
Nová zelená úsporám – změny (web: sfzp.cz 27.4.2022) 
Ostatní domácnosti  
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít 
kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o 
další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc 
získají finanční bonus. 

Kdo může o dotaci žádat 
vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného 
rekreačního objektu) 

Na co lze dotaci čerpat 
*na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj 
*na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění 
*na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem 
*výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby 
elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn (pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a 
to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v 
termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022) 
Podporované typy zdrojů: 
kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída 
A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže) 
lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++) 
tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++) 
tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++) 
tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému  
plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A) – pouze pro žádosti podané a zrealizované či 
uhrazené do 30. 4. 2022 
napojení na soustavu zásobování teplem 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy 
Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií >, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla 
na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit 
dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje 
parametry programu. 
Změny v podpoře plynových zařízení od 1. dubna 2022 

Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým 

pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako 

palivo zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) bude podpořena pouze u žádostí podaných do 

30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň 

částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. 

U bytových domů skončí 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení. 

V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou od 1. července 2022 vyjmuty z 

podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování 

fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. 

Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která 

vyžívají uvedená paliva. 
Změny se netýkají žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž platí dosavadní podmínky platné do 
tohoto data. 

Kam se obrátit pro více informací 
Kontaktní krajské pracoviště: 
Horova 180/10. 500 02 Hradec Králové 
Úřední hodiny: pondělí a středa 9.00 – 17.00, pátek 9.00 – 12.00 
Kontakty na pracovníky:  
602 215 565, 724 779 086, 730 162 165, 725533 489, 724 795 269, 725 

https://svt.sfzp.cz/

