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Jak postupovat, abych 
získal dotaci na zateplení 
domu?
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Co mohu získat?
Lze čerpat maximálně 150 000 Kč na dům

na zateplení stropu domu

na zateplení střechy domu

na zateplení podlahy domu

na výměnu vchodových dveří *  

na výměnu každého okna *

na běžný metr zateplení fasády *

50 000 Kč  

120 000 Kč 

60 000 Kč 

18 000 Kč 

12 000 Kč  

6 000 Kč 

 * (maximálně 150 000 Kč)

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve 
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravili program 
Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční 
podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a 
jednoduché zateplení domů. Peníze dostanou předem a k elektronické 

žádosti nebude potřeba žádné složité papírování.
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Jaká opatření si mám vybrat?
Do toho, které je nejefektivnější, a které přinese největší úspory. Každý 
z nás ze školy a ze svých zkušeností ví, že teplo stoupá vzhůru a pokud 
nejsou strop nebo střecha perfektně zaizolované, tak topíme Panu 
Bohu do oken a stojí nás to obrovské peníze. Začněte tedy stropem. 
Dotace na zateplení stropu činí 50 000 Kč. Za 50 000 Kč zateplíte strop 
o výměře 100 m2. Zateplením stropu ušetříte 35-40 % nákladů za 
topení! K zateplení stropu si můžete požádat ještě o peníze na výměnu 
oken a vchodových dveří. Na dveře dostanete 18 000 Kč. Na výměnu 
každého okna obdržíte 12 000 Kč. Celkově můžete dostat 150 000 Kč. 

Za 50 000 Kč zateplíte strop, k tomu vyměníte vchodové dveře a ještě 
zvládnete vyměnit 6 oken. Zateplením stropu a výměnou oken snížíte 

své náklady za topení o více než polovinu. 

Pokud si nevíte rady, zavolejte nám 722 689 388 
nebo 721 207 099 

anebo nám napište na poradna@poctiva-izolace.cz 
a my vám rádi poradíme.
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Kdy dostanu peníze na zateplení?
O peníze si můžete požádat předem a fond Vám peníze pošle formou 
zálohy. Na realizaci zateplení máte jeden rok. Žádosti se přijímají od 
9.1.2023. Pokud máte dostatek finančních prostředků. můžete 
zateplení realizovat již nyní, protože Vám zateplení proplatí zpětně až k 

datu realizace 12. září 2022. 

Čím dříve zateplíte, tím rychleji a více ušetříte za topení!

120 000 Kč
Zateplení střechy

12 000 Kč/okno
Výměna oken

6 000 Kč/běžný metr
Zateplení fasády

18 000 Kč/dveře
Výměna vchodových dveří

50 000 Kč
Zateplení stropu

60 000 Kč
Zateplení podlah
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Co budu potřebovat k žádosti?
Než si zažádáte o dotaci, je dobré si pořídit fotografie míst, která 
budete chtít zateplit – podlahu půdy, původní okna, dveře, 
nezaizolovanou střechu apod. Pořízené fotografie se dokládají k 
žádosti o poskytnutí dotace. Dále bude potřeba vyplnit Odborný 
posudek, ale nelekejte se, je velmi jednoduchý a navíc Vám s jeho 
vyplněním zdarma pomohou pracovníci Místních akčních skupin. Na 
tomto odkaze naleznete jejich seznam http://databaze.nsmascr.cz/ 

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

Připravte si jakýkoliv doklad, potvrzující vlastnictví bankovního účtu 
– k doložení stáčí poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno 
vaše jméno. Nebo můžete doložit Smlouvu o založení účtu u vaší 
banky. A posledním dokumentem je potvrzení prokazující čerpání 

důchodu, nebo příspěvku na bydlení.

Pokud si nevíte rady, zavolejte nám 722 689 388 
nebo 721 207 099 

anebo nám napište na poradna@poctiva-izolace.cz 
a my vám rádi poradíme.

50 000 Kč
Zateplení stropu



www.poctiva-izolace.cz

Jak mám podat žádost?
Žádosti se podávají pouze elektronickou identitou. 

https://www.identitaobcana.cz/

Pokud si nevíte rady, zavolejte nám 722 689 388 
nebo 721 207 099 

anebo nám napište na poradna@poctiva-izolace.cz 
a my vám rádi poradíme.
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Co mám dělat, když nemám 
počítač nebo si nevím rady?

Ideální je požádat o pomoc své děti, nebo vnoučata, tedy ty v okruhu 
nejbližší rodiny a požádejte je o pomoc s vyřízením elektronické 
identity i s podáním žádosti.  Pokud by si vaše děti nebo vnoučata 
nevěděla rady, je možné se obrátit o pomoc na zástupce Místních 
akčních skupin, kteří zdarma pomohou s celým procesem od podání 

žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. 

Pokud si nevíte rady, zavolejte nám 722 689 388 
nebo 721 207 099 

anebo nám napište na poradna@poctiva-izolace.cz 
a my vám rádi poradíme.
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Kdo mi zateplení domu provede?
Ideálním řešením je se obrátit na zkušené odborné společnosti, které 
mají bohaté zkušenosti se zateplovacími pracemi a které na svou práci 
poskytují dlouhé záruky. Velmi důležité je provést zateplovací práce 
odborně a profesionálně. Neméně důležité je zateplení provést velmi 
rychle a pokud možno co nejdříve, abyste šetřili ihned. No a neméně 

důležité je vybrat správné izolační materiály a technologie.

Pomoci s výběrem vám může online kalkulátor a Srovnávač izolací 
http://www.srovnani-izolaci.cz/

Pokud si nevíte rady, zavolejte nám 722 689 388 
nebo 721 207 099 

anebo nám napište na poradna@poctiva-izolace.cz 
a my vám rádi poradíme.
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Jak doložím provedené 
zateplení, na které jsem dostal 

dotaci?
Po dokončení zateplení předložíte Zprávu o provedených opatřeních a 
fotografie realizovaného zateplení, vyměněných oken, dveří apod. 
Zprávu o realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí zástupce 
Místní akční skupiny. Pokud vám zateplovací opatření zrealizuje 
POCTIVÁ IZOLACE, tak vám rádi pomohou s vyplněním Zprávy o 
provedených opatřeních, navíc pořídí fotodokumentaci před zahájením 
realizace zateplovacích opatření a fotodokumentaci po realizaci 

zateplovacích opatření. 

Pokud si nevíte rady, zavolejte nám 722 689 388 
nebo 721 207 099 

anebo nám napište na poradna@poctiva-izolace.cz 
a my vám rádi poradíme.
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Chcete čerpat dotace? 
Jsme tu pro vás.

Kde začít?

Od roku 2010 si držíme prvenství v oblasti zateplení staveb. Naše 
řešení dokáže za 4 hodiny uspořit až 40% nákladů na vytápění. To vše 

s 5 letou zárukou na materiál i práci.

Zavolejte nám
722 689 388 nebo 721 207 099 

Napište na 
poradna@poctiva-izolace.cz 


