
 

Příloha žádosti č. 7  

Doporučená Mikro energetická opatření 

 

Příloha k Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, Operačního 

programu Životní prostředí 

 

 

Předmět žádosti o podporu: 

Náklady vztahující se k energetické náročnosti budovy.  

G Mikro energetické opatření
1
 

Předpokládaná 

cena (Kč s DPH) 

Zatrhněte 

realizovaná 

opatření 

(výdaj) 

G1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
 

  

G2 
Zateplení stropu sklepních prostor  

nebo podlahy 
  

G3 
Dílčí zateplení dalších konstrukcí  

(např. severní fasáda apod.)  
  

G4 
Oprava fasády, např. prasklin a dalších 

poruch fasády – eliminace tepelných mostů 
  

G5 
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného 

domu“ od venkovního (např. zádveří) 
  

G6 Dílčí výměna oken    

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří    

G8 
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná 

montáž prahů vstupních dveří 
  

G9 
Výměna zasklení starších oken za izolační 

dvojskla, trojskla 
  

H 
Služby energetického specialisty  
(související s G) 

  

Celková dílčí předpokládaná cena (Kč s DPH)  

Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizovaného Mikro energetického 

opatření a že toto opatření vede ke snížení energetické náročnosti budovy. 

 

 

Energetický specialista 

Jméno (jména) a příjmení Titul 

  

 

Datum a místo podpisu Podpis 

 

 

 

 

 



Místo realizace  

(identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)  

Ulice Číslo popisné Číslo orientační 

 

 

  

Obec Část obce PSČ 

 

 

  

1
Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena 

alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). 

Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, 

výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. 

klasifikační třídy energetické náročnosti budovy “C“ nebo je současně na realizaci opatření vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). Postačí 

realizovat pouze jedno  Mikro energetické opatření z definovaného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci 

žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií, 

v platném znění 

 

Podrobnější popis provedeného mikro energetického opatření ("Posouzení vhodnosti 

výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně založeno na exaktních 

výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů 

opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující 

maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20.000,- Kč) brát v potaz i další 

praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití 

jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami.")
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: 

 

 

2
 Energetický specialista uvede zdůvodnění, proč zvolil právě dané Mikro energetické opatření jako vhodné 
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