
SNÍŽENÍ CDE ≥ 20%

PROGRAM ZATEPLOVÁNÍ
ÚVĚROVÝ PROGRAM NA ENERGETICKOU MODERNIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

IROP VYČLENIL 600 MILIONŮ KORUN 
NA ENERGETICKOU MODERNIZACI BYTOVÝCH 
DOMŮ FORMOU BEZÚROČNÝCH ÚVĚRŮ

Rozdělením bezúročných úvěrů na energetickou modernizaci 
bytových domů byl na začátku roku pověřen Státní fond rozvoje 
bydlení. Bezúročný úvěr bude poskytován pod názvem Program 
Zateplování. Aktuálně probíhá příprava dokumentace Programu. 
Vyhlášení výzvy pro konečné příjemce je plánováno na začátek 
února. Samotné žádosti o úvěr pak bude možné předkládat od 
března 2020.O bezúročný úvěr budou moci požádat vlastníci domů 
a společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve všech krajích ČR kromě 
hl. m. Prahy. 

0% p.a.

Státní fond rozvoje bydlení



Státní fond rozvoje bydlení

ÚVĚROVÝ PROGRAM NA ENERGETICKOU 
MODERNIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

KDO MŮŽE ŽÁDAT O ÚVĚR?
a) vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž 
součástí je bytový dům,
b) společenství vlastníků jednotek, nebo
c) spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité 
věci, jejíž součástí je bytový dům.

ÚZEMNÍ PLATNOST
Program platí pro celé území České republiky 
kromě hlavního města Prahy.

MINIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU
- nejméně 500 tisíc Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU
- nejvýše 90 milionů Kč
- nejvýše 76 % celkových výdajů

DOBA SPLATNOSTI
 - maximálně 20 let

ÚROKOVÁ SAZBA
- bezúročný úvěr - 0 %

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
a) účelem úvěru je energetická modernizace 
bytového domu nacházejícího se na území České 
republiky mimo území hlavního města Prahy,

b) energetickou modernizací bude dosaženo 
celkové úspory spotřeby energie bytového domu 
nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením 
energetické modernizace,

c) energetická modernizace je povolena, podléhá-li 
povolení energetické modernizace,

d) bytový dům bude pojištěn po celou dobu 
splácení úvěru proti živelním pohromám a bytový 
dům nacházející se v záplavovém území vždy i pro 
případ povodně nebo záplavy; pojištění musí být 
sjednáno tak, aby v případě pojistné události 
pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši 
poskytnutého úvěru, a musí být sjednáno jeho 
vyplacení ve prospěch Fondu,

e) žádost je podána před zahájením energetické 
modernizace a

f) úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude 
dostatečně zajištěn alespoň do jeho nesplacené 
výše

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění.

BEZÚROČNÝ ÚVĚR
0% p.a.

500 TISÍC KČ - 90 MIL. KČ

DOBA SPLÁCENÍ 
až 20 let

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

BŘEZEN 2020



NA CO LZE ÚVĚR VYUŽÍT?
a) zvýšení tepelně technických parametrů obálky 
bytového domu nebo vnitřních vodorovných nebo 
svislých konstrukcí sousedících s venkovním 
prostředím,

b) pořízení a instalaci prvků stínění v exteriéru,

c) pořízení a instalaci systému nuceného větrání se 
zpětným získáváním tepla,

d) výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na 
fosilní paliva za nový hlavní zdroj tepla, který ke 
svému provozu využívá zemní plyn nebo 
obnovitelné zdroje energie, nebo za nové tepelné 
čerpadlo, včetně jejich instalace,

e) výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na 
fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 
ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo 
zemní plyn a pokrývající energetické potřeby 
bytového domu,

f) výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé 
užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který 
ke svému provozu využívá zemní plyn nebo 
obnovitelné zdroje energie, včetně jeho instalace,

g) instalaci nového zdroje tepla, tepelného čerpadla 
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla, kterou dojde ke splnění podmínek 
uvedených v písmenech d) až f),

h) pořízení a instalaci solárních termických 
kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních 
nádrží,

i) pořízení a instalaci centrálního vytápění 
v bytovém domě, který centrálním vytápěním dosud 
nebyl vybaven,
j) připojení bytového domu k soustavě zásobování 
tepelnou energií,

k) ústřední regulaci otopné soustavy bytového 
domu nebo modernizaci otopné soustavy včetně 
výměny rozvodů tepla nebo otopných těles,

l) pořízení nebo výměnu předávací stanice podle 
energetického zákona, včetně její instalace,

m) výměnu vnějších otvorových výplní, nebo

n) výměnu výtahů podle nařízení vlády 
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních 
komponent, včetně jejich instalace.
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ÚVĚROVÝ PROGRAM NA ENERGETICKOU 
MODERNIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění.

NA BEZÚROČNÉ ÚVĚRY 
VYČLENIL IROP 

600 MILIONŮ KORUN

PROGRAM FUNGUJE DO VYČERPÁNÍ



VÝHODY PROGRAMU
- SFRB přijímá žádosti kontinuálně
- program platí pro celé území ČR mimo Prahu
- úvěr je bezúročný

- správa a vedení úvěru je bez poplatků
- možnost splácení až 20 let
- zdarma je i odborná pomoc a konzultace 
 

ČERPÁNÍ ÚVĚRU
(1) Úvěr lze čerpat pouze na účelně vynaložené 
náklady na energetickou modernizaci, které žadatel 
doloží příslušným dokladem.

(2) Způsobilými náklady podle odstavce 1 jsou také 
náklady na
a) technický dozor stavebníka,
b) autorský dozor projektanta,
c) dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících z jiných právních předpisů,
d) vyhotovení dokladu prokazující výši úspory 
spotřeby energie bytového domu 
e) provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy 
včetně vyhotovení protokolu o zkoušce,
f) přípravu a realizaci zadávacích a výběrových 
řízení, nebo
g) daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně, u 
níž příjemci úvěru vznikne nárok na odpočet daně 
na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ ÚVĚRU
(1) Po celou dobu splácení úvěru, nejméně však po 
dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
o poskytnutí úvěru,
a) musí být všechny jednotky bytového domu, které 
ke dni podání žádosti byly bytem nebo zahrnovaly 
byt, užívány k účelu bydlení,
b) musí být podlahová plocha bytového domu, který 
není ke dni podání žádosti rozdělen na jednotky, 
která byla ke dni podání žádosti určená k trvalému 
bydlení, užívána k účelu bydlení,

c) nesmí příjemce úvěru převést bez souhlasu 
Fondu na jinou osobu vlastnické právo k bytovému 
domu, nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům, 
jednotce bytového domu v domě, ve kterém 
nevzniklo společenství vlastníků jednotek, nebo 
podílu na nich.

SPLÁCENÍ ÚVĚRU
Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží 
splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které 
začne splácet od následujícího měsíce po 
vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena 
ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být 
až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr 
splácet.

Státní fond rozvoje bydlení

ÚVĚROVÝ PROGRAM NA ENERGETICKOU 
MODERNIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění.



PŘÍLOHY K ŽÁDOSII
(1) Žádost obsahuje alespoň
a) jméno, datum narození, rodné číslo, bylo-li 
přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li žadatel 
fyzickou osobou, a je-li podnikatelem, také 
identifikační číslo,
b) název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li 
žadatel právnickou osobou, a identifikaci osob,
1. které za tuto právnickou osobu jednají,
2. které v této právnické osobě vlastní podíl 
přesahující 10 % a
3. ve kterých má žadatel podíl, a výši tohoto podílu,
c) účel úvěru,
d) požadovanou výši úvěru a
e) lhůtu, ve které má být účelu úvěru podle písmene 
c) dosaženo.

(2) K žádosti žadatel přiloží
a) doklad o vlastnictví bytového domu, nemovité 
věci, jejíž součástí je bytový dům, nebo jednotek v 
bytovém domě, na jejichž energetickou modernizaci 
má být úvěr poskytnut,
b) výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek, 
je-li žadatelem společenství vlastníků jednotek,
c) doklad o souhlasu shromáždění společenství 
vlastníků jednotek s energetickou modernizací 
bytového domu a s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
úvěru, je-li žadatelem společenství vlastníků 
jednotek,
d) prohlášení žadatele o tom, že splňuje podmínky 
pro poskytnutí úvěru podle § 6 odst. 1 písm. a) až 
d),
e) projektovou dokumentaci energetické 
modernizace bytového domu, podléhá-li 
energetická modernizace povolení energetické 
modernizace nebo vyplývá-li požadavek na její 
zpracování z jiného právního předpisu,
f) doklad prokazující výši úspory spotřeby energie 
bytového domu v souladu s § 6 odst. 2 písm. b) a
g) položkový rozpočet.

(3) Žádost nemusí obsahovat doklady uvedené v 
odstavci 2 písm. a) až d), jsou-li obsaženy v 
monitorovacím systému podle zákona o podpoře 
regionálního rozvoje.

(4) Podávají-li žádost spoluvlastníci bytového domu 
nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům, 
musí podat žádost všichni spoluvlastníci společně.

(5) Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel 
dále na výzvu Fondu doloží
a) povolení energetické modernizace, podléhá-li 
energetická modernizace povolení energetické 
modernizace, nebo prohlášení, že energetická 
modernizace nevyžaduje povolení energetické 
modernizace,
b) doklad o pojištění bytového domu v rozsahu 
podle § 6 odst. 2 písm. d) a
c) smlouvu, jejímž předmětem je provedení 
energetické modernizace.

Státní fond rozvoje bydlení

ÚVĚROVÝ PROGRAM NA ENERGETICKOU 
MODERNIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění.

Bytovým domem je stavba, ve které více než 
polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto 
účelu určena; bytovým domem pro účely 
tohoto nařízení není rodinný dům podle § 2 
písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území,
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PŘÍKLAD VÝPOČTU MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO 
STÁTNÍM FONDEM ROZVOJE BYDLENÍ

Maximální výše úvěru s 0% úrokem, který Vám Státní fond rozvoje bydlení poskytne v případě, že celkové 
rozpočtové náklady na revitalizaci bytového domu budou 10 000 000 Kč a zároveň si žádáte 
o dotaci z programu IROP ve výši 3 000 000 Kč. Úvěr maximálně ve výši 4 692 308 Kč

Více informací na www.sfrb.cz/program zateplování



MŮŽETE ZÍSKAT DOTACI 
+

ÚVĚR S 0% ÚROKEM

AKTUÁLNÍ VÝZVA IROP: Č. 78
Termín pro podání žádosti 2.2.2018 - 29.11.2019

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30.6.2023

PROPOJENÍ ÚVĚRU IROP S DOTACÍ IROP
- úspora celkové dodané energie v minimální 
výši 40 % oproti stavu před realizací opatření 
a zároveň splnění požadavků nákladově optimální 
úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky 
č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy
celkové dodané energie B nebo lepší = dotace 40%

- úspora celkové dodané energie v minimální 
výši 30 % oproti stavu před realizací opatření 
a zároveň splnění požadavků nákladově optimální 
úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky 
č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy
celkové dodané energie C nebo lepší = dotace 30%

- úspora celkové dodané energie v minimální 
výši 20 % oproti stavu před realizací opatření 
a zároveň dosažení 0,95 násobku hodnoty 
součinitele prostupu tepla U rec podle ČSN 73 
0540-2 všech zateplovaných konstrukcí nebo 
měněných výplní otvorů zahrnutých do způsobilých 
výdajů, Po provedení těchto opatření je třeba 
provést vyregulování otopné soustavy. Netýká se 
případů, kdy projektant ve svém stanovisku (popř. 
v projektu) uvede, že změny nastavení není nutno 
vzhledem k charakteru navrhovaných opatření 
provádět = dotace 30%

JAK NA FINANCOVÁNÍ
- vlastní prostředky
- úvěr od SFRB
- komerční úvěr
- kombinace
- lze vyuřít i dotaci při etapizaci rekonstrukce

JAK SNÍŽIT ENERGETICKOU NÁROČNOST
1. Zateplením střechy - půdy
2. Zateplením obvodového pláště
3. Zateplením vybraných vnitřních konstrukcí
4. Výměnou otvorových výplní (okna, dveře)
5. Zmenou způsobu vytápění
6. Zvýšením účinnosti vytápění

JAK POSTUPOVAT
1. Vytvořit si seznam potřebných oprav
2. Schválit záměr rekonstrukce
3. Zpracovat projektovou přípravu
 a) Projektová dokumentace
 b) PENB na stávající i budoucí stav
 c) Rozpočet + výkaz výměr
4. Podat žádost o stavební povolení
5. Provést výběrové řízení
6. Schválit si způsob financování
7. Provést stavební práce a kolaudaci

Státní fond rozvoje bydlení
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Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění.

Kontakt:
Švamberk.com SE
zapsaná u KS v Brně, oddíl H, vložka 129
se sídlem Prostějov, Krasická 333/61, PSČ 796 01
IČO: 241 30 273

JUDr. Bohuslav Švamberk
ředitel firmy Švamberk.com, SE
tel.: +420 777 164 180
e-mail: bohuslav.svamberk@svamberk.com
Kancelář:
Svatoplukova 21, Prostějov 796 01 - 1. patro

www.eurorevit.cz

www.svamberk.com

KOMPLEXNÍ REGENERACE BYTOVÉHO DOMU

Jde zejména o odstranění plísní, 
odstranění pocitu chladných stěn, 
zatékání, opadávání omítek, rekon-
strukci rozpadlých balkonů a lodžií, 
zlepšení tepelné pohody, odhlučnění, 
funkční a dostatečně velké výtahy, 
bezbariérový přístup do domu a 
pohyb v něm, odstranění nebezpečné 
elektroinstalace a samozřejmě v 
neposlední řadě vyšší este�ku stavby.

Musíme vzít na vědomí, že významná 
část našich domů byla postavena před 

desítkami let a od doby kolaudace se 
do nich téměř nic neinvestovalo. 
Zkrátka jsme si je vybydleli a teď je ten 
správný čas to napravit.

V době, kdy se naše domy stavěly, 
nestála energie prak�cky nic. Tomu 
odpovídaly stavební materiály a 
postupy. Dnes je zejména teplo luxus a 
proto je nezbytné snížit energe�ckou 
náročnost budov.

Na cenu tepla nikdy nebudete mít vliv, 
na množství spotřebovaného tepla 
však máme vliv každý. Je rozdíl, jestli 
spotřebujeme na bytovou jednotku 
ročně 50 GJ po 500 Kč nebo za tu 
samou cenu spotřebujeme pouze 30 
GJ. Jak vidíte je to o penězích. Dnes 
bydlí řada lidí v opravených domech 
levněji, než � v domech neoprave-
ných. Je nezbytné vyměnit okna, 
zateplit budovu, opravit střechu a 
vyregulovat otopnou soustavu.

Pokud dnes za dnešní peníze opravíme 
celý dům, nebudeme muset dlouho 
zvyšovat fond oprav a naopak snížíme 
si výdaje spojené zejména s teplem.
Financování oprav je možné několika 
způsoby:

A) postupně, tak jak si našetříme 
(zdlouhavé, máme dům neustále 
rozkopaný a vzhledem k rychlému 
růstu cen stavebních prací se nám tak 
celá akce výrazně prodražuje a prodlu-
žuje).

B) najednou, i za cenu půjčky (dnes si 
může půjčit družstvo i společenství, 
�m se splátky stanou součás� fondu 
oprav, tedy položky, kterou stejně 
musí každý pla�t.

VYŠŠÍ KOMFORT 
BYDLENÍ

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI

ZAFIXOVÁNÍ 
VÝDAJŮ

PROČ REKONSTRUOVAT


