nalezneme zvýhodnění pro výrobky 

s environmentálním prohlášením typu II. Částka za využití produktu s environmentálním 

prohlášením činí 2.000 Kč.  

 

Shrnutí: Tento typ dotace je vhodný pro snížení energetické náročnosti rodinného domu 

při rekonstrukci stavby. Postup podání žádosti je rozebrán v další kapitole 3.1.3 Proces podání 

žádosti. Dále v praktické části je zpracovaná celá žádost, která bude podána v elektronické verzi 

a v papírové formě na krajském pracovišti v Plzni Státního fondu životního prostředí ČR   



Dále si projdeme teorii postupu jak podat žádost o dotaci krok za krokem. 

3.1.3 Proces podání žádosti  NZÚ 

Investor, který se nachází ve fázi plánování novostavby či rekonstrukce domu, by si měl 

být jistý, zda chce podporu státu využít či nikoliv. Pokud se pro podporu od státu rozhodne až 

během či po dokončení realizace, nemusí objekt splňovat všechny potřebné parametry. Zejména 

mladí lidé z menších měst a vesnic  plánují stavbu či rekonstrukci formou stavby svépomocí a 

argumentují tím, že je to vyjde levněji než platit předraženou firmu a dostat finanční podporu 

od státu. S tímto názorem se úplně neztotožňuji. Lze totiž postavit stavbu za přítomnosti  

stavebního dozoru nad prováděním stavby svépomocí s tím, že bude proplacen pouze materiál, 

na který budete mít fakturu. Obdobný případ může být např. se zateplením, které bych osobně 

volila realizovat dodavatelským způsobem, ale není to nutné. V dnešní době jsou tak dobře 

vyvinuté materiály pro hrubou stavbu, že dodatečné zateplení fasády ani není potřeba. Např. 

výplně otvorů, střechu a rekuperaci většinou realizuje odborná firma, jejíž daňový doklad 

můžeme uplatnit. Prvním velmi důležitým krokem investora je se rozhodnout, jakým směrem 

se bude realizace ubírat a co je od projektu požadováno. Každý člověk je jedinečný a má jinou 

představu o svém domově. Jeden touží po pasivním domě s nízkými provozními náklady, jiný 

zase po aktivním domě, který je soběstačný a třetí investor se rozhodne pro klasický dům se 

zateplením i za předpokladu, že budou vyšší provozní náklady. 

Pokud má investor představu o koncepci domu, musí si najít autorizovaného projektanta 

a výsledný záměr projednat s příslušným stavebním úřadem. Při projektování dokumentace by 

měl investor i projektant spolupracovat s energetickým specialistou, aby byly dodrženy 

požadavky investora, a podmínky přijmu podpory.  Energetický specialista a autorizovaný 

projektant společně zpracují odborný posudek, který se přikládá k žádosti o dotaci v programu 

NZÚ.  Energetický specialista vyplní společně s investorem  krycí list technických parametrů, 

který je další z příloh žádosti. Krycí list obsahuje identifikace žadatele, energetického 

specialisty, projektanta, technické parametry budovy před realizací opatření,  údaje o 

podporovaných opatřeních, vlastnosti budovy po realizaci opatření a prohlášení energetického 

specialisty. Dalším krokem je vyplnění žádosti. Žádost se podává pouze elektronicky a tak se 

musí každý nový uživatel zaregistrovat. Po ověření mailové adresy se žadatel přihlásí a vytvoří 

si novou žádost.  

 

 



Žádost o podporu z programu Nová zelená úsporám se skládá ze šesti kroků, kterými jsou:  

 Identifikace žadatele/akce 

 Oblasti podpory 

 Přílohy 

 Výše dotace 

 Náhled žádosti  

 Odeslání žádosti 

Zde se vyplní název žádosti a typ výzvy (pro rodinné či bytové domy). Uživatel dále zadá 

všechny potřebné osobní údaje včetně bankovního spojení a trvalého bydliště. Žadatel dále 

musí, dle předdefinovaných kolonek, vyplnit identifikační údaje nemovitosti a její přesnou 

polohu dle katastru nemovitostí. Žadatelem může být pouze osoba, která je zapsaná jako 

vlastník v KN. Pokud je vlastníků více, musí souhlasit všichni vlastníci a to v písemné podobě 

pomocí plné moci. Dalším krokem je určení fáze realizace, kdy se žádost podává. Na výběr 

jsou dvě možnosti a to: po dokončení realizace nebo před zahájením či v průběhu realizace. 

Dále v žádosti musíme uvést, jakou oblast a podoblast využijeme, viz obr. 1.  

Obrázek 3 Tvorba žádosti o zateplení RD 

Zdroj: Nová žádost Nová zelená úsporám 17 

 



V dalším kroku se vyplní výměry obvodových stěn, podlah nad terénem i nad místností, 

střechy, plochy výplní otvorů a stropů. Po zadání výměr musí žadatel nahrát přílohy, které jsou 

součástí žádosti. Jedná se o výše zmíněný odborný posudek a krycí list technických parametrů.  

Pokud je více vlastníků nemovitosti, musí se doložit souhlasné prohlášení v listinné podobě a 

to zejména kvůli ověřeným podpisům. Ze zadaných výkazů výměr se automaticky vypočítá 

celková maximální výše dotace na každou oblast zvlášť a samozřejmě nechybí i sumarizace. 

V předposledním kroku nazvaném Náhled žádosti  si žadatel o podporu zkontroluje všechny 

zadané údaje a provede kontrolu žádosti. Když žadatel přeskočil povinné pole,  program mu 

nahlásí chybu, kterou musí odstranit. Posledním krokem je potvrzení, že všechny údaje jsou 

pravdivé a  nakonec stačí odkliknout zelené tlačítko Odeslat žádost, viz obrázek 2. 

Obrázek 4 Odeslání žádosti 

Zdroj: Nová žádost Nová zelená úsporám 17 

  



Tímto je elektronická žádost podaná. Krajské pracoviště Státního fondu životního 

prostředí ČR potřebuje žádost i v listinné podobě. Žadatel tak musí vytisknout vygenerovaný 

formulář, podepsat ho a doručit ho včetně příloh elektronicky nepodávaných (souhlas 

spoluvlastníků, doklad o projednání záměru se stavebním úřadem) a to do pěti dnů od podání 

elektronické žádosti. Zaměstnanci SFŽP ČR zkontrolují žádost a v případě nedostatků 

poskytnou žadateli přiměřenou dobu na nápravu. Pokud se nedostatky neodstraní, bude žádost 

zrušena a žadatel si musí vytvořit žádost novou. Bude-li žádost v pořádku, bude žadatel do tří 

týdnů písemně obeznámen o akceptaci žádosti. Při realizaci opatření SFŽP ČR požaduje 

odborný dozor nad realizací podporovaných opatření.  

Aby mohlo dojít k závěrečnému zhodnocení žádosti, je nutné doložit řadu dokumentů, 

mezi něž patří: 

 Registrace a stanovení výdajů 

 Výpis z KN 

 Soupis faktur  

 Jednotlivé faktury a potvrzení o jejich úhradě 

 Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem 

 Doklad o dokončení realizace - Předávací protokol 

 Závěrečná zpráva odborného technického dozoru 

 Protokol o měření průvzdušnosti obálky 

 A další 

V případě, že pracovníci shledají žádost i realizaci bezchybnou, bude vydán dokument 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Budoucí příjemce podpory ještě musí 

vlastnoručně podepsat dokument Prohlášení o přijetí podmínek dotace, kde souhlasí 

s dokumentem Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a doručit ho na krajské 

pracoviště. Do tří týdnů od vydání dokumentů o poskytnutí dotace přijdou žadateli peníze na 

účet. Pokud žadatel podal žádost až po realizaci opatření a všechny dokumenty bude mít 

v pořádku, může očekávat, že do devíti týdnů od podání žádosti bude mít peníze připsané na 

svém účtu.  

  



3.2 Dotace na snížení emisí z lokálního vytápění 

Jak již bylo zmíněno, tato podpora částečně nahrazuje dotaci z programu Nová zelená 

úsporám a to oblast C - Efektivní využívání zdrojů a její podoblasti C.1 a C.2. Podpora si 

vysloužila lidový název a to Kotlíková dotace. V tomto programu můžou zájemci vyměnit staré, 

neekologické a neúčinné kotle 3. emisní třídy na tuhá paliva za ekologičtější a účinnější zdroj 

vytápění. Důvodem výměny je, že ekologické zdroje zmírní množství emisí z lokálních zdrojů 

vytápění a tím se omezí emise tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Realizaci opatření nelze 

provádět svépomocí, ale vždy pomocí specializované firmy. Tato dotace může být využita 

v kombinaci s programem Nová zelená úsporám, ale není to povinnost.  Pokud žadatel žádá 

v programu NZÚ i v tzv. kotlíkové dotaci, musí ke kotlíkové dotaci dát jako přílohu kopii 

žádosti NZÚ.  Když žadatel nevyužívá program NZÚ, musí si zajistit energetického specialitu 

a projekt stejně jako je tomu v NZÚ. Dalším specifikem je, že musí být vytvořeno mikro 

opatření, které je více popsáno v následujícím odstavci. 

Podpora je zaměřena na vlastníky rodinných domů, kteří chtějí zlepšit stav ovzduší a 

zároveň snížit provozní výdaje domácnosti. Podpora se vztahuje na výměnu kotle na tuhá paliva 

s ručním přikládáním za ekologický zdroj, kterým je např.: nový kotel na tuhá paliva 

s automatickým/ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel či aktuálně velmi využívané 

tepelné čerpadlo. Podporovány jsou typy tepelných čerpadel vzduch - voda, země – voda, voda 

– voda. Tepelné čerpadlo typu vzduch – vzduch není podporováno. Dále jsou podporovány 

solárně-termické soustavy pro přípravu TV a přitápění, a filtry ke snížení emisí znečišťujících 

látek. Soustavy jsou spolufinancovány pouze v případě, že je realizována výměna zdroje tepla. 

Specifikem je poslední podporovaná aktivita a to již zmíněné mikro energetické opatření. To 

má sloužit k lepším tepelně technickým vlastnostem budovy, avšak není přesně definováno. Na 

školení o tzv. kotlíkových dotacích bylo zmíněno, že nejmenší mikro opatření, které paní 

školitelka odsouhlasila, bylo výměna prahu u vchodových dveří. Běžně se jedná o výměnu 

okenního otvoru ve sklepních prostorech, zateplení  stropu, střechy či části fasády. 

Na tato opatření získá žadatel podporu až 80% (TČ a kotel na biomasu) ze způsobilých 

výdajů, maximálně však 150.000 Kč. Na mikro opatření je finanční podpora stanovena na max. 

20.000 Kč z celkových 150.000 Kč. Vyšší dotaci o 5% dostanou obce s výrazně zhoršenou 

kvalitou ovzduší, které jsou označeny jako prioritní území, např. Praha a okolí Ostravy.  

  



Mezi způsobilé výdaje je zařazena dodávka a montáž výrobku, další stavební práce 

nezbytně nutné k funkčnosti zařízení (např. podlahové vytápění, rozvody, otopné soustavy, 

vyvložkování komínu) a náklady na zpracování energetického posudku. Pro přiznání dotace je 

nutná i fotodokumentace. Např. u výměny kotle musí být vyfocen kotel ve stavu, kdy je funkční, 

poté odmontovaný v kotelně a nesmí chybět ani fotografie nového zdroje vytápění. Po realizaci 

projektu musí investor do šesti měsíců doložit kopie dokladů o zaplacení a doklad o ekologické 

likvidaci starého kotle na tuhá paliva. Všechny doklady je potřeba vystavit na jméno majitele 

nemovitosti, který musí svým jménem podat elektronickou žádost. Do 31. 3. 2018 musí žadatel 

o dotaci doložit registrační list o rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená 

úsporám. Do doby doručení registračního listu si životní prostřední drží pozastávku 10.000 Kč, 

kterou po doručení proplatí na účet investora.  

Aktuálně je finanční objem z první výzvy tohoto programu již vyčerpaný a žadatelé se 

dočkají otevření 2. výzvy na podzim roku 2016. 

Shrnutí: I tato dotace je vhodná pro získání finanční pomoci k námi realizovanému opatření.  

3.2.1 Proces podání žádosti „Kotlíkové dotace“ 

Tato dotace se podává elektronicky přes eDotace, kde každý kraj má svoje webové 

rozhraní. Jelikož realizovaný objekt spadá pod Plzeňský kraj, musí si investor či zpracovatel 

dotace založit účet na portálu http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost. Tento portál je velmi 

intuitivní a navede i méně zkušeného uživatele internetu. Po registraci musí žadatel vyplnit 

osobní informace jako je jméno a příjmení, číslo účtu, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a 

emailovou adresu. Dále může přidat zástupce žadatele, který ho může jeho jménem zastupovat. 

Žádost je dobré průběžně ukládat.  

 Po doplnění osobních údajů uchazeč rozklikne nabídku dotačních titulů, o které je 

možné aktuálně žádat. V přehledu dotačních titulů uchazeč vybere obor, ve kterém chce zažádat 

a název titulu. Zde vidí termíny, kdy je vyhlášená výzva a kdy výzva končí. Po vyčerpání 

alokovaných financí může být výzva ukončena předčasně. Po vybrání titulu se zobrazí přehled, 

kde se uchazeč dozví potřebné údaje, jako je celková částka k vyčerpání, minimální a 

maximální výše podpory, termíny a specifikace podpory. Ve specifikaci titulu je popsán účel a 

důvod podpory, vypsáni oprávnění žadatelé a předpokládané vyhlášení výzvy.  Lze si zde 

stáhnout i všechny potřebné přílohy. Po prostudování podmínek si žadatel může podat novou 

žádost.  Při podání nové žádosti se dotační titul vyplní sám, poté je nutné vyplnit název akce, 

který si můžeme libovolně zvolit. Dále se vyplňují celkové náklady akce, požadovaná částka, 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost


plánovaný termín zahájení prací, plánovaný konec realizace a specifikace žádosti. V následující 

záložce se nahrají všechny potřebné přílohy. V poslední, v pořadí třetí, záložce si žadatel 

zkontroluje informace o své osobě, které zadal při registraci a kontrole osobních údajů. Poté už 

nic nebrání podání žádosti. Jestliže administrátor vyzve žadatele o doplnění údajů či opravu, 

žadatel může vstoupit do již uzavřené žádosti a provádět změny. Za podmínky, že žádost bude 

elektronicky přijata, může si žadatel celou žádost stáhnout do svého počítače a vytisknout. Pro 

vyplacení peněz se musí do portálu eDotace vložit elektronicky vyúčtování. Žadatel bude 

upozorněn, že je žádost uzavřena a že nyní je možné vkládat pouze vyúčtování akce a to formou 

přílohy. Vyúčtování se automaticky vloží mezi již dříve nahrané přílohy. Po nahrání přílohy 

žadatel uzavře celou dotaci přes tlačítko Vyúčtování vloženo.  

  



II Praktická část 

Praktická část diplomové práce analyzuje možnosti a zpracovává návrh na získání dotace 

na snížení energetické náročnosti dvoupatrového rodinného domu ve městě Radnice 

v Plzeňském kraji.  

Tento rodinný dům byl zakoupen v roce 2014 a do září 2015 v něm bydleli původní 

majitelé. Rekonstruovat jsme, z důvodu vážného onemocnění mého otce, začali  v listopadu 

roku 2015 bez předchozí přípravy. Stavba je realizována „za chodu“, což je dle mého názoru 

časově i finančně náročnější, než když je stavba předem detailně promyšlena. Jelikož můj otec 

vlastní stavební firmu, která právě dokončila velkou zakázku, vyklidili jsme s našimi 

pracovníky celý dům po bývalých majitelích. Následovalo bourání příček, vytrhávání 

dřevěných podlah a odstranění odfouklé omítky. Po dvou měsících byla z domu dokončena 

hrubá stavba a přišel na řadu zedník, který zazdil nepotřebné otvory a odborně vyboural nové.  

  



4    Základní charakteristika projektu 

4.1 Technický popis projektu  

Popis stávajícího stavu konstrukcí a navrhované úpravy: 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího řadového rodinného domu v Radnicích u Rokycan 

v ulici Nádražní č. p. 443. Objekt byl postaven v roce 1964 a v roce 1980 byl přistaven přístavek 

k tomuto objektu, který je přímo spojený s obytnou částí domu. Objekt neprošel žádnou větší 

opravou či obnovou. Dům má podsklepeno 25% zastavěné plochy a v této místnosti se nachází 

kotel na tuhá paliva. Půdorys je nepravidelný a ze sedlové střechy vyčnívají dva  vikýře, jeden 

směrem na sever a druhý na jih, které jsou zastřešeny plochou střechou. Vlivem stavebních 

úprav se zásadně sníží energetická náročnost budovy a to: výměnou oken a dveří, zateplením 

obvodového pláště, podlah, stropů, střechy a pořízením tepelného čerpadla vzduch-voda. Ke 

snížení energetické náročnosti přispěje také rekuperace, tedy systém nuceného větrání. Dále se 

bude modernizovat sociální vybavení a upravovat dispozice tak, aby plně vyhovovala potřebám 

rodiny. Navrhovanými stavebními a technologickými úpravami dojde k modernizaci objektu. 

Projektová dokumentace současného stavu nebyla na stavebním úřadě k dispozici, a tak jsem 

celý rodinný dům musela zaměřit a zakreslit. Projektová dokumentace je součástí diplomové 

práce a je k nahlédnutí v příloze č. 1.  

1) Základy:  

Současný stav: Objekt je založen na základových pasech, které se nacházejí pod svislými 

nosnými konstrukcemi a schodištěm. Stávající založení je vyhovující a tak není nutné 

rekonstruovat i základy.  

2) Izolace 

a) Izolace proti radonu a vlhkosti 

Současný stav: Byl proveden radonový průzkum a měření vlhkosti zdiva. Radonové riziko: 

střední radonový index pozemku – třetí kvartil souboru objemové aktivity radonu: cA75 = 61 

kBq / m3 je nutné provést protiradonová opatření proti pronikání radonu do objektu. 

Nově navrhovaný stav: Návrh plynotěsné protiradonové izolace: 1 x ELASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Při měření vlhkosti se zjistilo, že objekt bude potřeba sanovat  

chemickou tlakovou injektáží. Ta bude prováděna pomocí bezbarvých silikonových prostředků 

do svislých nosných konstrukcí. V přízemí bude hydroizolace i ve skladbě podlahy. Při 



provádění vodorovných hydroizolací bude provedeno přetažení o cca 300 mm nad spodní 

betonovou vrstvu. Tato přetažená část bude ohnuta a za tepla přivařena směrem dolů.  

b) Akustické izolace 

Současný stav: Akustické izolace nejsou navrženy, příčky mezi jednotlivými místnostmi 

splňují požadované akustické parametry. 

c) Tepelná izolace 

Současný stav: Tepelná izolace podlah a fasády je nedostatečná. Je nutné izolovat jak 

podlahy na rostlém terénu, tak i podlahy v druhém nadzemním podlaží a celou fasádu vč. 

vikýřů.  

Nově navrhovaný stav: V každé skladbě podlahy je navržena izolace Isover EPS Grey 100 

SVT440, 200 + 160 mm.  V podhledu je navržena izolace Isover Unirol Profi, SVT 433, tl. 360 

mm. Na zateplení fasády bude použita izolace Isover EPS GreyWall, tl. 200 mm.  

3) Svislé konstrukce 

a) Vnější obvodové zdivo 

Současný stav: Vnější obvodové zdivo tvoří cihla plná pálená tloušťky 300 mm. Původně 

byl objekt obdélníkového půdorysu, ke kterému byl o pár let později přistavěn obdélníkový 

přístavek, viz PD v příloze k diplomové práci. CPP je pouze omítnutá, přístavek byl bez 

povrchové úpravy cihel.  

Nově navrhovaný stav: Vnější obvodové zdivo bude zatepleno izolací Isover EPS Grey 100  

v tloušťce 200 mm. Izolace bude realizována včetně soklové části. 

b) Vnitřní zdivo 

Současný stav: Vnitřní nosné zdivo je též vyzděno z CPP tl. 300 mm a nenosné vnitřní 

příčky jsou z CPP tl. 150 mm.  

Nově navrhovaný stav: Jelikož je rodinný dům řadový a není možné obvodové zdivo 

zateplit ze všech stran, musí se provést zateplení i z vnitřní strany. Vnitřní stěna mezi průjezdem 

a obytnou části bude zateplena izolací Isover EPS Grey 100 tl. 150 mm. Dále bude zevnitř 

zateplena nosná zeď z obýváku a kuchyně a to i v patře. Tento typ zateplení je složen z SDK 

předstěny tl. 150 mm se vzduchovou mezerou.  

c) Překlady v nosných konstrukcích 

Současný stav: Stávající překlady jsou vyzděné z cihel plných pálených.  



Nově navrhovaný stav:  Stavebními úpravami dochází k vybourání nosných prvků nesoucí 

stropní konstrukce. Pro dveřní otvory budou použity překlady Porotherm KP 7. V nosných 

stěnách pro větší otvory budou použity ŽB překlady a to profilu I 160mm. 

4) Vodorovní konstrukce 

Současný stav: Stávající stropní konstrukce v 1. PP je tvořena dřevěnými trámy, které 

staticky nevyhovují. Ostatní stropní konstrukce jsou dřevěné a staticky v pořádku. Skladbu 

tvoří dřevěné trámy 100x160 mm, škvárový násyp v mocnosti 150 mm, polštáře 120 x 5  a 

dřevěná nášlapná vrstva.  

Nově navrhovaný stav: Strop v 1. PP bude zdemolován a znovu vybudován z ocelových I 

stropnic profilu 250 osazených do kapes. Ocelové stropnice jsou zakryty profilovaným plechem 

a betonovou deskou tl. 150mm.  

5) Vnitřní schodiště 

Současný stav: Vnitřní schodiště je železobetonové a staticky v pořádku. Obklad 

ze žulového kamene se z estetického důvodu obrousí.  

6) Krov a střecha 

Současný stav: Objekt je zastřešen sedlovou střechou krom vikýřů, na kterých je střecha 

plochá. Stávající eternitové zastřešení není vyhovující, a proto bude vyměněno za betonové 

tašky.  

Nově navrhovaný stav: Z důvodu většího zatížení je potřeba vyrovnat krokve fošnou 

40x200 mm s tepelnou izolací 200 mm.  

Skladba střešního pláště: 

 Betonová střešní krytina 

 Latě 

 Kontralatě 

 Kontaktní difúzní folie 

 Pavatex combi tl. 8mm 

  



7) Výplně otvorů 

a) Okna 

Současný stav: Stávající okna jsou dřevěná špaletová a z tepelného a akustického hlediska 

jsou nevhodná.  

Nově navrhovaný stav: Nově navrhované výplně okenních otvorů budou tvořit okna 

GEALAN S 9000 s izolačním trojsklem, kde součinitel prostupu okna U=0,5Wm2/K. Stávající 

okno v obývacím pokoji a technické místnosti se vybourá a namísto oken se osadí balkonové 

dveře GEALAN S 9000. 

b) Dveře 

Současný stav:  Stávající dřevěné vchodové dveře  a dřevěná garážová vrata jsou 

nevyhovující jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska tepelné izolace.  

Nově navrhovaný stav: Vchodové dveře budou vybourány a budou osazeny nové plastové 

vchodové dveře. V obývacím pokoji a v technické místnosti se na místo starých oken osadí 

balkonové dveře. Stávající dřevěná garážová vrata jsou též nevyhovující a vymění se za nová 

dřevěná vrata ve stejném dekoru, jako jsou okna. Vnitřní dveřní křídla budou dýhovaná do 

obložkových zárubní.  

8) Podlahy 

Současný stav:  V suterénu je nášlapná vrstva podlahy betonová. V přízemí a v prvním patře 

je nášlapná vrstva dřevěná na škvárovém podkladu.  

Nově navrhovaný stav: Konstrukce stávající podlahy bude vybourána a ve všech 

místnostech bude vytvořena nová konstrukce se systémovou deskou pro podlahové vytápění.  

Navrhovaná skladba podlahy je: 

 10 mm nášlapná vrstva 

 50 mm betonová mazanina 

 50 mm systémová deska 

 100 mm polystyren 

Podlahové krytiny jsou voleny dle účelu místnosti. V obytných místnostech a 

komunikačních prostorech bude položen lepená vinylová podlaha v dekoru dle investora. 

V koupelnách bude podlaha tvořena keramickou dlažbou a  spárování keramické dlažby i 



obkladů bude probarvenou spárovací hmotou v barevnosti dle výběru investora. Keramická 

dlažba bude provedena na vodotěsné stěrce.  

9) Úpravy povrchů 

a) Podhledy:  

Současný stav: Všechny místnosti mají světlou výšku 3000 mm a pro snížení výšky je 

navržen SDK podhled.  

Nově navrhovaný stav: V celém objektu bude snížen strop SDK podhledy ve výšce 2700 

mm od čisté podlahy. V podhledu budou vedeny rozvody VZT a vody, zbylý prostor bude 

vyplněn minerální izolací. Veškeré podhledy tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi v kvalitě 

dle účelu místností (voděodolný SDK – zelené označení desek – do prostor se zvýšenou 

vlhkostí, běžný SDK – bílé označení – do ostatních prostor), které se po vytmelení a přebroušení  

budou penetrovat a povrchově upravovat akrylátovou malbou. Veškeré sádrokartonové 

konstrukce budou provedeny na systémovém kovovém roštu, spoje desek budou vyztuženy.  

b) Obklady a dlažby 

Současný stav: Obklady a dlažby jsou nevyhovující a je nutné je vybourat. 

Nově navrhovaný stav: Keramické obklady se provedou dle hygienických předpisů na 

vyrovnané povrchy. Konkrétní typ obkladu upřesní investor před realizací. Keramické obklady 

v koupelnách budou provedeny na vodotěsné stěrce.  

c) Omítky vnitřní 

Současný stav: Vnitřní omítky jsou odfouklé a lehce odpadají, je tedy nutné všechny zdi 

okopat. 

Nově navrhovaný stav: Omítky vnitřních stěn a stropů budou hladké, bude použito vápenné 

jádro a stěrka s  nátěrovým systémem. SDK konstrukce budou omítnuty tenkovrstvou stěrkovou 

omítkou s nátěrem.  

d) Omítky vnější 

Současný stav: Vnější omítky jsou nevyhovující a na přístavku chybí úplně.  

Nově navrhovaný stav: Venkovní omítky budou hladké např. Weber PAS. Sokl např. 

Marmolit Terranova. Alternativně lze použít omítky jiného výrobce – vždy je nutné druh a 

barvu konzultovat s investorem. 

 



10) Klempířské konstrukce 

Současný stav: Klempířské konstrukce na některých místech úplně chybí a někde jsou 

nekvalitně provedeny. 

Nově navrhovaný stav: Klempířské prvky budou nově realizovány z titanzinkového plechu. 

Přesné výměry klempířských výrobků a prací budou ověřeny před výrobou na místě stavby dle 

skutečnosti.  

11) Zámečnické konstrukce 

Současný stav: Vnitřní ocelové zábradlí u schodiště je z bezpečnostního hlediska nutné 

vyměnit.  

Nově navrhovaný stav: Nové zábradlí bude nerezové se svislými nerezovými výplněmi a to 

z důvodu bezpečnosti. Ukotveno bude k boku schodiště.  

12) Vzduchotechnika 

Současný stav: Současný stav nemá rozvody VZT 

Nově navrhovaný stav: Rozvody vzduchotechniky budou vedeny nad SDK stropem, kterým 

se vysoké stropy sníží. Bude nainstalována rekuperační jednotka typu EHR 280, která zajistí 

dostatečnou výměnu vzduchu. V obývací místnosti a v kuchyni budou senzory, které budou 

hlídat kvalitu vzduchu.  

13) Zdroj tepla 

Současný stav: Stávající stav kotle na tuhá paliva má nízkou účinnost, rozvody topení jsou 

staré a k novému zdroji vytápění nevhodné. Stávající zdroj bude demontován, stejně jako 

rozvody topení vč. radiátorů, a ekologicky zlikvidován.  

Nově navrhovaný stav: Bude instalováno teplené čerpadlo, které bude sloužit i k ohřevu 

teplé vody. Typ tepelného čerpadla bude NORDline 9,5.  Elektrické tepelné čerpadlo je typu 

vzduch - voda a bude instalováno v těsné blízkosti vnější obvodové stěny technické místnosti. 

Tato jednotka ohřívá studený čerstvý venkovní vzduch přiváděný do objektu a to odebráním 

odpadního tepla vzduchu odváděného z objektu.  Rozvody tepla jsou řešeny systémovou 

deskou ve skladbě podlahy.  

14) Příprava teplé užitkové vody TUV 

Současný stav: teplá voda je připravována v elektrickém boileru, který se nachází 

v koupelně. Boiler bude demontován.   



Nově navrhovaný stav: Příprava teplé vody bude probíhat v zásobníkovém ohřívači vody o 

objemu XY litrů, ve kterém se nachází topné těleso, termostat a zabezpečovací prvky. Ohřev 

vody bude prováděn tepelným čerpadlem. Všechny rozvody budou plastové.  

15) Malby a nátěry 

Současný stav: Malby budou okopány spolu s omítkami.  

Nově navrhovaný stav: Malby a nátěry budou prováděny na dokonale očištěný nebo 

penetrovaný povrch. Malby ve všech místnostech budou bílé barvy. U dvojvrstvých nátěrů bude 

druhá vrstva nanášena na úplně zaschlý a vyzrálý první nátěr.  

16) Venkovní zpevněné plochy 

Současný stav: Ve venkovním prostoru se nenachází zpevněné plochy 

Nově navrhovaný stav: Venkovní zpěvnou plochu na zahradě bude tvořit dlažba od firmy 

Presbeton Luti. Tuto dlažbu je možno složit z rovných či vlnitých obrysů. Tvar a odstín dlažby 

doplní investor před realizací.  

17) Oplocení 

Současný stav: Stávající oplocení bude zachováno.  

18) Terénní a sadové úpravy 

Současný stav: Terén kolem objektu nebude stavbou dotčen a nejsou požadovány žádné 

terénní úpravy.  

19) Likvidace dešťových vod 

Současný stav: Není řešeno zachycení dešťových vod 

Nově navrhovaný stav: Pod svodem z okapů bude osazena nádrž na dešťovou vodu.  

  



4.2 Energetické posouzení stávajícího a nově navrhovaného  stavu 

budovy 

Nedílnou součástí žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám je energetický 

posudek, který se přikládá v příloze. Na tomto posudku jsem spolupracovala s Ing. Oldřichem 

Dienstbierem, který se řadí mezi energetické specialisty a má tak oprávnění zpracovávat 

průkazy energetické náročnosti budov. Výpočet byl zpracován na základě platné legislativy[2]. 

Průkazu energetické náročnosti budovy předchází několikastránkové výpočty, které nejsou 

z důvodu velkého objemu součástí této diplomové práce. Aby mohl být průkaz vypracován, 

musí se přesně spočítat objem budovy, celková plocha obálky budovy a celková energeticky 

vztažná plocha. Dále se pro každou konstrukci obálky budovy vypočítá součinitel prostupu 

tepla a ten se porovnává se stanovenou referenční hodnotou[3].  Z výpočtu součinitele prostupu 

tepla a z plochy počítané konstrukce se vypočte měrná ztráta prostupem tepla. Všechny měrné 

ztráty tepla pro jednotlivé konstrukce se sečtou a jejich výsledkem je měrná ztráta prostupem 

tepla celé budovy. Musí být znám zdroj vytápění, jeho procentní zastoupení a účinnost. Je nutné 

vypočítat potřebu tepla na vytápění, která se počítá pro jednotlivé měsíce v roce a to vzhledem 

k natočení objektu a výplním otvorů ke světovým stranám, počtu spotřebičů a osob, které budou 

budovy obývat. Dále je nutné zahrnout do výpočtu i zdroj chlazení, způsob větrání, úpravu 

vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a měrnou ztrátu v rozvodech TV a způsob osvětlení. 

Důležité je také posoudit skladbu konstrukce z hlediska šíření tepla a vodní páry. Pro výpočet 

celkové energetické náročnosti budovy jsou také důležité jednotlivé zóny. Výsledkem těchto 

výpočtů je Průkaz energetické náročnosti budovy, který zahrnuje i doporučená opatření, podíl 

energonositelů na dodané energii a ukazatele energetické náročnosti budovy. 

 

 

 

 

  



4.2.1 Posouzení stávajícího stavu 

Dle výše popsaného postupu se zpracoval energetický posudek na stávající stav budovy. 

Zpracovateli byla poskytnuta kompletní projektová dokumentace, kterou jsem zpracovala, a to 

jak stávající stav, tak i nově navržený. Na základě těchto podkladů a osobních konzultací byl 

vypracován PENB, který je dále na obrázku č.5. 

Obrázek 5 Průkaz energetické náročnosti sávajícího stavu budovy 

 



  

Zdroj: Ing. Oldřich Dienstbier, zasláno 19. 5. 2016 

 

Shrnutí: Objekt byl zařazen do kategorie G – mimořádně nehospodárná se spotřebou 

166,87 Wh/rok.  

  



4.2.2 Posouzení nového stavu 

Stejným způsobem, jakým byl zpracován průkaz pro stávající stav, byl i vypracován průkaz 

pro nově navrhovaný stav. Tento průkaz je na obrázku číslo 6. 

Obrázek 6 Průkaz energetické náročnosti nově navrhovaného stavu 

 

 

 



 

 

Zdroj: Ing. Oldřich Dienstbier, zasláno 19. 5. 2016 

 

Shrnutí: Realizací úsporných opatření se objekt posune do kategorie B – velmi úsporná. 

Nově tak objekt bude mít energetickou náročnost pouze 30,007 MWh/rok. Tím se sníží 

energetická náročnost budovy o 83 %. 



4.3 Propočet ročních úspor energií vyjádřený v  Kč 

Pro potřeby této práce bylo zapotřebí vyčíslit roční úsporu energie nově navrhovaného stavu 

oproti stavu původnímu. Vycházela jsem z reálných nákladů na energie před realizací opatření, 

kdy má objekt dle PENB energetickou náročnost 167 MWh/rok.  Náklady na elektrickou energii 

se ročně činily 19.985 Kč a na tuhá paliva 22.000 Kč. Provozní náklady na energie celkem 

činily 41.985 Kč.  Nově navrhovaný stav bude mít energetickou náročnost o 83 % nižší než 

stav stávající, což je značná úspora za energie. Energetická náročnost budovy bude 30 

MWh/rok.  

V závislosti na spotřebě energie a energetickou náročností budovy před rekonstrukcí a 

energetickou náročností nově navrhovaného stavu bylo odhadnuto, že budoucí náklady na 

energie klesnou na 7.550 Kč/rok. Tento odhad  nákladů je spíš pesimistický a náklady jsou 

nadhodnoceny tak, aby tuto částku náklady na energie nikdy nepřesáhly. Optimistický odhad 

nákladů je kolem 6.000 Kč/rok, což ovlivňuje i fakt, že v budově budou instalovány všechny 

spotřebiče nové a vysoké kvality, které mají výrazně menší spotřebu energie než spotřebiče, 

které byly instalovány v domě před rekonstrukcí. Pro další výpočty byl použit průměr z obou 

zmíněných variant a to 6.775 Kč/rok na energie, což je o 84 % méně, než jsou stávající náklady 

na energie. Tyto výpočty jsou znázorněny v následující tabulce č. 6. 

Tabulka 6 Propočet roční úspory za energie 

Před investicí 

Energie: Elektrická energie 19 985 Kč/rok 

Pevná paliva 22 000 Kč/rok 

Provozní nákl. na energie  41 985 Kč/rok 

Energetická náročnost budovy  166,87  kWh/rok  

    

Pesimistický odhad nákladů na spotřebu energie v závislosti 
na spotřebě před rekonstrukcí 7550 Kč/rok 

Optimistický odhad nákladů na spotřebu energie  6000 Kč/rok 

Odhadované průměrné náklady na spotřebu energie 6 775 Kč/rok 

    

Po investici 

Energie: Provozní nákl. na energie  6 775 Kč/rok 

Energetická náročnost budovy  30  kWh/rok  

    

Roční úspora energie 35 210 Kč/rok 
Zdroj: Autor diplomové práce 

 

       Shrnutí: Investice do snížení energetické náročnosti budovy přinese investorovi roční 

úsporu za energie ve výši 35 210 Kč/rok. 



4.4 Propočet nákladů v souvislosti s energetickými úsporami  

Za náklady jsou považovány investice týkající se pouze energetických úspor nikoliv celé 

rekonstrukce objektu. Program Nová zelená úsporám stanovuje maximální výši dotace na  m2 

určitého typu konstrukce v závislosti na míře snížení energetické náročnosti budovy (podoblasti 

dotace A1,A2 či A3). Tyto hodnoty nalezneme v  tabulce č. 1 v této diplomové práci na straně 

č. 24 a jsou zahrnuty i v následující tabulce č. 7. Celková výše dotace je stanovena na základě 

žádosti Nová zelená úsporám v kapitole 5.1. 

Tabulka 7 Výpočet výše dotace 

Výpočet výše možné dotace dle programu Nová zelená úsporám 

Investice m2 výše dotace na m2  dotace celkem v Kč 

výplně otvorů 16 3800                      60 800     

střecha 120 800                      96 000     

obvodové konstrukce 140 800                    112 000     

podlaha na terénu 93 1200                    111 600     

stropy a ostatní kce 300 550                    165 000     

rekuperace                        105 000     

Zpracování energetického posudku                          25 000     

Celkem NZÚ                        675 400     

Zdroj: Autor diplomové práce 

Celkový objem investice z důvodu snížení energetické náročnosti budovy je vyjádřen 

v následující tabulce č. 8. Za náklady jsou považovány pouze náklady související 

s energetickými úsporami. Výše dotace je stanovena na základě tabulky č. 7 a soukromé 

investice je rozdíl mezi náklady a finančním příspěvkem plynoucím z dotace.  

  



Tabulka 8 Výše investice a dotace 

Finanční objem nákladů, dotace a investice investora 

Investice  náklady   dotace  osobní investice 

výplně otvorů           150 000                 60 800                          89 200     

střecha           450 000                 96 000                        354 000     

fasáda            145 000              112 000                          33 000     

rekuperace           150 000              105 000                          45 000     

tepelné čerpadlo            252 000              130 000                        122 000     

podlaha na terénu           200 000              111 600                          88 400     

stropy a ostatní kce           250 000              165 000                          85 000     

Zpracování energetického posudku             25 000                 25 000                                   -       

Celkem       1 622 000              805 400                        816 600     

Zdroj: Autor diplomové práce 

Shrnutí: Výše dotace z programu NZÚ dosahuje necelých 50% z uznatelných nákladů  a 

to ve výši 675.400 Kč. V kombinaci s dotacemi na pořízení ekologického vytápění 

v domácnostech  je výše podpory 805.400 Kč.  

 

 

  



5    Vyhotovení žádosti o dotace pro daný projekt 

Podání žádosti je důležitým krokem k získání dotace. Žadatel musí dodržet předem 

stanovenou strukturu žádosti a doložit všechny povinné přílohy. Pokud není žádost kompletní, 

bude žadatel vyzván k neprodlenému doplnění žádosti. Dále jsou přiloženy dvě žádosti o 

poskytnutí dotace, které jsou důležité pro vyčíslení podpory a následnou finanční analýzu 

projektu. Důležitou přílohou pro obě dvě žádosti je energetický posudek, který nalezneme 

v kapitole 4.2 Energetické posouzení stávajícího a nového stavu budovy. 

5.1 Nová zelená úsporám 

Pro tento projekt byla zpracována žádost Nová zelená úsporám. V této žádosti se vyplnila 

všechna potřebná data dle kapitoly 3.1.3 Proces podání žádosti NZÚ. Výsledkem této žádosti 

je celková maximální výše dotace, kterou může žadatel dostat. Formulář žádosti byl upraven 

tak, aby obsahoval všechny důležité informace pro diplomovou práci. Dále se k žádosti musí 

přiložit projektová dokumentace stávajícího a nově navrhovaného stavu, odborný posudek, 

krycí list technických parametrů a případné souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků 

nemovitosti.  

  



Obrázek 7 Žádost Nová zelená úsporám 

 

 

 



 

Zdroj: Autor diplomové práce, export z žádosti Nová zelená úsporám 



5.2 „Kotlíkové dotace“ 

Na tento projekt jsem sestavila a vyplnila formulář žádosti o poskytnutí finanční dotace na 

výměnu zdroje vytápění, který poskytuje informace pro výpočet a vyhodnocení projektu. Viz 

následující vyplněný oficiální formulář žádosti, který je zkrácen pro potřeby DP. 

Obrázek 8 Žádost pořízení ekologického zdroje vytápění 

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění 

v domácnostech I/1“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech“ 

Zařazení žádosti do programu 

1. Registrační číslo žádosti (pouze u 

kombinovaného způsobu podání 

žádosti) 

 

2. Kraj  Plzeňský kraj 

3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 

 

Žadatel  

4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7. Datum narození 

PETRA  VONÁSKOVÁ 115384301 13.7.1991 

 

 

Místo trvalého pobytu 

8. Ulice 9. Číslo popisné 10. Číslo orientační 

 552  

11. Obec 12. Část obce 13. PSČ 

RADNICE  33828 

 

Kontakt 

14. Telefon 15. E-mail 

603884649 VONASKOVAP@GMAIL.COM 

 

 

 

 

 



 

Předmět žádosti o podporu 

Označení Typ opatření (výdaje) Cena 
(Kč s DPH) 

Kód SVT 
Zatrhněte 

realizovaná 
opatření (výdaj) 

A1 Kotel na pevná paliva1 – výhradně uhlí    

A2 
Kotel na pevná paliva1 – kombinovaný 

uhlí/biomasa 
   

A3 
Kotel na pevná  paliva1 – výhradně 

biomasa 
   

B Tepelné čerpadlo1 252.310 SVT6965 X 

C Kondenzační kotel na zemní plyn1    

D Otopná soustava1  -  

D1 Akumulační nádoba  -  

E 
Solárně-termická soustava pro 

přitápění nebo přípravu TV1,2    

F 
Průkaz energetické náročnosti 

budovy3 5.000 - X 

G Mikro energetické opatření4  -  

G1 
Zateplení střechy nebo půdních 
prostor 

 -  

G2 
Zateplení stropu sklepních prostor 
nebo podlahy 

 -  

G3 
Dílčí zateplení dalších konstrukcí 
(např. severní fasáda apod.)  

 -  

G4 
Oprava fasády, např. prasklin a dalších 
poruch fasády – eliminace tepelných 
mostů 

 -  

G5 
Oddělení vytápěného prostoru 
objektu od venkovního (např. zádveří) 

 -  

G6 Dílčí výměna oken   -  

G7 
Výměna vstupních a balkonových 
dveří  

 -  

G8 
Instalace těsnění oken a dveří, 
dodatečná montáž prahů vstupních 
dveří 

 -  

G9 
Výměna zasklení starších oken za 
izolační dvojskla  

 -  

H 
Služby energetického specialisty 
(související s G) 

 -  



Celková cena projektu (Kč s DPH) 257.310  

Odůvodnění žádosti 

Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za účelem snížení emisí z lokálního vytápění domácností. 

Doba, v níž má být účelu dosaženo 

Realizace předmětu dotace musí být provedena do 6 měsíců od uzavření smlouvy. 
Účelové určení dotace, cíl a popis projektu  

16. Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové 
        označení, příp. výkon kotle, způsob přikládání, otop) 

Typové označení kotle 

(Výrobní číslo) 

NORDline WWBC-9,5  

H-B/P 

Jmenovitý tepelný 

výkon kotle (kW) 
9,6 

Konstrukce kotle 
Prohořívací (převážně litinové)  

Odhořívací (převážně ocelové)  

Druh používaného paliva,  resp. paliv  

Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů 

energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v 

%) (včetně ostatních zdrojů, např. 

elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy) 5 

Hlavní zdroj  90 % TEPELNÉ ČERPADLO 

Dřevo   

Černé uhlí   

Hnědé uhlí   

Vedlejší zdroj (vyplňte v případě vytápění 

rodinného domu dvěma zdroji)  
 

Zemní plyn   

Elektřina X  

Jiný zdroj X 10% KRBOVÁ KAMNA 

Účelem dotace je výměna výše popsaného stávajícího kotle (hlavního zdroje) za zdroj uvedený 

v Předmětu žádosti o podporu. 

 
  



Místo realizace (identifikace rodinného domu, kde bude realizována výměna kotle) 

17. Ulice  18. Číslo popisné 19. Číslo orientační 

NÁDRAŽNÍ  443  

20. Obec  21. Část obce 22. PSČ 

RADNICE  338 28  

23. Počet bytových jednotek 1 
24. Číslo listu 

vlastnictví 
        nemovitosti 

152 

25. Číslo parcely zastavěné 
nemovitosti  

St.261 26. Katastrální území 
RADNICE U 

ROKYCAN 

27. Rodinný dům je objektem nabízejícím ubytování (např. 

v rekreačních oblastech): 
ANO                                    NE     X 

28. Rodinný dům je bytovým domem sloužícím 

k nájemnímu bydlení 
ANO                                    NE     X 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

Dále se připojí čestná prohlášení, průkazy energetické náročnosti budovy před a po realizaci 

opatření, kopie žádosti o dotaci NZÚ, fotodokumentace starého kotle připojeného na otopnou 

soustavu a doklad o konkrétním typu nového zdroje vytápění. Čestná prohlášení  a 

fotodokumentace kotle nejsou přiložena, protože neovlivňují výši obdržené dotace. PENB 

přikládám v dotaci NZÚ a cenovou nabídku viz obr 7, která je důležitá pro stanovení výše 

dotace. 



K žádosti je potřeba přiložit cenovou nabídku, kterou jsem poptala a přikládám jako obrázek 8.  

Obrázek 9 Cenová nabídka na tepelné čerpadlo 

 

Zdroj: Cenová nabídka firmy EKO-DOMY, zaslaná dne 10.5.2015 

Shrnutí: Po zpracování žádosti dotace na nový zdroj vytápění bylo zjištěno, že je možné 

dostáhnout na dotaci ve výši 130.000 Kč.   



6    Finanční analýza projektu a její vyhodnocení 

Finanční analýza projektu by měla být součástí každého plánování investice. Z této analýzy 

je patrné, zda je vybraná investice vhodná či nikoliv a jaké jsou dopady jednotlivých kroků na 

investici. Např. pokud má investor dostatečné množství finančních prostředků, za jakých 

okolností je lepší jich využít či si raději pořídit úvěr a své finanční prostředky vložit do 

rentabilnější investice.  Touto finanční analýzou je zapotřebí zjistit, zda je možné označit 

investici do zateplení budovy  za efektivní investici.  

6.1 CF pro finanční plánování 

Abychom byli schopni zajistit financování projektu, bylo zpracováno cash flow pro finanční 

plánování a to za pomoci překlenovacího úvěru i bez úvěru, pouze z prostředků investora. 

Z důvodu investování v první polovině roku 2016 a přislíbení dotace v druhé polovině roku 

2016 je rok 2016 rozdělen na leden-červen a červenec-prosinec. Tok peněz je tak více názorný. 

Tabulka 9 CF pro finanční plánování při využití úvěru 

 

Zdroj: Autor diplomové práce 

V saldu CF pro rok 2017 je patrné, že tento rok bude více výdajů než příjmů, avšak 

kumulované CF je kladné. Záporné saldo je způsobeno splátkou úvěru. Tento problém lze 

vyřešit výběrem úvěru s kratší dobou trvání. Nehrozí tedy investorovi nedostatek finančních 

prostředků k investování. Tabulka je zkrácená na období 5 let, v dalších letech není plánována 

žádná investice a tak saldo CF v dalších letech je stejné, jako pro roky 2018-2020.  

Shrnutí:  Kumulované CF je kladné po celou dobu investice, tato možnost financování je 

vhodná.  



V následující tabulce je znázorněno CF pro financování projektu bez poskytnutí úvěru. To 

znamená, že investor bude celý projekt financovat ze svých úspor a dotace obdrží, stejně jako 

v minulém případě, během druhé poloviny roku 2016.  

Tabulka 10 CF pro finanční plánování bez využití úvěru 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

Shrnutí: Tato varianta klade na investora velké finanční nároky. Saldo CF a kumulované 

CF je po celé období kladné a tak investor nebude mít problémy s financováním projektu.  

 

6.2 CF pro hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  

Každá investice by měla být vyhodnocena z hlediska efektivity a udržitelnosti projektu. 

Podle výsledku CF lze pak vyvodit závěr, zda je zamýšlená investice rentabilní. To je vhodné 

také při porovnání dvou a více investic, aby investor mohl zvolit nejvýhodnější variantu.  

Vyhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu bez poskytnutí dotace 

V tabulce č. 11 na následující stránce je vypočítané CF pro vyhodnocení efektivity a 

udržitelnosti projektu bez poskytnutí dotace. K vyhodnocení investice v čase nám slouží 

diskontní míra i, kterou se přepočítávají budoucí výnosy na současné. Tato diskontní míra se 

porovnává s vnitřním výnosovým procentem a zjišťuje se, zda je investice výnosná. Pro tento 

projekt byla zvolena diskontní míra i=2 %. 

 

 

 

 



Tabulka 11 CF pro hodnocení efektivity bez dotace 

 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

 

CASH FLOW - hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu bez poskytnutí dotace i= 0,02

0 1 2 3 4 5 6

rok VII.-XII. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PŘÍJMY PROJEKTU 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

úspora za energie 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU 1 622 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

investiční výdaje 1 622 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

investiční výdaje stavby 1 622 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

provozní výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CF -1 586 790 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

kum CF -1 586 790 Kč -1 551 580 Kč -1 516 370 Kč -1 481 160 Kč -1 445 950 Kč -1 410 740 Kč -1 375 529 Kč

DCF -1 586 790 Kč 34 520 Kč 33 843 Kč 33 179 Kč 32 529 Kč 31 891 Kč 31 266 Kč

kum DCF -1 586 790 Kč -1 552 270 Kč -1 518 427 Kč -1 485 248 Kč -1 452 720 Kč -1 420 829 Kč -1 389 563 Kč

7 8 9 10 11 12 13 14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

-1 340 319 Kč -1 305 109 Kč -1 269 899 Kč -1 234 689 Kč -1 199 479 Kč -1 164 269 Kč -1 129 059 Kč -1 093 849 Kč

30 652 Kč 30 051 Kč 29 462 Kč 28 885 Kč 28 318 Kč 27 763 Kč 27 219 Kč 26 685 Kč

-1 358 911 Kč -1 328 859 Kč -1 299 397 Kč -1 270 512 Kč -1 242 194 Kč -1 214 431 Kč -1 187 213 Kč -1 160 528 Kč

15 16 17 18 19 20 21 22

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč 2 Kč 3 Kč 4 Kč 5 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč 2 Kč 3 Kč 4 Kč 5 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč 2 Kč 3 Kč 4 Kč 5 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 209 Kč 35 208 Kč 35 207 Kč 35 206 Kč 35 205 Kč

-1 058 639 Kč -1 023 429 Kč -988 219 Kč -953 010 Kč -917 802 Kč -882 594 Kč -847 388 Kč -812 183 Kč

26 162 Kč 25 649 Kč 25 146 Kč 24 652 Kč 24 168 Kč 23 693 Kč 23 228 Kč 22 772 Kč

-1 134 366 Kč -1 108 718 Kč -1 083 572 Kč -1 058 920 Kč -1 034 752 Kč -1 011 059 Kč -987 831 Kč -965 059 Kč

23 24 25 26 27 28 29 30

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

6 Kč 7 Kč 8 Kč 9 Kč 10 Kč 11 Kč 12 Kč 13 Kč

6 Kč 7 Kč 8 Kč 9 Kč 10 Kč 11 Kč 12 Kč 13 Kč

6 Kč 7 Kč 8 Kč 9 Kč 10 Kč 11 Kč 12 Kč 13 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 204 Kč 35 203 Kč 35 202 Kč 35 201 Kč 35 200 Kč 35 199 Kč 35 198 Kč 35 197 Kč

-776 979 Kč -741 776 Kč -706 574 Kč -671 373 Kč -636 173 Kč -600 974 Kč -565 776 Kč -530 579 Kč

22 325 Kč 21 887 Kč 21 457 Kč 21 035 Kč 20 622 Kč 20 217 Kč 19 820 Kč 19 431 Kč

-942 734 Kč -920 847 Kč -899 391 Kč -878 355 Kč -857 733 Kč -837 515 Kč -817 695 Kč -798 264 Kč



Z tabulky č. 11 vyplývá, že investice do snížení energetické náročnosti budovy je bez 

poskytnutí dotace od státu nerentabilní. Stejné tvrzení vyplývá i z grafů č. 3 a 4, kde doba 

návratnosti a diskontovaná doba návratnosti neexistuje v následujících 30 letech od realizace 

investice.  

Graf 3 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu bez vlivu dotace a  diskontování  

 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

Graf 4 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu bez dotace s vlivem diskontování  

 

Zdroj: Autor diplomové práce 
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Tabulka 12 Ukazatele investice 

 

  

 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

Stejný závěr jako tabulka č.  11 a grafy č. 3 a 4 potvrzuje i  tabulka č. 12, kde čistá současná 

hodnota dosahuje záporných hodnot, vnitřní výnosové procento je záporné a index ziskovosti 

je -0,49.  

Shrnutí: Investici nelze považovat za výhodnou na základě ukazatelů v tabulce č. 12 a není 

tedy investorovi doporučena.  

 

Zhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu s poskytnutím dotace 

V následující analýze posuzuji návratnost investice s ohledem na poskytnutou dotaci od 

státu, která činí 805 400 Kč. Diskontní míru jsem uvažovala stejnou jako v předchozím případě 

i=2 %.  

  

NPV -798 209 Kč 

IRR -2% 

DPP neexistuje 

PI -0,49 



Tabulka 13 CF pro hodnocení efektivity s vlivem dotace 

 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

 

 

CASH FLOW - hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu s poskytnutím dotace i= 0,02

0 1 2 3 4 5 6

rok VII.-XII. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PŘÍJMY PROJEKTU 840 610 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

příjem dotace 805 400 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

úspora za energie 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU 1 622 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

investiční výdaje 1 622 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

provozní výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CF -781 390 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

kum CF -781 390 Kč -746 180 Kč -710 970 Kč -675 760 Kč -640 550 Kč -605 340 Kč -570 129 Kč

DCF -781 390 Kč 34 520 Kč 33 843 Kč 33 179 Kč 32 529 Kč 31 891 Kč 31 266 Kč

kum DCF -781 390 Kč -746 870 Kč -713 027 Kč -679 848 Kč -647 320 Kč -615 429 Kč -584 163 Kč

7 8 9 10 11 12 13 14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

-534 919 Kč -499 709 Kč -464 499 Kč -429 289 Kč -394 079 Kč -358 869 Kč -323 659 Kč -288 449 Kč

30 652 Kč 30 051 Kč 29 462 Kč 28 885 Kč 28 318 Kč 27 763 Kč 27 219 Kč 26 685 Kč

-553 511 Kč -523 459 Kč -493 997 Kč -465 112 Kč -436 794 Kč -409 031 Kč -381 813 Kč -355 128 Kč

15 16 17 18 19 20 21 22

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

-253 239 Kč -218 029 Kč -182 819 Kč -147 609 Kč -112 399 Kč -77 188 Kč -41 978 Kč -6 768 Kč

26 162 Kč 25 649 Kč 25 146 Kč 24 653 Kč 24 169 Kč 23 695 Kč 23 231 Kč 22 775 Kč

-328 966 Kč -303 318 Kč -278 172 Kč -253 519 Kč -229 350 Kč -205 655 Kč -182 424 Kč -159 649 Kč

23 24 25 26 27 28 29 30

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč 35 210 Kč

28 442 Kč 63 652 Kč 98 862 Kč 134 072 Kč 169 282 Kč 204 492 Kč 239 702 Kč 274 912 Kč

22 329 Kč 21 891 Kč 21 462 Kč 21 041 Kč 20 628 Kč 20 224 Kč 19 827 Kč 19 438 Kč

-137 320 Kč -115 429 Kč -93 968 Kč -72 927 Kč -52 299 Kč -32 075 Kč -12 248 Kč 7 191 Kč



Z tabulky č. 13 CF pro hodnocení efektivity s dotací lze vyčíst, že doba návratnosti investice 

je 23 let a diskontovaná doba návratnosti je až 30 let. Výrobce tepelného čerpadla a rekuperace 

uvádí, že životnost těchto zařízení by měla být více jak 30 let, návratnost by tedy neměla být 

delší. Názorněji je doba návratnosti vidět na grafu č. 5 a diskontovaná doba návratnosti na grafu 

č. 6. Z rozdílu těchto grafů je patrné, že faktor času má vliv na dobu návratnosti, která se 

prodlužuje.  

Graf 5 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu s vlivem dotace bez diskontování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autor diplomové práce 

Graf 6 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu s vlivem dotace a diskontování 

 

Zdroj: Autor diplomové práce 
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Dále můžeme z tabulky č. 14 vyvodit závěr o vhodnosti investice.  

Tabulka 14 Ukazatele investice s vlivem dotace 

NPV 7 191 Kč 

IRR 2,07 % 

DPP 30 

PI 0,00 

 

Čistá současná hodnota NPV je kladná a z tohoto pohledu není investice nerentabilní. 

Vnitřní výnosové procento IRR se téměř rovná použité diskontní sazbě 2%, z čehož vyplývá, 

že projekt je na hranici přijatelnosti. Zde se nám potvrdila i diskontovaná doba návratnosti, 

která je 30 let. Tato doba je z hlediska životnosti projektu také na hraně. I poslední ukazatel, 

index ziskovosti, potvrzuje výpočty, že tento projekt je na hranici výhodnosti.  

Shrnutí: Z finanční analýzy investice nevyplývá značný finanční přínos pro investora. 

Projekt zateplení budovy není je na hraně rentability a návratnosti  investice.  

  



7    Závěr diplomové práce 

 

V této diplomové práci jsem se zabývala dotacemi zaměřenými na snižování energetické 

náročnosti budovy. Toto téma je velmi aktuální a Česká republika se snaží dodržet kvóty 

energetických úspor, které se zavázala splnit v rámci globálních cílů dle Evropa 2020. Aby bylo 

možné tyto kvóty dodržet, musí ČR finančně pomoci soukromým investorům s investováním 

do energetických úspor a to prostřednictvím dotace.  

Jedním z cílů diplomové práce bylo udat ucelený přehled pro potencionální investory, aby 

získali základní informace o dotacích plynoucích z Evropské unie a z národních zdrojů České 

republiky. Investor si musí vybrat vhodnou dotaci a to vzhledem k plánovanému záměru a 

v závislosti na typu investora. O dotace na energetické úspory může žádat jak fyzická osoba 

(tzn. běžný občan), fyzická osoba podnikající, tak i právnická osoba (např. subjekt s ručením 

omezeným), a to dle podmínek příslušné dotace. Aby informace v této diplomové práci byly 

dostatečně podrobné, účastnila jsem se dvou školení o programu Nová zelená úsporám a 

„Kotlíkové dotace“. Cíl zmapovat dotační tituly se podařilo naplnit v první části diplomové 

práce.  

Druhá část diplomové práce se zabývala žádostmi o dotace na snížení energetické 

náročnosti objektu pro rodinný dům, který je v rekonstrukci. Všechna prováděná opatření jsem 

navrhovala tak, aby žadatelé dosáhli na co nejvyšší možnou dotaci od státu. Tím se z velmi 

energeticky náročného objektu stane nízkoenergetický dům s rekuperací tepla, kde se díky 

kvalitnějšímu prostředí bude astmatické rodině lépe žít.  Energetická náročnost objektu se 

snížila o 83 % na 30 MWh/rok. Ze zpracovaných žádostí vyplynula maximální možná výše 

dotace, která byla důležitá pro finanční analýzu a vyhodnocení projektu. Z žádostí o poskytnutí 

dotace tedy vyplynulo, že žadatelé mohou dostat z programu Nová zelená úsporám 675.400 Kč 

a z programu tzv. Kotlíkových dotací až 130.000 Kč. Dohromady tedy investor přijme od státu 

podporu ve výši 805.400 Kč.  

V poslední části praktické části diplomové práce, ve finanční analýze, bylo zjištěno, že 

snížení energetické náročnosti stavby je na hranici výhodnosti investice. Tato investice není 

vhodná pro investora, který je zaměřen pouze na finanční výhodnost.  Nicméně pro investora 

tohoto projektu je prioritou zlepšení kvality bydlení. Výsledek analýzy ukazuje, že investice je 

na hranici návratnosti a rentability investice. Návratnost investice je na hraně životnosti 

realizovaných opatření a vypočtené IRR je na úrovni diskontní sazby. 
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