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Jak úspěšně podat žádost 

Fyzické osoby – nepodnikající (občané, rodinné domy)

Oblast A: Úspora energie na vytápění

A1. Celkové zateplení
Podmínkou pro poskytnutí podpory je dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 
70 kWh/m2 u rodinných domů, a zároveň snížení měrné potřeby tepla na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením 
ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů), získá vyšší dotaci. 

A2. Dílčí zateplení 
Základním požadavkem pro poskytnutí podpory je snížení měrné potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 %. Při snížení měrné potřeby 
tepla na vytápění o 30 % a více bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší.

Dalším kritériem pro každé realizované opatření je také splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky 
budovy (ČSN 730540:2007). 

Kdy lze žádat
před realizací opatření, →
v průběhu realizace opatření, →
po jejich dokončení.   →

Podpora v programu Zelená úsporám může být čerpána do 31. prosince 2012. Nárok na ni mají pouze opatření dokončená po 1. dubnu 2009.

Kdo může žádat
Majitel nebo spolumajitel obytné budovy zapsaný v katastru nemovitostí, který bude rodinný dům po dobu 15 let užívat k bydlení.

Před podáním žádosti – krok za krokem
Následujícím krokům věnujte dostatečnou pozornost. Řádně splněné náležitosti žádosti a správné vyplnění jejího formuláře a všech jeho 
příloh může významně urychlit administraci žádosti. Pro detailnější poučení prostudujte webové stránky programu www.zelenausporam.cz 
a v případě nejasností volejte na bezplatnou Zelenou linku 800 260 500.

1. Najděte si odborníka na zpracování projektu a odborného posudku

Poradí vám, zda plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projektovou dokumentaci vč. odborného posudku 
(energetické výpočty) – minimální rozsah dokumentace viz na www.zelenausporam.cz, sekce Dokumenty ke stažení. Odborník vám 
pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti. Najdete ho v databázi České komory autorizovaných inženýrů a tech-
niků (www.ckait.cz), Asociace energetických auditorů (www.aeaonline.cz) nebo v seznamu České komory architektů (www.cka.cc). 

2. Vyberte si dodavatele a výrobek

Investici musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky či technologie, které chcete použít, musí být zaregis-
trovány v Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy jsou zveřejněné na webových stránkách programu (www.zelenausporam.cz). 
Registrace je bezplatná.

3. Nechte si vystavit list vlastnictví k dané nemovitosti 

Vystaví jej katastrální úřad nebo stanoviště CzechPoint (viz www.czechpoint.cz) a předkládá se originál nebo úředně ověřená kopie. 
V den podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. 



Seznam povinných příloh 
— při podání žádosti před realizací i po jejím ukončení 

Dokument Počet Forma Kde předložit Kde získat

odborný posudek 
(energetické výpočty)

2  KP SFŽP (ke kontrole) /
banka

databáze České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků (www.ckait.cz) 
nebo Asociace energetických auditorů 
(www.aeaonline.cz)

projekt 2  KP SFŽP (ke kontrole) /
banka

databáze České komory architektů 
(www.cka.cz)

krycí list 2 KP SFŽP (ke kontrole) /
banka

www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke 
stažení

list vlastnictví 
k nemovitosti 

1 originál / ověřená kopie KP SFŽP (ke kontrole) /
banka

katastrální úřad / Czech POINT

souhlasné prohlášení 
vlastníků nemovitosti

1 originál (ověřené podpisy 
všech vlastníků)

KP SFŽP (ke kontrole) /
banka

www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke 
stažení

plná moc (s ověřeným 
podpisem zmocnitele)

1 originál / ověřená kopie KP SFŽP (ke kontrole) /
banka

www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke 
stažení

— při podání žádosti po ukončení realizace doložte navíc

Dokument Počet Forma Kde předložit Kde získat

kolaudační 
souhlas / oznámení 
o užívání 
stavby / předávací 
protokol

1 originál / úředně ověřená 
kopie

banka stavební úřad / dodavatel

faktura/-y 
s položkovým 
rozpočtem

1 originál / úředně ověřená 
kopie

banka realizátor opatření (dodavatel), vzor viz 
www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke 
stažení

doklad o uhrazení – 
např. výpis z účtu 
(z banky!)

1 originál / úředně ověřená 
kopie

banka banka, u níž veden účet, ze kterého uhrazeny 
faktury

4. Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti 

Pokud z listu vlastníků vyplývá více vlastníků, je nutné předložit souhlas všech ostatních vlastníků s realizací opatření, a to originál 
s úředně ověřenými podpisy. Vzor formuláře je ke stažení na www.zelenausporam.cz, sekce Dokumenty ke stažení.

5. Vyplňte krycí list

Je potřeba, aby vám s vyplněním krycího listu (dvě vyhotovení) pomohl zpracovatel odborného posudku a obě vyhotovení potvrdil razít-
kem a podpisem. Vzorově vyplněný krycí list najdete na www.zelenausporam.cz, sekce Dokumenty ke stažení.

6. Zkontrolujte si povinné přílohy žádosti (viz dále jejich seznam)

Před příchodem na krajské pracoviště SFŽP si dobře zkontrolujte, máte-li všechny náležitosti. Posouzení všech povinných příloh pak může 
proběhnout bez nutných oprav a doplnění, což urychlí podání a přijetí žádosti.

7. Vyplňte žádost o podporu

Vyplňte jen silně orámované části žádosti! Žádost a její přílohy podáváte na pobočce banky, která je zapojena do programu (viz 
www.zelenausporam.cz, sekce Kde je možné žádat). Projektovou dokumentaci (tj. projekt a odb. posudek) a krycí list si musíte nechat 
nejprve zkontrolovat na krajském pracovišti SFŽP. To můžete učinit i zasláním poštou na adresu: odbor GIS SFŽP, Olbrachtova 2006/9, 
140 00 Praha 4. Všechny požadované podpisy žadatele ale musí být v tomto případě úředně ověřeny!



Ad 1 a 2 Definice rodinného 
a bytového domu – viz pokyny 
k vyplnění žádosti.

Vzorově vyplněný formulář žádosti o podporu v oblasti A

Ad 3 a 4 Pro posouzení, zda 
se jedná o dílčí či celkové 
zateplení, jsou klíčové hodnoty 
měrné roční potřeby tepla 
z odborného posudku. 

Ad 5 a 6 Vyplňte, jen pokud 
žádáte o dotaci i na opatření 
pod písm. C (např. tepelné 
čerpadlo, nízkoemisní zdroj na 
biomasu nebo solárnětermické 
kolektory).

Ad 7 – 10 Údaje získáte z listu 
vlastnictví, který vám vydají na 
katastrálním úřadě nebo stano-
vištích CzechPoint.

Ad 12 Pro komunikaci se SFŽP 
doporučujeme použít e-mail.

Ad 9 Neobsahuje-li adresa 
nemovitosti název ulice, do 
kolonky uveďte název obce. 
Pozor – vyplňte číslo popisné, 
ne orientační.



Ad 13 Neobsahuje-li adresa 
nemovitosti název ulice, do 
kolonky uveďte název obce. 
Pozor – vyplňte číslo popisné, 
ne orientační.

Ad Čestné prohlášení 
a ostatní ujednání 

Tuto část si dobře přečtěte, 
souhlas s ní potvrdíte pod řád-
kem 23 svým podpisem.



Ad 19 List vlastnictví byste měli 
mít v jednom vyhotovení, 
a to buď originál, nebo úředně 
ověřenou kopii.

Ad 21 Krycí list ve dvou vyho-
toveních vždy vyplňujte spolu 
se zpracovatelem odborného 
posudku (energetických výpo-
čtů), který vám ho také potvrdí 
svým podpisem a razítkem. 

Ad 20 Nejste-li jediným vlast-
níkem, k provedení opatření 
potřebujete souhlas všech 
ostatních vlastníků. Souhlas 
má podobu úředně ověřeného 
podpisu na formuláři, který 
získáte z www.zelenausporam.
cz. Podáváte originál v jednom 
vyhotovení.

Ad 22 Dokumentace k pro-
vedení má svůj předepsaný 
minimální rozsah, který najdete 
na www.zelenausporam.cz. 
Zahrnuje projekt včetně odbor-
ného posudku (energetických 
výpočtů) a musí být ve dvou 
vyhotoveních stvrzených 
kulatým razítkem a podpisem 
zpracovatele.



Ad 28 Do kolonky uveďte 
souhrnnou částku uznatelných 
nákladů doložitelnou z faktur za 
provedení opatření.

Ad 29 Jako doklad o ukončení 
předkládáte kolaudační sou-
hlas, nebo oznámení o užívání 
stavby, popř. předávací pro-
tokol. Předkládáte originál / 
úředně ověřenou kopii v jed-
nom vyhotovení.

Po realizaci opatření

Ad 30 Jako doklad předklá-
dáte fakturu / -y s položkovým 
rozpočtem (vzor na www. 
zelenausporam.cz) a potvrzení 
o jejich uhrazení – např. ban-
kovní výpis z účtu žadatele, 
příj mový pokladní doklad doda-
vatele, fakturu / -y s potvrzením 
dodavatele o jejich zaplacení. 
Předkládáte originál / úředně 
ověřenou kopii v jednom 
vyhotovení.



Web www.zelenausporam.cz E-mail dotazy@zelenausporam.cz Zelená linka 800 260 500

Při podávání žádosti pozor na:
Nejčastější chyby při vyplňování formuláře žádosti

1.   Žádost o dotaci pro jednotlivé byty 
Jednotlivé byty v bytových či rodinných domech nemají na podporu z programu nárok, žádost lze čerpat jen na opatření pro dům jako celek.

2. Nevyplněné kolonky
Pečlivě si ještě jednou projděte, zda jste vyplnili a zaškrtli vše požadované.

3. Chybějící podpis/-y a rodné číslo
Zdánlivě jednoduché věci zůstávají často opomenuty. Nezapomeňte si tyto náležitosti zkontrolovat.

4.  Nedostatečný počet nebo nepostačující podoba příloh žádosti
V tabulce výše si zkontrolujte, zda máte všechny přílohy a v požadované formě. Jednou z častých chyb v dokládaných přílohách je např.: 

 Faktura vystavená na jiné jméno 
 Faktury, kterými dokládáte provedení opatření, musí být vystavené na jméno žadatele.

Nejčastější chyby při vyplňování krycího listu

1.  Dodavatel není v SOD, výrobek či technologie v SVT 
Dodavatel musí být zapsán v Seznamu odborných dodavatelů, výrobek či technologie musí být registrovány v Seznamu výrobků a tech-
nologií. Pokud tam nejsou, je možné je tam nechat zapsat. 

2.  Zadané IČ výrobce, nikoli dodavatele
V krycím listu uveďte IČ dodavatele výrobku či technologie, nikoli IČ jejich výrobce.

3.  Špatně vypočtená vytápěná podlahová plocha
Zpracovatel dokumentace by měl dobře vypočítat vytápěnou podlahovou plochu a také ji náležitě vyznačit v technických výkresech 
a v legendě k nim. Klíčovým pro výpočet vytápěné podlahové plochy je zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií. Doplňující infor-
mace, co se započítává a nezapočítává do vytápěné podlahové plochy, najdete i na stránkách programu www.zelenausporam.cz, sekce 
Dokumenty ke stažení.

4.  Špatně vypočtená úspora tepla 
Zpracovatelé dokumentace nesprávně vypočítají procentní úsporu tepla na vytápění po provedení opatření. Ukázkové příklady, jak si 
poradit s technickými výpočty, najdete na www.zelenausporam.cz, sekce Na co je možné žádat.

5.   Chybějící razítko a podpisy žadatele a zpracovatele dokumentace
Zpracovatel dokumentace musí krycí list orazit razítkem. Žadatel (ev. zmocněnec) i zpracovatel dokumentace se musí podepsat.

Všechny důležité informace k vyplňování žádosti a všem jejím náležitostem najdete na webových stránkách programu 
www.zelenausporam.cz. Poradí vám rovněž pracovníci bezplatné Zelené linky 800 260 500 a krajských pracovišť SFŽP.


