
Zelená úsporám II zklamala:
mén  pen z, za to více
administrativy
Zna ná ást žadatel  bude nejspíše odmítnuta pro nedodržení
administrativních nárok .

Nový program Zelená úsporám je oproti p vodnímu výrazn  chudší a
ináší také mnohem náro jší požadavky. Hrozí tak, že zna ná ást

žadatel  bude odmítnuta pro nedodržení podmínek i administrativních
nárok .

Dota ní fond Zelená úsporám pro letošní rok nabízí kolem jedné
miliardy korun. Podle odhad  vysta í takový objem prost edk  pro
zhruba 6 tisíc domácností. Program je nyní navíc zam en pouze na
majitele rodinných dom . Ke spln ní podmínek pro dotaci ale nebude
dosta ovat jen zateplení i vým na oken, ale žadatel musí prokázat
minimáln ty iceti procentní úsporu oproti stávající energetické
náro nosti budovy.

Novinkou pro letošní rok je státní dotace na novostavby. V p ípad
výstavby takzvaného pasivního domu má majitel nárok na jednorázovou
podporu ve výši 400 tisíc korun. D m tém  nulového standardu,

že dostat podporu až 550 tisíc korun. „Jenže stavba takového domu se
oproti b žnému standardu prodraží minimáln  o tvrtinu. Kone ný ú et za
výstavbu se tak vyšplhá na ástku vyšší než je b žný d m v kategorii
energetické t ídy C. Dota ní program toto navýšení pokryje maximáln  z
poloviny. Proto neo ekávám, že by taková dotace našla širší zájem
investor  o novostavby,“ podotýká Lud k Loš ák ze spole nosti Comfort
Space.

Pokud se rozhodnete do programu Zelená úsporám p ihlásit, m li byste
mít na pam ti, že sou asná podoba má mnohem v tší nároky na získání
dotace než p edchozí. Oproti minulému programu se zm nila celá ada
požadavk  a ást dokument  musí být vystavena p íslušnými specialisty.
„Zvýšené nároky na administrativu ztíží p ístup žadatel  k dotacím. Jde
možná o p irozený filtr, který je nastaven schváln  a to kv li omezeným
prost edk m ve fondu.



Po dokon ení stavby musí stavebník doložit fondu pot ebné doklady,
faktury za provedené práce, p ípadn  i stavební deník stavebního dozoru.
Pokud fond dostane v as všechny požadované dokumenty a nenajde v
nich žádnou chybu, p izná žadateli dotaci na základ  uzav ené smlouvy.
„Pro b žného ob ana jsou podmínky dotací pom rn  náro né na
pochopení a p ípravu. Snadno se tak stane, že se nakonec k pen m
nedostane, protože nesplnil i dokonce nev domky porušil n kterou z
podmínek,“ dodává Lud k Loš ák ze spole nosti Comfort Space.


