
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekční  

a inženýrská činnost 

Úspory energií a 

energetická efektivita Odborné služby 

Program Nová zelená úsporám  

 

• Vstupní konzultace zdarma 

• Návrh a optimalizace energeticky úsporných 
opatření 

• Zpracování technického projektu 

• Provedení energetického hodnocení a zpracování 
průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) 

• Inženýrská činnost  

• Zpracování a administrace žádosti pro program 
Nová zelená úsporám 

• Výběr dodavatele 

• Technický dozor investora 

• Průběžná konzultace a komplexní podpora klienta 

http://www.nova-zelenausporam-dotace.cz 

Program Nová zelená úsporám je zaměřen 
na investice do energetických úspor při 
rekonstrukcích i v novostavbách. 
 
V programu bude podporováno například 
komplexní zateplování rodinných 
a bytových domů a veřejných budov (školy, 
školky, domovy seniorů apod.), a také nová 
výstavba v pasivním energetickém 
standardu. Opatření budou financována 
formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru 
a bonusu. Bude podporována i příprava 
projektové dokumentace. 
 
Náš tým je Vám připraven poskytnout 
komplexní projekční a inženýrské služby pro 
program Nová zelená úsporám. Naše služby 
zahrnují předprojektovou přípravu,  všechny 
stupně projektové dokumentace, jsou-li 
vyžadovány (DÚR, DSP, RDS, dokumentace 
skutečného provedení stavby, včetně 
autorského dozoru) i kompletní inženýrskou 
podporu přípravy a realizace projektu 
(inženýrské činnosti pro vyřízení územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, zajištění 
uvedení stavby do užívání, výkon 
zadavatelských činností - realizace 
výběrových řízení i specializované studie, 
analýzy a procesní úkony a výkon 
technického dozoru investora). 
 



 

Společnost VIA ALTA a.s. se zaměřuje na koncentraci lidského potenciálu, znalostí  
a zkušeností s cílem poskytnout svým zákazníkům komplexní inženýrská  
a dodavatelská řešení, projekční a inženýrské služby a odbornou podporu v oblasti 
průmyslu, energetiky, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, ekologie  
a environmentálních technologií. Ve spolupráci s výzkumnými partnery provádí vlastní 
výzkumné a inovační aktivity a odborné a expertní poradenství, studie a analýzy v 
oblasti techniky, stavebnictví, strojírenství, ekologie a energetiky. 
 
 

http://www.nova-zelenausporam-dotace.cz 

 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963/5 
674 01 Třebíč 
Česká republika 
tel.: +420 568 84 6601 
fax: +420 568 420 905 
e-mail: info@via-alta.cz 
http://www.via-alta.cz 

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách: 
 
Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů 
Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů 
Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů 
 

Projekční  

a inženýrská činnost 

Úspory energií a 

energetická efektivita Odborné služby 

Rodinný dům byl postaven v roce 1970. Jedná se o dům se zastavěnou plochou 120 m
2
, částečně podsklepený, s obytným 

podkrovím. Konstrukce domu jsou původní, výplně stavebních otvorů (dveře, okna) také, nejsou provedena žádná dodatečná 
energeticky úsporná opatření. Tepelná ztráta objektu je cca 19 kW, roční potřeba tepla na vytápění cca 36 MWh/r (cca 129 GJ/r). Při 
vytápění plynem jsou náklady na vytápění cca 33 tis. Kč/r. (při ceně plynu 900,- Kč/MWh). V rámci projektu Nová zelená úsporám 
bude provedena výměna výplní stavebních otvorů (výměna oken a dveří), zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a 
dodatečná izolace střechy. Díky těmto opatřením klesne tepelná ztráta objektu na cca 8 kW, Spotřeba tepla na vytápění klesne na 
cca 15 MWh/r (cca 54 GJ/r) – tedy o cca 60 %. V rámci programu Nová zelená úsporám bude možné žádat o dotaci ve výši 50 % 
z uznatelných nákladů. 
 
Modelové ekonomické vyhodnocení: 
Investice:   230 000,- Kč 
Dotace:    50 % = 115 000,- Kč 
Vlastní podíl   115 000,- Kč 
Úspora nákladů na vytápění  18 900,- Kč /r.  
Prostá doba návratnosti investice: 6 let 
 

Modelový příklad I. – rodinný dům 

Bytový dům postavený v 60. letech. 4 obytná podlaží, 8 bytů, přízemní skladový (sklepní) prostor. Na domě nebyla prováděna žádná 
dodatečná energeticky úsporná opatření. Vytápění CZT (centrální zásobování teplem). Tepelná ztráta objektu je cca 55 kW, roční 
potřeba tepla na vytápění cca 100 MWh/r (cca 375 GJ/r). Při vytápění CZT jsou náklady na vytápění cca 187 tis. Kč /r. (při ceně tepla 
500,- Kč/GJ) – tzn. v průměru 23 tis.Kč/r.byt. V rámci projektu Nová zelená úsporám bude provedena výměna výplní stavebních 
otvorů (výměna oken a dveří) a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem. Díky těmto opatřením klesne tepelná ztráta 
objektu na cca 26 kW, Spotřeba tepla na vytápění klesne na cca 47 MWh/r (cca 170 GJ/r) – tedy o cca 52 %. V rámci programu Nová 
zelená úsporám bude možné žádat o dotaci ve výši 35 % z uznatelných nákladů. 
 
Modelové ekonomické vyhodnocení: 
Investice:   700 000,- Kč 
Dotace:    35 % = 245 000,- Kč 
Vlastní podíl   455 000,- Kč 
Úspora nákladů na vytápění  102 500,- Kč /r.  
Prostá doba návratnosti investice: 4,4 roku 
 
pozn: jedná se o modelové ekonomické vyhodnocení. V případě nižších úspor, vyšší investice a nižší míry dotace se doba návratnosti prodlužuje. Nejvyšší míru dotace je 

možné získat pouze v případě realizace komplexních projektů na v současné době energeticky neefektivních budovách.   

Modelový příklad II. – bytový dům 


