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Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou vyhlášeny programy, na které Fond poskytuje 
podporu: 
 
 
BIOMASA 
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy pomocí biomasy. Jde výhradně o lokální 
systémy zajišťující dodávku tepla a/ nebo ohřev vody pro jeden nebo malou skupinu objektů. 
 
 
TEPELNÁ ČERPADLA 
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů 
pro fyzické osoby. Jde výhradně o tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů. 
 
 
SOLÁRNÍ SYSTÉMY 
ekologicky šetrné způsoby vytápění a/nebo ohřev vody v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické 
osoby na solární systémy. 
Podporovány budou dva typy opatření: 
Ø použití solárních systémů pouze pro celoroční přípravu teplé vody 
Ø použití solárních systémů pro celoroční přitápění a přípravu teplé vody 
 
 
ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU 
Podpora bude poskytována pouze na ukončené akce, které byly zahájeny po 1. 1. 2002. O podporu je možno žádat 
maximálně do 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu (od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
popř. od data předání zařízení od dodavatele do trvalého užívání). Žádosti se přijímají do 30. 9. daného roku 
na místně příslušném krajském pracovišti Fondu. 
 
 
VÝŠE PŘÍSPĚVKU 
U programů, kde je ekologicky šetrný způsob vytápění řešen využitím: 
Ø biomasy a solárních systémů na přípravu teplé vody poskytuje Fond příspěvek až do výše 30 % (maximálně 

však 50 000 Kč)  
Ø u tepelných čerpadel činí příspěvek max. 30 % (maximálně však 100 000 Kč)  
Ø u solárních systémů na přitápění a přípravu teplé vody tvoří příspěvek max. 50 % (maximálně však 100 000 

Kč).  
V objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002 lze poskytnout:: 
Ø při instalaci kotle na biomasu nebo solárních systémů příspěvek až do výše 80 % (maximálně však 150 000 Kč) 
Ø při instalaci tepelných čerpadel příspěvek max. 60 % (maximálně však 200 000 Kč). 
Základem pro výpočet příspěvku jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez 
otopných soustav v objektech). 
Fond se bude rovněž podílet na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových nákladů na audit, maximálně 
do výše 10 000 Kč. Posudek pro kotle na biomasu a solární systémy pro přípravu teplé vody je Fondem hrazen plně, 
maximálně však do výše 3 000 Kč. 
 

 
POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI O PODPORU: 
Žadatel  vyplní  Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží ji se stanovenými doklady  na místně 
příslušném krajském pracovišti Fondu. 

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti 
- Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem 
- Dokumentace  
- Energetický audit nebo odborný posudek, včetně dokladu o jeho zaplacení 
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- Předávací protokol o provedené topné zkoušce a uvedení zařízení do trvalého provozu, popřípadě 
kolaudační rozhodnutí. 

- Fakturaci (originály faktur)/úhradu nákladů dle rozpočtu. 
- Čestné prohlášení o vlastních zdrojích financování a o tom, že objekt neslouží a ani v budoucnu nebude sloužit 

ani z části k podnikání minimálně po dobu 10 let po realizaci dané investice (potvrdí žadatel podpisem ve 
Formuláři žádosti). 

- Tři barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zařízení 
- Vyjádření příslušného stavebního úřadu – stavební povolení, popř. ohlášení stavebních úprav 
- Kopie dodavatelských smluv včetně rozpočtu. 
- Certifikát instalovaného zařízení 
- Stanovisko stavebního úřadu, že příslušné zařízení bylo zničeno povodní roku 2002 (pouze v případech 

nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002) 
U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti 
specifickými doklady. 
 
 
 
 
ŽÁDOSTI O PODPORU PŘIJÍMAJÍ A PODROBNÉ INFORMACE PODAJÍ: 

 

Státní fond životního prostředí ČR                           
 Telefon: 267 994 300   www.sfzp.cz 
 Fax: 272 936 597 
     
Krajská pracoviště SFŽP ČR    

  
   Kraj    Adresa    Telefon 
   Praha a Středočeský    Kaplanova 1931/1, Praha 11   148 00    267 994 350 
   Plzeňský    Kopeckého sady 11, Plzeň   306 32    378 033 910 
   Karlovarský    Bud. "B" Závodní 353/88, Karlovy Vary   360 21    353 502 498 
   Ústecký    Velká Hradební 6, Ústí nad Labem   401 00    475 241 432 
   Liberecký    U Nisy 6a, Liberec 3   460 57    485 110 388 
   Královehradecký    Sušilova 1528, Hradec Králové   500 02    495 859 259 
   Pardubický    Štrossova 44, Pardubice   530 03    466 859 156 
   Jihočeský    Mánesova 3, České Budějovice   371 03    386 351 995 
   Moravskoslezský    Prokešovo nám. 8, Ostrava   702 00    596 282 056 
   Olomoucký    Blanická 1, Olomouc   772 00    585 244 616 
   Jihomoravský    Mezírka 1, Brno   602 00     541 635 613 
   Vysočina    Fritzova 4, Jihlava   586 01     567 308 723 
   Zlínský    Zarámí 88, Zlín   760 01     577 222 762 





 


