
 
 
 
 
 
 

 
Vážení obchodní přátelé,               
   touto cestou si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou možné spolupráce při zajištění 
všech potřebných podkladů, včetně vypracování Projektové dokumentace, 
vyhotovení odborného energetického posudku, Průkazu energetické náročnosti 
budovy a dalších činností spojených s podáváním žádostí o dotaci v rámci 
Programu Státního fondu životního prostředí  „ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2018“ .  
 
Pro koho je program určen : 

    Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 

 
Na co je možné například žádat o dotaci na Instalaci solárních systémů  u rodinných domů  : 
 

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů 

 podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do 
novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných), 

 při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení 
dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro 
vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru 
nemovitostí k novostavbě, 

 v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se 
systémem UT, 

 podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti 
ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a 
tepelné energie, 

Podporované typy systémů: 

Podoblast 
podpory 

Typ systému 
Výše podpory 

[Kč] 

C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000 

C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění  50 000 

Požadavky na akumulační zásobník tepla: 
Podmínka - instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše  
apertury   ≥ 45  [l.m-2]. 
 
Pokud uvažujete o využití dotací z Programu  „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“ , tak pro Vás zajistíme vše 
potřebné k podání žádosti o dotaci na jednom místě  : 
 

- ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ,   VYHOTOVENÍ ODBORNÉHO ENERGETICKÉHO 
POSUDKU,  KOMPLETNÍ  ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI , atd. 

 

!!!  NEMUSÍTE ZVLÁŠŤ SHÁNĚT PROJEKTANTA A ZVLÁŠT ENERGETICKÉHO AUDITORA – U NÁS  

VÁM ZAJISTÉME VLASTNÍMI SILAMI – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ !!! 
  



Instalace solárních systémů do rodinných domků v rámci programu „Nová zelená úsporám „ 
– ceník + nabídka našich služeb pro Vás – podoblast podpory „C“ -  : 
 

a) Technická zpráva v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
přílohou č. 5, odst. D. 

 

b) Výkresová část v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohou 
č. 5, odst. D a musí obsahovat minimálně tyto body: půdorys střechy nebo jiné konstrukce, na které bude systém 
umístěn, se znázorněním umístění solárně termických panelů, s uvedením jejich sklonu a orientace vůči 
světovým stranám, schematickým znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou legendou nebo popisem u 
jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, schéma zapojení zdroje do systému vytápění (je-li realizováno) a 
ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a 
cirkulační vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu. 
 

c) Výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné 
metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím klimatických dat dle TNI 73 
0331. Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na stránkách Programu. Pokud nelze tuto 
zjednodušenou metodiku použít (například odklon solárních panelů od jihu je větší než 45°) může být splnění 
podmínek Programu doloženo kompletním protokolem ze specializovaného simulačního programu. 

 

       Toto vše za 5.702,- Kč bez DPH, tj. 6.900,- Kč včetně DPH. 

 

 

  Kompletní vypracování  žádosti o dotaci a ostatních písemností   - toto ZDARMA !!! 
 
 
 

      V případě tedy, že si u nás necháte vypracovat  kompletní  dokumentaci a odborný energetický 
posudek, včetně vypracování komplet žádostí o dotace, tak Vás to bude stát 5 000,- Kč bez DPH, tj. 
6.050,- Kč včetně DPH.   Ve skutečnosti Vaše investiční náklady na projekt budou  o 5.000,- Kč nižší, 
protože v rámci dotačního programu „Nová Zelená úsporám“ Vám bude přidělena dotace na projekt ve 
výši 5.000,- Kč . 
 
 

4.   Podání žádosti o dotaci  přímo na fond – vyřizují si žadatelé sami – kompletní postup vám detailně připravíme 
a vysvětlíme. Vy jen podáte elektronicky žádost, podepíšete žádosti a můžete odvést na Státní fond ŽP. 

 
 
 
 
S pozdravem        Martin Dostálek 
                                 jednatel firmy 
 
 Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí 
 Jilemnického č.p. 437,   
  562 01  Ústí nad Orlicí 
 tel.,fax: 465 525 312,   

 mobil: 777 201 757,  
             602 360 989 

 
 
 
 
 
 

!! NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT - KDY JINDY SE VÁM NASKYTNE PŘÍLEŽITOST, ŽE VÁM „STÁT 
UHRADÍ“ VÍCE  NEŽ 40% VAŠICH INVESTIC NA INSTALACI SOLÁRNĆH SYTÉMŮ  !! 


