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Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III 

Cíl výzvy 
Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Účelem programu je 

podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

Příjem žádostí o podporu 
Žádosti o podporu jsou přijímány od 2.2.2018 do 29.11.2019. 

Příjemci podpory 
Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; 

Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu 

vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně 

některých zákonů. 

Podporované aktivity 
Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:  

 zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení 

obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);  

 instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);  

 instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;  

 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel 

nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže; 

 výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;  

 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;  

 instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné 

čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, 

ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla; 

 instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;  

 instalace solárních fotovoltaických soustav;  

 připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;  

 výměna předávací stanice;  

 vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody 

včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy. 
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Výše dotace 

 Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 3 500 000 000 Kč. 

 Výše dotace je 30 % a 40 % ze způsobilých výdajů, dle dosažené hladiny podpory. 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 tis. Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 mil. Kč 

Způsobilé výdaje 

 Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. 

 Na vedlejší aktivity může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu je nezpůsobilá. 

Specifika a omezení 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy 

 

 


