
 

V Praze dne: 20. října 2015 

Č. j.: 3454/M/15 

  Č. j.: 72965/ENV/15 

Dodatek č. 1 

ke Směrnici MŽP č. 2/2015  

o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám 

od roku 2015 

 

Směrnice MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám 

od roku 2015 ze dne 31. března 2015, č. j.: 22197/ENV/15, 899/M/15 se upravuje takto: 

 

I. V článku 2 v odstavci 8 druhá odrážka zní: 

"- žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno, 

např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji 

předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či policejního 

obstavení (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl 

čtvrtý - Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu 

předmětu podpory nejsou na závadu.".  

II. V článku 5 odstavec 1 zní: 

"1.  Výzva k podávání žádostí (dále jen „Výzva“) je dokument vydaný správcem Programu, 

který obsahuje zejména termín zahájení, specifikaci jednotlivých oblastí podpory 

a Závazné pokyny.". 

III. V článku 10 odstavec 1 zní: 

"1. Registrace a rozhodnutí respektive Registrace a stanovení výdajů obsahuje zejména 

popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje, maximální 

výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, lhůty a podmínky 

vrácení zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků. Registrace a rozhodnutí 

respektive Registrace a stanovení výdajů rovněž stanoví sankce pro případ, že příjemce 

podpory nebude plnit podmínky pro poskytnutí dotace v něm uvedené.". 

IV. V článku 21 písm. c) zní: 

"c) rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více 

než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení 

a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má 

nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou 



 
 

 

pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše 

tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici 

pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné 

budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu 

s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy 

pro rodinnou rekreaci apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována 

celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem 

konstrukcí tvořících obálku budovy.".  

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti dne 

20. října 2015 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele Státního fondu 

životního prostředí ČR, který přijme ve své působnosti konkrétní opatření a zabezpečí 

pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu životního prostředí ČR v souladu s tímto 

dodatkem. 

 

 

 

Odborný gestor: samostatné oddělení podpory programu Nová zelená úsporám 

Zpracovatel: Ing. Radka Pokorná 

 

 

 

           

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

  




