
 
 
 
 

 
 
 
 
V Praze dne 7. dubna 2009 
 
Tisková zpráva 
 

Zelená úsporám: Miliardy na úspory a zelenou energii pro 
domácnosti 
 
Miliony tun emisí, které nebudou muset být vypuštěny do ovzduší, miliony gigajoulů tepla, které 
nebudeme muset vyrobit, miliony tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit a miliardy korun, které 
zůstanou v peněženkách domácností v České republice. To je ve zkratce přínos programu Zelená 
úsporám, který dnes představil ministr životního prostředí Martin Bursík spolu se svým I. 
náměstkem Janem Dusíkem a ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Štěpánkem. 
 
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných 
zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V 
programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, 
náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, 
instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním 
energetickém standardu. „Je to největší ekologický dotační program v naší historii,“ říká ministr 
životního prostředí Martin Bursík. 
 
„Díky Zelené úsporám dosáhne na finanční podporu přes 250 000 domácností,“ dodává ministr 
s tím, že program pomůže vytvořit či zachovat na 30 000 pracovních míst a to především 
v menších a středních firmách přímo v regionech. Roční emise hlavního skleníkového plynu (CO2) 
v České republice poklesnou o 1 100 000 tun. Emise prachu budou každoročně nižší o 2 200 000 
kg. A při zcela stejném tepelném komfortu budou české domácnosti potřebovat každoročně o 6 370 
000 GJ méně tepelné energie, což znamená úsporu ve výši 185 000 000 m3 zemního plynu. 
„Program Zelená úsporám je tak ukázkovým příkladem spojeného řešení ekonomické recese a 
změn klimatu,“ říká I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. 
 
Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Požádat o dotaci 
bude možné na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank. Banky, které 
budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části 
investice. O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní 
(kromě opatření dokončených před 1. dubnem 2009). 
 
Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 
800 260 500 (PO – PÁ od 8.00 do 16.00) a stránky www.zelenausporam.cz. „Fond je plně 
připraven vycházet žadatelům maximálně vstříc. Naši lidé jsou proškolení a budou plně k dispozici,“ 
říká ředitel SFŽP Petr Štěpánek. 
 
Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství 
vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), 
podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. 
 
Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách programu www.zelenausporam.cz a také  
v Informačním listu na www.mzp.cz/cz/letter_il090407zelena_usporam. 
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