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Legenda: 
Ea ... měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2.rok) 
U ..... součinitel prostupu tepla (W/m2.K) 
ØU ... průměrný součinitel prostupu tepla (celého domu) 
dotace je vztažena na 1m2 podlahové plochy domu (bytu), max. 350m2 pro RD (max. 
120m2/byt u BD)  

Stručný přehled o dotačním programu a jednotlivých variantách dotací 

A1) dotace na komplexní zateplení 
(=stěny+střecha+podlahy+okna a dveře) 
rodinného domu 
kdo docílí: 
Ea < 70 ............................................. 1300 Kč/m2 (max. 50%) 
Ea < 40 (+ řízené větrání) .................. 1950 Kč/m2 (max. 50%) 
bytového domu 
kdo docílí: 
Ea < 55 .............................................. 900 Kč/m2 (max. 50%) 
Ea < 30 (+ řízené větrání) .................. 1350 Kč/m2 (max. 50%) 
 
A2) dotace na provedení dílčího zateplení 
možná opatření zateplení: 
a) stěny U<0,25 
b) střechy U<0,16 
c) podlahy U<0,30 (vůči zemině) 
nebo U<0,4 vůči nevytápěnému prostoru (sklepu) 
d) výměna oken a dveří U<1,2 (U<2,3 dveře do nevyt. prostoru) 
e) instalace nuceného větrání s rekuperací 
podmínka: provést stavební posouzení budovy (statické, případně oprava pláště pod 
zateplením) a Ea po zatepelní < o 20% než Ea původní  
ś©ň·586 
rodinný dům 
3 opatření z a) až e) ............................. 850 Kč/m2 (max. 50%) 
2 opatření z a) až e) + výměna kotle ..... 650 Kč/m2 (max. 50%) 
 
bytový dům 
3 opatření z a) až e) ............................. 600 Kč/m2 (max. 50%) 
2 opatření z a) až e) + výměna kotle ..... 450 Kč/m2 (max. 50%) 
 
B) novostavba pasivního RD (BD) 
rodinný dům (dotace 220 tis. Kč)  
Ea<20, ØU<0,22 , rekuperace vzduchu, těsná obálka budovy (přezkoušeno testem po 
realizaci), primární energie < 60 kWh/m2.rok  
bytový dům (dotace 140 tis. Kč/b.j.) 
Ea<15, ØU<0,3 , rekuperace vzduchu, těsná obálka budovy (přezkoušeno testem po 
realizaci), primární energie < 60 kWh/m2.rok  
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Pozor: příjemcem dotace je první nabyvatel nemovitosti (dle katastru) .. tj. nikoliv developer! 
 
C) využití obnoś©ň·586vitelných zdrojů 
(výměna kotle za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo a instalace solárních kolektorů) 
rodinný dům 
kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva a akum. nádrží, 
nebo zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 
....................................................................... 80 tis.Kč (max. 60%) 
kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumul. nádrže 
....................................................................... 50 tis.Kč (max. 50%) 
tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda ............ 75 tis.Kč (max. 30%) 
tepelné čerpadlo vzduch - voda ......................... 50 tis.Kč (max. 30%) 
solární kolektory pro ohřev teplé vody ............... 55 tis.Kč (max. 50%) 
solární kolektory pro ohřev teplé vody i přitápění. 80 tis.Kč (max. 50%) 
 
bytový dům 
kotel na biomasu ...................................... 25 tis.Kč na b.j. (max. 50%) 
solární kolektory pro ohřev teplé vody .ś©ň·586....... 25 tis.Kč na b.j. (max. 50%) 
solární kolektory pro ohřev teplé vody i přitápění 
............................................................... 35 tis.Kč na b.j. (max. 50%) 

Dotační bonus: kombinace A nebo B spolu s výměnou kotle dle C 
................................................. pro RD +20 tis Kč, pro BD +50 tis. Kč 

Zajímavost: banky připravují vlastní produkty, kterými dofinancují pro zájemce zbytek 
(forma podobná spotřebitelskému úvěru). 

 


