
Přehled programů a dotací na snižování energetické náročnosti 
rodinných a bytových domů, kde je možno uplatnit ETICS 

Program Vyhlašuje Pro koho Ukončení 
příjmu žádostí 

Max. výše podpory, limity 
způsobilých výdajů, výše úvěru     Omezení výše podpory dle podmínek programu 

NZÚ (3. výzva), zateplení RD, 
výstavba RD 

MŽP  
(administrace SFŽP) RD (celá ČR) 31. 12. 2021 výše podpory až 5 mil. Kč na 

jednoho žadatele v rámci výzvy max. 50 % způsobilých výdajů 

NZÚ (2. výzva), zateplení BD MŽP  
(administrace SFŽP) 

BD (hl. m. 
Praha) 31. 12. 2021 min. výše vypočítané podpory 

musí činit 50 tis. Kč max. 30 % způsobilých výdajů 

NZÚ (3. výzva), výstavba BD MŽP  
(administrace SFŽP) BD (celá ČR) 31. 12. 2021 - 

max. 30 % způsobilých výdajů  
a současně max. 15 % celkových výdajů na 
výstavbu 

Integrovaný regionální operační 
program (IROP) - Energetické úspory 
v bytových domech III (výzva č. 78) 

MMR 
BD (celá ČR 
mimo území hl. 
m. Prahy) 

29. 11. 2019  
výše způsobilých výdajů činí 
min. 300 tis. a max. 90 mil. Kč 
na 1 projekt vč. DPH 

max. 30 % nebo 40 % dle výše dosažených 
energetických úspor 

Panel 2013+ SFRB BD (celá ČR) kontinuálně 

výše úvěru až do 90 % 
způsobilých výdajů při dodržení 
limitu de minimis; 
výše úvěru do 75 % způsobilých 
výdajů bez limitu de minimis  

podpora formou úvěru s uplatněním snížených 
úrokových sazeb dle délky splácení – od 1,12 % do 
10 let | 2,12 % 10 až 20 let | 3,12 % 20 až 30 let 

 

Program a dotace na snižování energetické náročnosti 
budov v podnikatelském sektoru, kde je možno uplatnit ETICS 

Program Vyhlašuje Pro koho Ukončení 
příjmu žádostí Výše podpory  Omezení výše podpory dle podmínek programu 

OP PIK (2014-2020) 
Úspory energie - IV. výzva MPO 

Podnikatelský 
sektor (celá ČR 
mimo území hl. 
m. Prahy) 

29. 4. 2019 výše podpory 300 tis. - 400 mil. 
Kč na jeden projekt 

malý podnik do výše 50 % způsobilých výdajů (ZV) 
střední podnik do výše 40 % ZV 
velký podnik do výše 30 % ZV 

VII. 2018 

https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zatepleni/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-zatepleni-zdroje/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-vystavba/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/uspory-energie---iv--vyzva--238655/

