
2. výzva pro rodinné domy - obecné 
informace 
Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti 

podpory: 

A. Snižování energetické náro čnosti stávajících rodinných dom ů 

• dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy 

• podporována dílčí i komplexní opatření 

B. Výstavba rodinných dom ů s velmi nízkou energetickou náro čností  

• dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

C. Efektivní využití zdroj ů energie  

• dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní 

ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) 

• na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 

• na instalaci solárních termických systémů 

• na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu 

Zahájení p říjmu žádostí: 15. kv ětna 2015  

Ukon čení příjmu žádostí:  vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 

2015 

Alokace finan čních prost ředků: 600 000 000 Kč 

Kdo m ůže o podporu zažádat : 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické 

osoby. 

Pozor!  

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo režimu blokové výjimky. Podrobné 

informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v 

kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA. 

Způsob podání žádosti : 

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na 

webových stránkách programu 

Základní pravidla : 

1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 

2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až 

po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a 

stanovení výdajů 

3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč. 



4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno 

rozhodné datum 1. 1. 2015. 

5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. 

Dokumenty pot řebné pro úsp ěšné podání žádosti : 

• předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak 

• v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak 

• kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů 

 


