
      
 
Poradíme Vám co je pot řeba, zařídíme posouzení a podáme za Vás žádost!!! 
 
Společnost VOLMUT, s.r.o. je  registrována v seznamu odbo rných dodavatel ů dotačního programu ZELENÁ 
ÚSPORÁM (zaměřeného na úspory energie a obnovitelné zdroje v rodi nných a bytových domech) 
 
Námi dodávaná plastová okna a dve ře Deceuninck Zendow jsou registrovány v seznamu sch válených výrobk ů a 
technologií a vyhovují podmínkám dota čního programu ZELENÁ ÚSPORÁM . 

001 Plastové vchodové dve ře (SVT 3170) 
001 Plastová okna a balkónové dve ře (SVT 3169) 

 

1. co je program zelená úsporám 

Jedná se o program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných domech (rodinných a bytových) a to jak 
pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. 
emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. 
Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze 
žádat jak před realizací, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením 
programu.  
Od srpna 2009 lze o příspěvek z programu Zelená úsporám žádat i tehdy, pokud pouze vyměníte stávající okna za nová 
– není proto třeba kombinace více opatření/úprav. 
 

2. na co lze žádat dotaci 

Oblast A: Úspora energie na vytápění  
A.1 celkové zateplení 
A.2 dílčí zateplení (např. výměna oken) 

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu (okna,…) 
Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 
Oblast D: Dotační bonus (pro vybrané kombinace opatření) 
 
Nově dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení (časově omezeno) 
 

3. pro koho je dotace určena 

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také 
společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské 
subjekty, případně další právnické osoby). 
 

4. oblasti rozdělení dotací a výše příspěvků 

Platí, že snížení spotřeby je možno docílit výhradně díky opatřením, která splňují podmínky programu. Jinými slovy, 
je třeba i nadále používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií 
provedené pouze firmou zapsanou v Seznamu odborných dodavatelů. 
A.2 – snížení spot řeby o 20 % (d říve: alespo ň dvě opat ření a vým ěna zdroje)  
rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy  
bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy 
A.2 – snížení spot řeby o 30 % (d říve: alespo ň tři opat ření)  
rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy  
bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy 

 

5. postup získání dotace (výměna oken) 

-informativní schůzka (vyjasnění záměru klienta, seznámení s problematikou ... co kdy, kde jak) 
-inventura stávající dokumentace a další podklady   
-zajistíme posouzení tepelně technických vlastností budovy, energetický audit a pokud bude potřeba i zaměření 
současného stavu 
-zkompletujeme projektovou dokumentaci 
-podáme za vás žádost o dotaci  
-realizace opatření (vlastní výměna oken) 
-přihlášení u banky (doklad o rezervaci dotace a kolaudační souhlas.......) 
-SFŽP pošle na základě smlouvy sepsané v bance dotaci na účet 

 

Podrobnější informace o dotaci Zelená úsporám naleznete zde  


