
Dodatek č. 1 
 

k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí  
č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie a 

využití obnovitelných zdrojů energie v obytných 
budovách platným od 13. srpna 2009 

 
 

 Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí 
č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí 
k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných 
budovách platným od 13. srpna 2009 upravuje podmínky pro poskytování 
podpory na celkové zateplení panelových bytových domů. 
 
1) Dodatek k Příloze č. I.1 Základní definice a přehled oblastí 
podpory v rámci Programu 
 
 A) Do Přílohy č. I/1 Základní definice a přehled oblastí 
podpory v rámci Programu se za definici rodinného domu vkládá 
následující text: 
  
- panelovým bytovým domem bytový dům postavený v některé z 

typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze č. 1 nařízení 
vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 
B) Do Přílohy č. I/1 Základní definice a přehled oblastí 

podpory v rámci Programu se do definice nepanelové technologie za 
slova „...uvedených v příloze NV č. 299/2001 Sb.“ vkládá text: 

 
, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2) Dodatek k Příloze č. I.2 Podmínky poskytování podpory 
v jednotlivých oblastech 
 
 Do Přílohy č. I.2 Podmínky poskytování podpory 
v jednotlivých oblastech se na konec části A.1 Celkové zateplení 
doplňuje následující znění: 
 

U projektů na zateplení bytových domů postavených v některé z 
typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze č. 1 nařízení 
vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vyžadováno 
stanovisko poradenských a informačních středisek zřízených podle ust. § 3 
odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ta 



ověří splnění podmínek stanovených v ust. § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 
písm. a) a b) a odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (program Nový panel). Další podmínky pro poskytování podpory 
na zateplení panelových bytových domů a odchylky v požadavcích na 
doložení dokladů jsou uvedeny v Příloze č. I/13. 
 
3) Dodatek k Příloze č. I/3 Zásady a podmínky poskytování 
finančních prostředků z Fondu 
 
 V Příloze č. I/3 Zásady a podmínky poskytování finančních 
prostředků z Fondu, v části 1. Základní pravidla se upravuje znění 
bodu 9. takto: 
 
Stavebně-technické posouzení budovy požadované u bytových domů se 
dokládá posudkem zpracovaným autorizovanou osobou v oboru 
pozemních staveb, technika prostředí staveb nebo statiky a dynamiky 
staveb a má nejméně 5 let praxe ve výstavbě nebo projektování domů a 
jejich změn. Pokud toto stavebně-technické posouzení doporučí provedení 
sanace statiky a opravu vnějšího pláště budovy, vlastník domu je povinen 
provést veškerá doporučená opatření, která jsou nutná pro kvalitní 
realizaci podpořeného opatření. Pro žádost o podporu na celkové zateplení 
panelových bytových domů se vztahují ustanovení Přílohy I/13. 

 

4) Příloha č. I/13 Podmínky poskytování podpory na zateplování 
panelových 
 
 Do Příloh I se nakonec doplňuje Příloha č. I/13 v následujícím 
znění: 
 

PŘÍLOHA Č I/13 
 

Podmínky poskytování podpory na zateplování panelových 
bytových domů v oblasti podpory A.1 

 
Na projekty zateplení panelových bytových domů bude poskytnuta 
podpora z Programu pouze za předpokladu, že žadatel o podporu předloží 
stanovisko poradenského a informačního střediska zřízeného podle 
ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "poradenské středisko") deklarující splnění podmínek 
stanovených v ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. a) a b) a 
odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(program Nový panel). 
 
U panelových bytových domů není před podáním žádosti o podporu v 
oblasti podpory A.1 požadováno provedení stavebně-technického 
posouzení budovy, pokud je toto doloženo již poradenskému středisko 
jako podklad pro vydání jeho stanoviska. 



 
Projekt přikládaný k žádosti v rozsahu stanoveném Přílohou č.I/5 lze 
nahradit projektovou dokumentací zpracovanou pro potřeby programu 
Nový PANEL. 
 
Odborný posudek podle Přílohy I/7 v části A se pro potřeby Programu 
nemění. 
Pro poskytování podpory z Fondu v rámci Programu na zateplování 
panelových bytových domů platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice 
MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám a jejích Příloh I, pokud 
nejsou upravena touto Přílohou č. I/13. 
 
 

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra 
životního prostředí a účinnosti dnem 1. září 2009. 
 
 
 

V Praze dne     . srpna 2009  
 
 
 
 
 
 

                                                         doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. 
                                                               ministr životního prostředí 
 


