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Asistenční pomoc žadatelům celým průběhem od podání žádosti o dotaci až po 

doložení realizace úsporného opatření pro nízkopříjmové domácnosti zajišťuje 

MAS Krušné hory, o. p. s., s kanceláří v DK Ostrov, Mírové náměstí 733, v Ostrově.    

Kontaktní osobou v rámci celého poradenství je manažer  

Daniel Benda,   +420 608 734 854,  benda@mas-krusnehory.cz 

Kdo může žádat 

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale 

hlášeni déle než od 12. září 2022 

• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou 

rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 

 

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání 

žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v 

období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení 

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

 

Opatření musí být realizováno po 12. 9. 2022;  

Příjem žádostí o dotaci v rámci AIS systému SFŽP ČR od 9. ledna 2023  

DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI PRO ÚSPORU ENERGIÍ 

mailto:benda@mas-krusnehory.cz
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ČASTÉ DOTAZY 

Komu je Nová zelená úsporám Light určena? 

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících 

dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů 

a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést 

prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy 

energetickou chudobou. 

Kolik peněz žadatelé získají a na jaké úpravy je mohou použít? 

Peníze mohou vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Mohou například zateplit fasádu, 

střechu anebo strop pod půdou domu. Stát přispěje také na výměnu oken a vchodových dveří. Na 

jeden rodinný dům takto mohou zájemci získat až sto padesát tisíc korun. 

Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve standardním programu NZÚ. 

Kdy bude možné o dotace z NZÚ light žádat? 

Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023. Zpětně bude možné ale žádat i na zateplení 

realizovaná po 12. 9. 2022. 

Nemám počítač ani internet, jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou 

identitu občana? 

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na 

zástupce Místních akčních skupin, kteří pomohou s celým procesem od podání žádosti až po 

doložení realizace úsporných opatření. Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se 

můžete obrátit na konzultační střediska EKIS a M-EKIS. 

 

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost? 

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají 

starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 

12. 9. a datem podání žádosti. 

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, 

potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání. 

K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném 

období. 

http://databaze.nsmascr.cz/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
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Dům jsem před časem převedl na syna, ale dál tam bydlím jen s manželkou, jsme starobní 

důchodci, můžeme žádat? 

V tomto případě by šlo čerpat podporu z NZÚ light pouze v případě, kdy platí, že váš syn je trvale 

hlášen v domě (přihlášení k trvalému pobytu musí být starší než z 12. 9. 2022) a zároveň je starobní 

nebo invalidní důchodce a/nebo pobírá příspěvek na bydlení. 

V případě, že syn bydlí jinde, nesplňuje vlastník nemovitosti podmínky NZÚ light a o podporu z NZÚ 

light žádat nelze. Váš syn ale může na zateplení rodinného domu zažádat o dotaci z „klasické“ Nové 

zelené úsporám. 

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem, syn je v produktivním věku, pracuje, ale s 

námi nebydlí, můžeme žádat? 

Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem. 

Oba s manželkou pobíráme starobní důchod. V našem domě je trvale hlášena vnučka, která 

je nezletilá a dospělý vnuk, který studuje a nemá žádné příjmy. Máme na dotaci z NZÚ nárok? 

Ano, v tomto případě nárok na dotaci máte. Pokud v domácnosti tvořené důchodci žije ještě 

nezletilé dítě nebo zletilé studující, tak příjmy směrem nahoru neovlivní a taková domácnost může 

žádat v NZÚ light. 

Náš dům jsme převedli na děti, které nám tam zřídily věcné břemeno užívání. V domě 

bydlíme jen my s manželkou, oba jsme ve starobním důchodu. Máme nárok na dotaci z NZÚ 

light? 

Bohužel v tomto případě není možné poskytnout dotaci z NZÚ light. Žádat může pouze vlastník 

nemovitosti, který v ní trvale bydlí a pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo 

příspěvky na bydlení. Vaše děti jako vlastníci nemovitosti, ve které bydlíte, mohou zažádat o dotace 

z „klasické“ Nové zelené úsporám. 

Já i manželka pobíráme starobní důchod, já si navíc přivydělávám. Můžeme si požádat o 

dotaci z NZÚ light? 

Ano, na dotaci máte nárok. Neposuzujeme, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek 

NZÚ light stačí, že pobíráte starobní důchod. 

Jsem důchodce, manželka chodí do práce, ale její plat je nižší než můj důchod. 

Pokud vaše manželka nepobírá starobní ani invalidní důchod, vaše domácnost nesplňuje podmínky 

NZÚ light, proto nemůžete v tomto programu žádat o dotaci. 
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Mám rozhodnutí o důchodu, ale důchod nepobírám, jsem zaměstnán. Mám nárok na dotaci 

z NZÚ light? 

V podmínkách NZÚ light je stanoveno, že žadatel musí pobírat důchod nebo příspěvek na 

bydlení. Pokud nepobíráte důchod ani příspěvek na bydlení, podmínky nesplňujete a na dotaci 

nárok nemáte. 

Opatření jsem udělal v říjnu, ale nemám fotodokumentaci před realizací, mohu požádat? 

Ano, žádost bude individuálně posouzena, ale budou vyžádány dodatečné doklady potvrzující 

realizaci po 12.9.  Pokud bude prokázáno splnění podmínek, žádost bude moci být schválena. 

V čem bude program oproti jiným dotacím jednodušší? 

Bude vyžadovat jen minimum příloh, nebude potřeba přikládat energetický posudek ani 

projektovou dokumentaci. Důležitá bude fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a 

konečná zpráva o provedených úpravách. 

Mohu žádat o dotaci NZÚ light, i když už mám opatření realizované (např. vyměněná okna)? 

Pokud bylo zateplení realizováno po 12. 9. 2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně. 

Do jaké doby od podání žádosti musím opatření zrealizovat (dokončit)? 

Na realizaci má žadatel jeden rok a v odůvodněných případech je možné ji o půl roku prodloužit. 

Musím použité výrobky (okna, zateplovací systémy apod.) vybírat z nějakého předem 

stanoveného seznamu? 

Nikoli, volba výrobků je na žadateli. Při zateplení je jen nutné dodržet požadované tloušťky izolace 

a v případě oken se musí jednat o trojskla (výjimku tvoří špaletová okna a dveře, kde je možné 

instalovat i dvojskla). 

Mohu kombinovat podporu z klasické NZÚ a NZÚ light? 

Ano, je možné využít finanční podporu z NZÚ light na zateplení domu a zároveň požádat o dotaci z 

NZÚ třeba na výměnu zdroje vytápění. Jde o dvě různé žádosti, proto se na ně nevztahuje 

kombinační bonus. Úspory realizované díky opatřením dotovaným z programu NZÚ light nelze 

započítat do výpočtu úspor pro program NZÚ. 
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V minulosti jsem již čerpal dotaci z NZÚ na výměnu oken (za dvojskla), nyní bych chtěl s 

pomocí NZÚ light okna vyměnit za trojskla, mám na dotaci nárok? 

Nikoliv, protože stále ještě neuplynula doba udržitelnosti pro opatření podporovaná v dřívějších 

programech Zelená úsporám a dalších. Výměnu je možno provést na vlastní náklady. S podporou 

NZÚ ale můžete realizovat další úsporná opatření. 

Chtěl bych současně vyměnit zdroj tepla na vytápění, proč musím žádat v kotlíkových 

dotacích či klasické NZÚ? 

NZÚ light je koncipována tak, aby pomohla s rychle a snadno realizovatelným zateplením domů a 

nezahrnuje podporu výměny zdrojů vytápění. O tu je možné zažádat v „klasické“ NZÚ, pro 

domácnosti s nízkými příjmy se připravuje i další etapa kotlíkových dotací. Pokud máte zájem o 

zateplení domu v rámci NZÚ light i o výměnu zdroje vytápění, podejte si jednu žádost v NZÚ light a 

další v NZÚ nebo v kotlíkových dotacích (až kraje spustí příjem žádostí – předpoklad je první polovina 

příštího roku). 

Kdo mi potvrdí odborný posudek, potřebný k podání žádosti? 

Formulář odborného posudku je zveřejněn na webových stránkách programu, po vyplnění vám ho 

potvrdí buď pověřený člen Místních akčních skupin nebo pracovníci konzultačních středisek EKIS. 

Kdo může zpracovat a podepsat závěrečnou zprávu o realizaci projektu, práce jsem si 

prováděl sám? 

Řádné provedení opatření musí stvrdit pověřený člen Místních akčních skupin. 

Podle kalkulačky MPSV mi vychází nárok na příspěvek na bydlení ve výši pár set korun, ale o 

příspěvek z různých důvodů žádat nechci, mohu i tak využít NZÚ light? 

Podmínky NZÚ light vyžadují, aby žadatelé o dotaci pobírali starobní nebo invalidní důchod, nebo 

aby v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobírali příspěvek na bydlení. 

Pokud tyto podmínky nesplňujete, nemůžete o dotaci žádat, a to ani v případě, že byste měl na 

příspěvek na bydlení nárok, ale rozhodl jste se ho nečerpat. 

Co musí obsahovat fotodokumentace a proč ji musím dokládat nejen k žádosti, ale i po 

ukončení realizace? 

Fotodokumentace slouží jako doklad, že dotované opatření bylo skutečně realizováno. Fotografie 

musí být pořízeny tak, aby při porovnání snímků bylo jednoznačně viditelné provedení dotovaných 

opatření a jejich rozsah. V případě zakrytých konstrukcí doložíte fotodokumentaci z průběhu 

provádění před zakrytím konstrukce. 

 

http://databaze.nsmascr.cz/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
http://databaze.nsmascr.cz/
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Zateplení fasády 

Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály. 

•  Tloušťka izolace musí být min 20 cm 

 

Kolik získáte      Až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr) 

 

Zateplení střechy 

Dotace na kompletní zateplení střechy.    

•  Tloušťka izolace musí být min 30 cm 

 

Kolik získáte      120 000 Kč na kompletní opatření 

  

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9624
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9624
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9630
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9630
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Zateplení stropu 

Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného 

podkroví. 

•  Tloušťka izolace musí být min 30 cm  
 

Kolik získáte       50 000 Kč na kompletní opatření 

Zateplení podlahy 

Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory. 

•  Tloušťka izolace musí být min 30 cm 
 

Kolik získáte     60 000 Kč na kompletní opatření 

Výměna oken 

Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken 

a balkonových dveří.  

 

Kolik získáte   12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč 

•  Podmínka trojsklo a tloušťka rámu 70 cm 

 

Výměna vchodových dveří 

Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi 

interiérem a exteriérem.  

Kolik získáte    18 000 Kč na dveře / až 150 000 Kč 

 

Pozn: Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní. Veškerá pravidla a pokyny pro žadatele a 

příjemce podpory jsou uvedeny v programu Nová zelená úsporám Light, vyhlášeném MŽP ČR 

prostřednictvím SFŽP.  

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9631
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9631
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9633
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9633
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9637
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9637
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9638
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/#grant-9638

