
Víme, co platí na energie

www.zkrotimeenergie.cz

Jdeme na to!



Společně proti vysokým cenám energie

Spojíme aktivity resortů MPSV a MŽP s cílem ochránit domácnosti před 
vysokými cenami energie a hrozbou pádu do energetické chudoby

Cílem je vytvořit ucelený systém, který pomocí kvalitních informací a 
zkušených pracovníků nabídne rodinám řešení, která jim pomohou 
posílit vlastní energetickou nezávislost



www.zkrotimeenergie.cz

v úvodní fázi nabízí

kalkulačku úspor energie

rozcestník na příspěvky, které pomohou 
domácnostem zvládnout účty za energie a 
Novou zelenou úsporám

Navazující fáze (od listopadu) doplní

Kalkulačku dlouhodobých opatření 
(FVE, TČ, zateplení apod.)

Návody, jak posílit vlastní energetickou 
soběstačnost, správně vybrat firmu pro návrh a 
instalaci řešení

Webový portál

http://www.zkrotimeenergie.c/


Okamžité úspory mají jasný přínos

Češi s plynem neplýtvají: oproti loňskému roku se v Česku spotřebovalo za prvních 
9 měsíců roku 2022 o 13,2 % méně zemního plynu

Abychom letošní zimu zvládli, je třeba udržet úspory energie – u domácností navíc 
dávají jasný smysl v ušetřených výdajích za teplo či elektřinu



Sociální sítě:
F: https://www.facebook.com/zkrotimeenergiecz

T: https://twitter.com/zkrotimeenergie

https://www.facebook.com/zkrotimeenergiecz


Poradenství



Pilotní projekt MAS Opavsko
Identifikace domácností nejvíce ohrožených energetickou chudobou 
– MAS ve spolupráci s ÚP, sociálními službami (Charita Opava a Odra), obcemi 

Poskytnutí cílené informační podpory v místě bydliště z pohledu doporučení 
okamžitých opatření úspor energie i navedení na přemýšlení nad dlouhodobými 
úsporami energie

Odstranění „bariér“ ve využívání dotačních prostředků v programu NZÚ –
orientace v možných podporovaných oblastech, asistence při elektronickém 
podání žádosti, apod

Komplexní podpora při realizaci NZÚ light – identifikace možných opatření, 
asistence při elektronickém podání žádosti, dohled nad realizací, apod

Cílem je 100% pokrytí ohrožených domácností informační podporou okamžitých 
opatření a nabídkou asistence při realizaci investičních podpor. 



Renovace budov
V závislosti na typu renovace může domácnost ušetřit mezi 8 % až 40 % 
spotřeby energie; komplexní renovace budovy pak přináší úsporu až 80 %

zateplení obvodových stěn představuje druhý nejefektivnější způsob, kterým 
lze ušetřit za vytápění domácnosti. V závislosti na jejich ploše totiž můžete 
dosáhnout 30 – 40% úspory tepla na spotřebě energie

výměna oken a dveří může náklady na vytápění snížit až o 15%

zateplení střechy vám může přinést úspory za energie až 20 %

Investice do zateplení se vyplatí nejvíce v případě, že použijete 22 - 28 cm tlustý 
izolant. 

Pro představu: zateplení 8 cm vs 24 cm hovoří ve prospěch silnější vrstvy, která 
sníží účet až o polovoinu



Zelená energie budovám
Kotel na biomasu

dům s tepelnou ztrátou 10 kW, který využívá elektrokotel s roční 
spotřebou 17 400 kWh a jeho finančními náklady se pohybují ve 
výši 170 108 Kč

Pokud by rodina vyměnila způsob vytápění a přešla na kotel na 
dřevní pelety se spotřebu 3 805 kg dřevních pelet, rodinný 
rozpočet by to vyšlo na 53 267 Kč

Předpokládaná cena nového automatického peletového kotle i s 
příslušenstvím je odhadována na 200-250 tisíc včetně DPH

Foto: ceska-peleta.cz



Zelená energie budovám
Solární elektrárna

Instalace jednofázové solární elektrárny bez baterie o výkonu 3,6 
kWp, která vyrobí elektřinu pro okamžité využití v domácnosti vás 
bude stát přibližně 180 tisíc korun

Takto nastavená elektrárna vyprodukuje celkem 3,5 MWh/rok. Při 
ceně 7 Kč/kWh a vaší spotřebě 2 MWh můžete zpět do sítě odeslat 
1,5 MWh za cenu 3 Kč/kWh 

Z tohoto výpočtu vyplývá, že ušetříte zhruba 18,5 tis. Kč za rok. A 
návratnost vložených prostředků tedy bude necelých 10 let

Foto: pixabay



Alokace: 1,5 mld. Kč 

– podpoříme více než 10 000 nízkopříjmových domácností

– v případě velkého zájmu peníze navýšíme

– zdrojem financí Modernizační fond (program HOUSEnerg)

Vyhlášení programu: 14. listopadu 2022

– zveřejnění kompletních podmínek

Spuštění příjmu žádostí: 9. ledna 2023

– elektronický příjem přes systém AIS SFŽP dostupný z novazelenausporam.cz

– žádosti přijímány do 31. 8. 2024 nebo do vyčerpání alokace

Součástí kampaně zkrotimeenergie.cz

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ



Vlastníky rodinných domů a trvale obývaných 
rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi 
energetickou chudobou.

DŮLEŽITÁ PODMÍNKA

– žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně

nebo

– žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na 
bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

– žadatel musí být (spolu)vlastníkem domu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022

KOHO PODPOŘÍME



CO PODPOŘÍME
Snadno realizovatelná a časově nenáročná zateplení 
menšího rozsahu.



Podpora až 150 000 Kč na jeden rodinný dům.
– peníze vyplatíme předem

– podpora až 100 % realizačních výdajů

– paušální částky – jednoduchý výpočet dotace

KOLIK ZAPLATÍME

Typ opatření Měrná jednotka Dotace [Kč]

Zateplení fasády běžný metr 6 000

Zateplení střechy kompletní opatření 120 000

Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50 000

Zateplení podlahy na zemině nebo nad 

nevytápěným suterénem
kompletní opatření 60 000

Výměna oken 1 ks výplně 12 000

Výměna vchodových dveří 1 ks dveří 18 000



Děkujeme!
info@zkrotimeenergie.cz

www.zkrotimeenergie.cz


