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Výzva č. 1/2022 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci programu Nová zelená úsporám light 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje, v souladu se směrnicí MŽP č. 3/2022 o 

poskytování prostředků Modernizačního fondu ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„směrnice“), výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „výzva“) z programu Nová 

zelená úsporám light (dále jen „program“).   

Program bude administrován Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) 

a financován z programu HOUSEenerg Modernizačního fondu. Podmínky poskytování podpory dle 

této výzvy se dále řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená 

úsporám Light  (dále jen „závazné pokyny“). 

 Číslo výzvy 1/2022 

Sektor podpory Rodinné domy 

Oblasti podpory Zateplení domu a výměna výplní otvorů 

Název komponent 

v rámci programu 
HOUSEenerg 

Název opatření 

v rámci programu 
Snížení energetické náročnosti rezidenčních budov 

Oprávnění příjemci 

podpory 

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, ve kterém má trvalý pobyt 

počínající před 12.  9.  2022 a zároveň:  

- Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti 

o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo  

- žadatel v období mezi 12.  9.  2022 a dnem podání žádosti o podporu 

pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).  

Termíny výzvy 
Žádosti je možné podat v období od 9. 1. 2023 v 10:00 do 31. 8. 2024 

v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace. 

Období realizace Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2024. 

Výše podpory 

  

Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem, 

nejvýše však 150 000,- Kč/žádost 

Alokace 1 500 mil. Kč 
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1. Cíl výzvy 

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Podpora z této výzvy je 

speciálně zaměřena na skupiny obyvatel s nízkými příjmy, příjemce vybraných typů sociálních dávek 

a důchodů. 

2. Podporované aktivity 

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie ve stávajících 

rodinných domech formou podpory vybraných typů aktivit (opatření) realizovaných především na 

obálce budovy. Podporované aktivity jsou detailně popsány v závazných pokynech. 

3. Oprávnění příjemci podpory 

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (dle definice RD 

uvedené v kapitole 9) na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající 

před 12. 9. 2022 a zároveň: 

- Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní 

důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo 

- žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na 

bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). 

4. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice, v souladu 

se závaznými pokyny, s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra 

životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků. 

Způsob určení výše podpory je popsán v závazných pokynech, výše podpory je určena typem aktivity 

a případně jejím rozsahem. 

Maximální výše dotace: 150 000,- Kč/žádost; 

Veřejná podpora: Podporovány mohou být pouze projekty, které nenaplňují definiční znaky veřejné 

podpory. 

5. Alokace prostředků pro výzvu 

Pro výzvu je alokováno celkem 1 500 mil. Kč.  
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6. Termíny výzvy 

Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí: 9. 1. 2023 v 10:00 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2024 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace 

7. Období realizace 

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2024. 

8. Místo realizace podporovaných aktivit 

Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.   

9. Podmínky výzvy 

a) Projekt musí být v souladu s cíli programu a podmínkami uvedenými ve směrnici, ve výzvě a 

v závazných pokynech. 

b) Podání žádosti o podporu musí být učiněno oprávněným žadatelem definovaným ve výzvě a 

závazných pokynech. 

c) Musí být dodržen předepsaný způsob a termín podání žádosti. 

d) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, nelze podporu poskytnout. 

e) MŽP je oprávněno kdykoliv, zejména na základě průběžného monitoringu a vyhodnocení 

přínosů programu, tuto výzvu ukončit, změnit či rozhodnout o odlišném rozdělení alokace 

mezi jednotlivé oblasti podpory. 

f) Na dotaci není právní nárok. 

10. Způsob podání žádosti 

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6, a to 

elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí 

České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), který je dostupný na webových stránkách programu: 

www.novazelenausporam.cz.  

Pro registraci žadatele a následné podání žádosti v AIS SFŽP ČR je nutné mít zřízený některý 

z identifikačních prostředků pro vzdálené prokazování totožnosti napojených na Národní bod 

pro identifikaci a autentizaci (NIA). 

http://www.novazelenausporam.cz/
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11. Administrace žádosti 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.  

Žádosti jsou administrovány průběžně. Podpořeny mohou být pouze úplné a formálně správné 

žádosti, které splní požadavky dané směrnicí, závaznými pokyny a touto výzvou, maximálně však do 

výše disponibilní alokace. 

Žádosti jsou posuzovány dle závazných pokynů účinných v době podání žádosti. 

O podpoře rozhoduje ministr životního prostředí. 

Průběh administrace je detailně popsán v závazných pokynech. 

12. Kontakty 

Své dotazy mohou žadatelé podávat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na 

webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz, případně mohou kontaktovat 

pracovníky Fondu, jejichž seznam je uveden v sekci NZU – light. 

V Praze dne: 14. listopadu 2022  

    ministr životního prostředí 

http://www.novazelenausporam.cz/

