
   
 

 

  

1 

 

ta správná, energeticky úsporná, řešení 

Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – oblast 
C. 4, Nová zelená úsporám 

Důležité informace o výzvě 

 podpora instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do 

dokončených rodinných domů; 

 lze kombinovat s podporou z oblasti A (zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů); 

 minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %; 

 dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 h-1 musí být 

doložena protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy. 

Výše dotace  

Oblast 
podpory 

Typ systému 
Výše podpory 

[Kč] 

C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000 

C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000 

C.5 Odborný posudek 5 000 

Potřebné dokumenty k žádosti 
Odborný posudek, který se skládá z následujícího: 

 Projektová dokumentace (technická zpráva, půdorysy jednotlivých podlaží se 

znázorněním umístění jednotky nuceného větrání, rozvodů vzduchotechnického potrubí  

a umístění koncových prvků). 

 Energetické hodnocení. 

 

 

 

 



   
 

 

  

2 

 

ta správná, energeticky úsporná, řešení 

Cena služby 

Služba Cena [Kč] 

Energetické hodnocení 9.800,- 

Projektová dokumentace vzduchotechniky dle požadavků programu NZÚ1) 6.000,- 

Vyřízení dotace „na klíč“ (podání žádosti, administrace a doložení realizace) 4.000,- 

Cena celkem 19.800,- 

Poznámky: 

1) Cena za projekt je při předání/zapůjčení platných půdorysů a řezů objektu. Pokud není 

k dispozici, tak bude nutné zaměření objektu v ceně cca 1.900,- Kč. 

Postup spolupráce – aneb 6 kroků k získání dotace 
1. Vstupní konzultace zdarma – energetické poradenství EKIS 

- provádíme pod záštitou Ministerstva průmyslu a ochodu - https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis 

2. Úvodní studie – zdarma 

- zhodnocení předběžných možností čerpání podpory na jednotlivá opatření. 

3. Projektová dokumentace a energetické hodnocení 

- vyhotovení dokumentace dle požadavků programu Nová zelená úsporám. 

4. Kompletace a podání žádosti 

- el. registrace žádosti a doručení všech podkladů na Fond ke schválení žádosti (cca 3 týdny). 

5. Realizace opatření klientem 

- na realizaci budete mít 24 měsíců od schválení žádosti. 

6. Doložení podkladů na Fond, čerpání dotace 

- zpracování všech podkladů dokládající realizaci a doložení na Fond. Dotace pak cca do 4 týdnů. 

Na naše služby je záruka - ručíme za to, že vše bude zpracováno dle programu 

Nová zelená úsporám. 

 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

