
Informační seminář k NZÚ Light pro MAS - 16.11.2022 – odpovědi na dotazy z chatu 
 

• Jak se bude prokazovat realizace po 12.9.2022? 
o bod 4.2 Zásad – Zprávou o provedených opatřeních a Fotodokumentací 

• Co  opatření realizovaná po 12.9.2022? Jedná se o datum na účetních dokladech nebo reálnou 
realizaci (třeba s použitím materiálu nakoupeného dříve) a jak se to pak prokazuje? 

o Podpora bude poskytnuta pouze na aktivity realizované po 12.9.2022; tzn. že faktury/účty i 
realizace samotná byla realizována nejdříve 12.9.2022 

• Jak uplatnit výdaje na realizaci zpětně od září, pokud žadatel nemá fotografii stavu před? 
o Čestným prohlášením a předložením dostupné fotodokumentace z průběhu realizace akce. 

Takovéto situace budou posuzovány individuálně. 
 

• prosím, ověřovali jste kolik lidí s příspěvkem na bydlení vlastní nemovitost? kolik máte tedy 
potencionálních žadatelů? 

o Příspěvek na bydlení je vyplácen oprávněným žadatelům bez ohledu na formu 
vlastnictví/pronájmu nemovitosti. Rozhodný je příjem domácnosti a její náklady na bydlení. 
Cílová skupina pro program NZÚ Light je cca 70.000 domácností. 

 

• kde zjistím, zda se jedná o rodinný dům nebo něco jiného, často bývá v domě více bytových 
jednotek, někde je kombinace nebytových a bytových prostor v jednom objektu, typicky přidružená 
dílna, opravna, kanceláře. 

o Definice rodinného domu pro potřeby programu NZÚ Light jsou specifikovány v kapitole 9 
Základní definice užívaných pojmů a zkratek. Zda se jedná o RD je uvedeno v katastru 
nemovitostí, kde tuto skutečnost ověřuje i Fond v rámci kontroly žádosti. Ve sporných 
případech se postupuje podle bodu 2.2 c). 

 

• Jak se prosím prokáže, že v domě není dílna, kancelář s výdělečnou činností - v kat.nemovitostí na 
cuzk.cz není vedeno. Zřejmě z jiných zdrojů (mapy.cz, firmy.cz), ale to není na 100 %.  

o Povinností žadatele je prokázat platný stav, tj. že se jedná o rodinný dům. Projekty 
podléhají dvojí kontrole – dokladové a na místě. Nesplnění této podmínky má za následek 
zamítnutí žádosti. V případě již vyplacené dotace také její vrácení. 

 

• Jak zjistíme, kdo všechno má v domě trvalý pobyt. 
o Trvalý pobyt žadatel čestně prohlašuje v rámci podání žádosti.  
o Lze podat oprávněnou žádost, např. prostřednictvím Czech Point (Poskytnutí údajů z 

Registru obyvatel jiné osobě - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)) 
 

• Kdo ověří, že tam senior žije sám? 
o Žadatel tuto skutečnost dokládá čestným prohlášením. Fond provádí základní kontrolu z 

dostupných údajů, případně v rámci monitorovací návštěvy. 
 

• K žádosti tedy bude pouze čestné prohlášení? Bude nutné mít pro kontrolu na místě např. mít 
potvrzení, kdo má v dané domácnosti trvalé bydliště ? 

o Potvrzení je nutné předložit na vyzvání Fondu, v termínu stanovém příslušným PM. 
 

• Čím budou žadatelé MASkám prokazovat, že jsou opravdu důchodci nebo pobírači příspěvku na 
bydlení? 

o Předloží platné potvrzení o výměře důchodu. Pokud jej nemá, na počkání jej vystaví OSSZ. 
Příspěvek na bydlení se prokáže předložením Rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení. 

o Tyto dokumenty je žadatele povinen doložit i v rámci podání žádosti. 
 

• Co je "dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu" - Stačí třeba výpis z účtu? 
Nebo nějaké potvrzení o přiznání důchodu/příspěvku na bydlení? 

https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-udaju-z-registru-obyvatel-jine-osobe.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-udaju-z-registru-obyvatel-jine-osobe.aspx


o Nikoli, je třeba předložit potvrzení o výměře důchodu. Pokud jej nemá, na počkání jej 
vystaví OSSZ. Příspěvek na bydlení se prokáže předložením Rozhodnutí o přiznání příspěvku 
na bydlení. 

 

• Co v případě dvou-generačních domů, kdy například přízemí obývá senior a druhý byt rodina a 
úprava by byla pouze v domácnosti seniora? 

o Pokud se nejedná o rodinu seniorů, invalidních důchodců nebo nepobírají příspěvky na 
bydlení není splněna základní podmínka oprávněného žadatele 2.1. a) a nelze žádat o 
podporu v programu NZU Light. Žádat lze případně v programu NZU. 

 

• Domácností se myslí celý dům, i když v něm je víc bytových jednotek (např. 2 v rodinném domě) a 
vlastník domu, který je z cílové skupiny, obývá jen jeden z nich? 

o Ano, domácností se rozumí osoby, které spolu trvale žijí a podílí se na úhradě nákladů RD, 
tedy i v případě více bytových jednotek. Definice RD je uvedena v kapitole 9. ve které se 
uvádí výjimka v případě jednotlivě samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované 
společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými 
parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je 
i vymezenou bytovou jednotkou dle definice.  

 

• Domácnost=RD? Nebo mohou být v RD 2 a více domácností? 
o Domácností se rozumí osoby, které spolu trvale žijí a podílí se na úhradě nákladů RD, tedy i 

v případě více bytových jednotek, dá se tedy říci že domácnost = RD. Definice RD je 
uvedena v kapitole 9. ve které se uvádí výjimka v případě jednotlivě samostatně stojící 
budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z 
nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k 
bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice. 

 

• Mohu se prosám zeptat na případ, kdy v RD žijí senioři oficiálně a děti zde mají trvalé bydliště, ale 
reálně žijí na jiné kontaktní adrese? Mají pak nárok? 

o Podstatné je, kdo je v tomto případě majitelem nemovitosti (oprávněný žadatel musí být 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětné nemovitosti). V RD mohou mít oficiálně trvalé 
bydliště i jiné osoby, v rámci žádosti se ale dokládá čestné prohlášení, že senioři bydlí v RD 
sami. 

 

• nebo kombinace přízemí senioři, v prvním patře rodina syna, nehospodaří společně ale odděleně 
jako samostatné domácnosti. Půjde to když bude vlastníkem RD syn? Nebo pouze pokud je 
(spolu)vlastníkem senior? 

o Spolu/vlastníkem musí být senior. Navíc syn musí doložit čestné prohlášení, že 
v nemovitosti nebydlí. 

 

• pokud žijí v domácnosti 2 poživatelé starobního důchodu, kteří mají v péči nezaopatřené dítě- jsou 
jeho pěstouni, mají nárok na podporu? 

o Ano, v případě, že v RD bydlí spolu se seniory nezaopatřené děti lze o podporu žádat. 
 

• V domě žijí 2 důchodci (rodiče) a student (syn/dcera)- není vlastník nemovitosti - nevýdělečný. Je 
možné žádat? 

o Ano, v případě, že v RD bydlí spolu se seniory nezaopatřené děti lze o podporu žádat. 
 

• Typický příklad - dům na vesnici, kde reálně bydlí sám senior, ale trvalé bydliště zde mají  i jeho děti, 
které jsou již výdělečně činné, ale bydlí v nájmu v jiném městě (nelze reálně ověřit). Může senior 
žádat? 

o Ano, žadatel skutečnost, že bydlí sám dokládá čestným prohlášením při podání žádosti. 
 



• a jak je to s věcným břemenem? Syn senior vlastní nemovitost, ale nemá tam trvalé bydliště, ale 
bydlí tam jeho maminka, která tam má věcné břemeno? Může ona žádat? 

o Pokud je vlastníkem RD i maminka tak ano, pokud není tak nelze, viz podmínky 
oprávněného žadatele 2.1 a) 

 

• A podnikající důchodce...??? má nárok? 
o Ano. 

 

• Pokud je v domácnosti osoba s 3 stupněm invalidity a potřebuje celodenní péči od osoby blízké, 
která má v RD trvalé bydliště. Bude mít nárok na dotací? 

o Podmínky obecně stanovují, aby všichni členové domácnosti byli příjemci důchodu 
(starobního nebo invalidního 3. stupně). V případě, že by ale majitel zmíněné nemovitosti 
měl přiznán příspěvek na bydlení, stává se oprávněným žadatelem. 

o Takovéto případy by Fond řešil individuálně a předpokládáme přijetí takovýchto žádostí. 
 

• pokud žadatel kdykoliv v období po 12.9.2022 pobíral příspěvek na bydlení, ale v nemovitosti 
(např., v sousední části dvojdomku) žije někdo jiný, kdo není způsobilý, pak i přesto může žádat? 

o V případě, že by se jednalo v souladu s definicí RD uvedené v kapitole 9 o samostatně stojící 
budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z 
nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k 
bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice pak ano. 

 

• Dobrý den, mám dotaz od potencionálního žadatele. Vlastník nemovitosti je poživatelem 
invalidního důchodu, jeho opatrovníkem je obec. Je to způsobilý žadatel? Pokud ano, bude do 
systému žádat obec jako opatrovník? 

o Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti, který zároveň pobírá invalidní důchod 3. 
stupně. Pakliže je obec, jakožto opatrovník zmocněna k právním úkonům, pak bude žádat 
obec, jeho jménem. 

 

• k tomu kdo může žádat: pokud jsem to dobře pochopil, bude velmi důležité upřesnit, že se v NZÚL 
nepracuje s pojmem domácnost, tak jak ji známe třeba z oblasti sociálních dávek, ale v tomto 
případě domácnost = rodinný dům, byť v něm jsou třeba dvě samostatné domácnosti. Dům vlastní 
senior, v přízemí bydlí senior, v 1. patře bydlí jeho děti a vnoučata. Sice mají z pohledu vnitra nebo 
MPSV mladí nahoře samostatnou domácnost, ale jsou ve stejném rodinném domě, tím pádem 
senior nemůže v NZÚL žádat, že? 

o V souladu se závaznými pokyny musí být vlastník i všichni členové jeho domácnosti buď 
příjemci důchodu nebo pobírat příspěvek na bydlení. V tomto případě tedy nelze požádat o 
podporu z NZÚ Light. 

 

• Identitu občana potřebuje žadatel nebo stačí, když ji má zpracovatel žádosti? 
Může o dotaci zažádat syn seniorky přes svojí identitu občana? 

o Bohužel to není možné, vlastník, tedy žadatel, musí být ověřen na základě vlastní 
elektronické identity občana, následně vám v systému může předat práva pro podání 
žádosti, více také na https://novazelenausporam.cz/navody-pro-praci-v-systemu-ais-sfzp-
cr/  

 

• Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakou identitu mám navrhovat zřídit žadatelům v důchodu bez 
chytrého telefonu a internetového bankovnictví? 

o V takovém případě bude zřejmě nejjednodušší NIA ID a následné využití pobočky Czech 
Point. 

 

• Dotaz k Posudku NZU: v posudku se uvádí doporučená opatření, např. i tloušťka izolace a délka 
(počet metrů/) např. zateplení.  Jaký je účel tohoto doporučení? Logika velí např. doporučit zateplit 

https://novazelenausporam.cz/navody-pro-praci-v-systemu-ais-sfzp-cr/
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celý dům, ale v individuálních záležitostech se např. žadatel rozhodne zateplit třeba jen část domu 
/jednu fasádu (protože např. chce ještě měnit okna), atd.… Jak s touto částí pracovat, má toto 
doporučení nějakou vazbu na to, co pak musí být provedeno, …. atd.... Předpokládá se provedení 
šetření namístě za účelem zpracování doporučení?? 

o V souladu se Závaznými pokyny je požadavek pouze na tloušťku nové tepelné izolace. 
Odborný posudek se vyplní po kontultaci (doporučení) se žadatelem. Informace v 
Odborném posudku Nová zelená úsporám Light jsou shrnutím předpokládaného opatření, 
které by se mělo realizovat. Na základě těchto parametrů bude vyplacena podpora/záloha. 
V případě, že nebudou realizovaná všechna opatření dle posudku/žádosti bude dotace 
vymáhána zpět. 

 

• zateplení střechy, stropu, podlahy: musí to být uděláno vždy komplet na celé ploše? Co když chce 
zateplit jen půlku podlah, část střechy, kde to ještě nemá. Bude se poměrově dělit nebo nelze 
vůbec? 

o Podpora se vztahuje na zateplení celé plochy konstrukce. Výjimkou jsou situace, kdy to není 
z technických důvodů možné nebo účelné, tj. v určité části již zateplení v požadované 
kvalitě je. 

 

• Výplň okna = celé okno (bez ohledu na počet křídel okna). Je to tak? 
o Jeden stavební otvor je považován za jeden kus okna, tedy výplně. Pouze stavební otvory 

společné pro okno a balkonové dveře (sestava) jsou chápány jako dva kusy. 
 

• Už mám dotaz z terénu: u oken chce žadatel zachovat rámy, pouze v nich vyměnit stará dvojskla za 
nová trojskla. Bude možno podpořit? 

o Tento způsob zateplení bohužel není možné podpořit s výjimkou stávajících špaletových 
oken v souladu s podmínkou 3.2.1.5 d).  

 

• 20 let stará plastová okna - jak zjistím, že to je způsobilé k výměně? 
o Situaci byste měl konzultovat s odborníkem. Bezplatně je Vám k dispozici poradna EKIS 

(https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS) nebo si můžete vybrat ze seznamu 
specialistů přímo na stránkách NZÚ Light (https://novazelenausporam.cz/specialiste/). 

 

• Požadavky na tloušťky zateplení zdiva a střechy jsou naddimenzované, tak jako požadavek na 
izolační trojskla. U starších typů objektů, RD, které jsou stavěny například kombinací cihla / kámen / 
vepřovice, bude docházet při použití těchto materiálů ke tvoření plísní a domy nebudou přirozeně 
větrat. Ze staršího objektu nelze udělat moderní energetický rodinný dům. Kolikrát tyto starší domy 
nemají ani místo na zateplení ostění ve tloušťce 50 mm. Tyto požadavky se budou hodit na novější 
stavby z jiných materiálů. Což nám vyřazuje dost potenciálních žadatelů. 

o To by bylo asi na delší popis/diskuzi, určitě ale nelze paušalizovat na všechny domy, 
všechno má své řešení. Situaci můžete konzultovat s odborníkem. Bezplatně je Vám 
k dispozici poradna EKIS (https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS) nebo si můžete 
vybrat ze seznamu specialistů přímo na stránkách NZÚ Light 
(https://novazelenausporam.cz/specialiste/). 

 

• Kdo bude kontrolovat, že vaty je 30 cm a ne 25? - po ukončení zateplení máme do zateplení vrtat?? 
o Závěrečnou zprávu potvrzuje žadatel a MAS. Fond také může provést monitorovací 

návštěvu. Destruktivní ověření nepožadujeme, tloušťka izolace se dá zkontrolovat v rámci 
daňových dokladů, předávacím protokolem, ověření na místě realizace, případně také 
průkaznými fotkami, které by měli být i součástí doložení realizace. 
 

• Na základě čeho máme doporučovat tloušťku izolace, typy materiálů, výrobků? 
o Minimální tloušťka tepelné izolace je daná závaznými pokyny, jinak závisí na odborností 

jednotlivých pracovníků. Doporučení lze provést také s případným projektantem, 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
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energetickým specialistou, technickým dozorem pokud bude využit. Bezplatně je Vám 
k dispozici poradna EKIS (https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS) nebo si můžete 
vybrat ze seznamu specialistů přímo na stránkách NZÚ Light 
(https://novazelenausporam.cz/specialiste/). 

o Fond by měl také vydat na přelomu roku informační karty k jednotlivým opatřením, kde 
budou uvedeny základní informace k  

 

• Co znamená vytápěný prostor? Patří sem to i prostor, kde má rodina obytný prostor - s radiátory, 
ale už několik let tam nevytápí?....např. dvougenerační dům, ale např. důchodci žijí jen v přízemí. 
Tzn. musí si zateplit i druhé patro? 

o Ano, zateplení musí být realizováno na celé systémové hranici obálky budovy, které je 
definována v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a také v kapitole 9, tedy i 
v druhém patře, i když se tam aktuálně nevytápí. 

 

• V případě, že si senioři zažádali na novou zelenou úsporám na fotovoltaiku, mohou nyní žádat na 
ZÚL, když mají například stará okna? 

o Ano, v NZU Light mohou žádat i v případě, že žádali v programu NZU, výjimkou by byly 
opatření v oblasti podpory A – zateplení.   

 

• zateplení fasády: 20 cm musí mít samotné zateplení nebo to může být v součtu, např. už tam 8 cm 
má, ale je to málo a udělá se dozateplení 12 cm (pokud to tedy stavařská praxe vůbec umožňuje) 

o V souladu se Závaznými pokyny (3.2.1.1. b - …nové tepelné izolace…) je nutné realizovat 
zateplení v celé minimální tloušťce, tj. 200 mm. 

 

• Dobrý den, lze prosím fasádu (obvodové zdivo) zateplovat i zevnitř? 
o Program NZU light to nevylučuje, nicméně tato opatření a materiály mají svá specifika a je 

nutné je konzultovat e energetickým specialistou, např. v poradnách EKIS 
(https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS) nebo si můžete vybrat ze seznamu 
specialistů přímo na stránkách NZÚ Light (https://novazelenausporam.cz/specialiste/). 
Doporučení Vám může dát také výrobce. Bez konzultace by mohlo docházet k vážným 
problémům. 

 

• Když se žadatel rozhodne realizovat třeba zateplení střechy, dostane automaticky maximální částku 
na toto opatření, nebo je tam nějaký vzorec na dělení třeba dle velikosti plochy střechy? A pokud 
ho realizace ve finále bude stát méně, než kolik na to dostal, ale bude mi tvrdit, že ho to stálo 100% 
a neukáže mi faktury - necháte mu vážně celou částku? Když mu to teda máme všechno věřit? 

o Žadatel dostane max. 100% přímých realizačních výdajů. V rámci doložení realizace předloží 
žadatel Závěrečnou zprávu o provedených opatřeních, potvrzenou jím i zástupcem MAS a 
požadovanou fotodokumentaci, kde budou uvedeny i tyto výdaje. Z toho bude Fond 
vycházet.  

o Žadatel je povinen tyto doklady uschovat po dobu udržitelnosti a na vyzvání Fondu 
předložit např. v těchto příkladech, nebo v rámci případné monitorovací kontroly. 

 

• Bude sledována suma dotace, nebo budou sledovány maximální částky na jednotlivá opatření, 
nedej bože na jednotlivé položky v opatření? Př. žadatel bude realizovat okna a dveře, na oknech 
ušetří, může přesunout dotaci na dveře? případně bude realizovat 5 oken, ale každé jiné, za jinou 
cenu, lze jedno okno ušetřit a přesunout na jiné dražší okno?  

o Nevím, jestli píšete o výši podpory nebo u přímých realizačních výdajích. Výše podpory je 
stanovena jednotkovými cenami na jednotlivá opatření, zde se tedy sledují konkrétní 
aktivity jako takové. Pokud jde o přímé realizační výdaje, zde sledujeme výdaje jako celek, 
tuto sumu uvádíte do zprávy o realizaci.   

 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
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• chápu jak doložit foto stavu před realizací: okna, dveře, nezateplená střecha. Jak správně nafotit 
stav fasády před realizací (tj. že už nemá zatepleno), jak nezateplený strop či podlahu? Nejlépe asi 
až se začátkem realizace, až se to "odkryje", ale foto má být už k žádosti.... 

o Samozřejmě záleží na jednotlivých opatřeních a typu konstrukcí, které se budou zateplovat. 
Některé jsou jasně viditelné, některé ne. Ty co jsou zakryté např. zakrytý strop nebo 
podlahu může žadatel buď částečné rozebrat, nebo lze vyfotit stav jaký je před začátkem 
jakýchkoli prací, ten doložit pro podání žádosti. Poté vyfotit dílčí změny, tj. odkrytí vrstvy 
před položení, izolace a následně izolovanou konstrukci a to doložit v rámci doložení 
realizace. 

 

• Jak se prosím prokáže, že fotografie stavu před realizací jsou současné a ne z doby minulé a žadatel 
už má třeba rok hotovo, že skutečně zobrazují danou nemovitost (u vnitřních prostor neověřitelné). 
Děkuji. 

o Žadatel má povinnost dodržet platné Závazné pokyny. Realizaci potvrzuje zástupce MAS, 
který by měl tuto realizaci potvrdit. Pro tyto účely lze využít několika ověření i dle typu 
realizovaných opatření, např. fotografie, nebo účetní doklady, předávací protokoly, apod. 
Tyto dokumenty má Fond v případě potřeby právo si vyžádat. 

 

• na koho máme odkazovat ohledně zprávy o provedení opatření, pokud to EKIS dělat nesmí? 
o Potvrzení Zprávy o provedených opatřeních potvrzuje zástupce MAS.  

 

• Ty karty s doporučením by bylo vhodné mít mnohem dříve, než v půli prosince - vzhledem k 
rozsáhlé publicitě ... 

o Provedení těchto karet je časově náročné, snažíme se s dodavatelem řešit realizaci co 
nejrychleji. 

 

• Ráda bych se ještě zeptala na možnost poskytnutí letáků, které je možné rozeslat do území? Bylo 
uvedeno, že bude jednotná vizualizace. 

o Letáky připravuje oddělení komunikace. Následně budete přes vedení MAS informováni o 
možné distribuci. 

 

• Jaká budou kritéria pro schválení žádosti co se týče časového hlediska? Kdo dřív podá, ten získá, a 
to do té doby, než bude vyčerpáno 1,5 mld. Kč? 

o Ano, nejedná se o soutěžní výzvu, tedy kdo dříve podá, ten získá. V případě vyššího zájmu 
než alokované prostředky se bude určitě řešit navýšení alokace. 

 

• Na koho se již nyní můžeme obracet (na koho se mohou obracet konzultanti z MAS) se všemi svými 
dotazy? 

o MAS se mohou obracet s dotazy přes webový formulář, který je uveden na webových 
stránkách www.novazelenausporam.cz. Na webu jsou pravidelně aktualizovány časté 
dotazy, ve kterých je také možné najít odpovědi na dotazy  

 

• A přístup do systému musí mít každý žadatel a nebo budeme mít přístup do systému jen my jako 
zpracovatelé MAS a v tom pak jednotlivé žádosti? 

o Přístup do systému AIS bude mít každý žadatel/uživatel. Žadatel, musí být ověřen na 
základě vlastní elektronické identity občana, následně vám v systému může předat práva 
pro podání žádosti, více také na https://novazelenausporam.cz/navody-pro-praci-v-
systemu-ais-sfzp-cr/  

 

• Bylo zmiňováno, že MAS budou mít za každou zrealizovanou a zpracovanou žádost nějakou 
odměnu - platí to? 

o Ano, měla by se k tomu vyhlašovat výzva, kde si budete moci o dotaci požádat. Pro bližší 
informace se obraťte na vedení NS MAS.  

http://www.novazelenausporam.cz/
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• Jak to prosím bude se způsobilostí výdajů - např. na co navážeme na MAS cesťáky atd...? 
o Konkrétní podmínky se aktuálně řeší, předpokládá se ale fixní částka na vyřízenou žádost. 

Pro bližší informace se obraťte se na vedení NS MAS. 
 

• MAS působí na určitém území. Když za mnou přijde žadatel z obce, která je mimo území naší MAS 
(má tam RD a v něm trvalé bydliště), mohu mu poskytnout poradenství a podepsat odborný 
posudek? 

o Ano, poradenství i potvrzení můžete vydávat i osobám mimo území vaší MAS. 
 

• jak bude prosím řešena bezpečnost cílové skupiny? Jde mi o to, že situace dá zneužít různými lidmi, 
kteří se mohou vydávat za pracovníky MAS, důchodce si je pustí do bytu a může být například 
vykraden? Narážím na to, že se na nás po telefonu obrací lidé v těžké situaci, kteří nás neznají a 
mohou být snadno zneužitelní 

o S tím bohužel nevíme, jak by Fond mohl pomoci. Předpokládáme, že budou návštěvy 
probíhat po předchozí domluvě. Žadatelé by si měli ověřit, koho pouští do domu. 

 

• mám dotaz zda nám někdo ukáže, jak má být správně vyplněn technický posudek ? Nebo bude 
nějaký ilustrační návod ? 

o V odborném posudku nejsou žádné speciální technické informace a měl by ho každý 
zvládnout i bez školení.  Zpráva o navrhovaných opatřeních je k dispozici na stránkách 
programu. 

 

• Bude tato dotace vyjmuta z exekucí? 
o Ne, v souladu s bodem 2.3 b Závazných pokynů je třeba, aby majitel mohl nakládat 

s nemovitostí v plném rozsahu. 
 

• Je ošetřeno s úřady práce, že příjem dotace není  příjmem  ve smyslu  posuzování  příspěvku  na 
bydlení a nebude důvodem  odejmutí  příspěvku? 

o Poskytnuté dotace nejsou posuzovaným příjmem, za tyto finance musí být zrealizováno 
stanovené opatření. 

 

• Jaká je udržitelnost projektu? 
o 5 let ode dne doložení dokončení realizace. 

 

• Musí žadatelé zaplatit realizaci pouze převodem ze svého účtu? 
o Ne, mohou využít i jiný způsob platby daňového dokladu, samozřejmě v souladu se 

zákonem. Poskytnutá dotace jim ale bude poukázána pouze na účet, který uvedli v žádosti. 
 

• za mě: pokud se máme na odborný posudek a závěrečnou zprávu za MAS podepsat, neobejde se to 
bez 2 osobních návštěv na místě. Napoprvé dojedu, obhlídnu, nafotím, popíšu si k sobě do posudku 
stav před, při druhé návštěvě obhlídnu, nafotím, popíšu, nechám si předložit faktury od žadatele 
aspoň jen k osobní vizuální prohlídce. Jak to vidíte? 

o Ano, navrhovaný postup je možný. 
 

• co situace, kdy sice žadatel zrealizuje, ale MAS identifikuje nějaké problémy (podvodné jednání 
apod.) a odmítne vydat zprávu o závěrečné realizaci, nebo jinak: vydá zprávu, ale uvede do ní 
informace nevyhovující žadateli a ten ji pak např. nepřiloží...? 

o Předložení nepotvrzené zprávy nebo její absence jsou důvodem pro zamítnutí žádosti. 
 

• co přesně je role MAS? Pomoci vyplnit žádost žadatelům, kteří nejsou tak administrativně schopní, 
nebo i doporučovat žadatelům vhodné způsoby zateplení (vč. doporučené tloušťky izolace, 
materiálů, …) nebo i ověřovat jednotlivé skutečnosti jako např. obecně ověřit způsobilost žadatele 

https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/
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nebo i další (tj. že žadatel bydlí sám, že opatření byla realizována, že odpovídá kvalita opatření, 
náklady byly uhrazeny, ...). 
Asi bude třeba stanovit nějaký "minimální standard" zapojení MAS - jestli stačí pomoci s  
vyplněním a administrativou, nebo jestli se očekává, že budeme běhat po stavbách a fotit před a po 
a měřit metry a milimetry, nebo to už je "volitelná nadstavba".  

o Zástupce MAS má zkontrolovat opatření, na která je žádána podpora z programu 
Nová zelená úsporám light, zda byla provedena v souladu s podanou žádostí, resp. s 
její případnou změnou (případné rozdíly jsou popsány a zdůvodněny v této zprávě). 
Způsob kontroly je předmětem vnitřního nastavení organizace NS MAS. 

 

• Jak se MAS oficiálně zapojí, někde se nahlásit? Jak budeme evidovat, že konkrétní projekt pomáhala 
konkrétní MASka? 

o Při podání žádosti se v části parametry žádosti bude uvádět název MAS, která pomáhala 
projekt připravit a podat žádost, jméno podávající systém zná díky ověření přes identitu 
občanu. Tyto informace budou sloužit pro ověření při žádosti o podporu, kterou MAS 
budou podávat. 

 

• Očekává se, že bude MŽP (SFŽP) s každou MAS uzavírat nějakou smlouvu na poskytování 
poradenství  

o Ne, nebo spíše prostřednictvím podané žádosti v rámci výzvy, která se bude pro MAS 
vyhlašovat a kde získají dotaci za její práci. 

 

• ODMĚNA pro MAS: Odměnu 10 tis. Kč dostane MAS až po odvedení případu, tj. po odevzdání 
zprávy o provedených opatřeních nebo po finálním schválení této zprávy? Nebo dostaneme 
nějakou zálohu např. při zaregistrování žádosti? 

o Konkrétní podmínky projednává Fond s vedením MAS a zatím nejsou finálně stanoveny 
 

• Můžete prosím vyjasnit, zda bude možno nějakou formou uplatnit náklady MAS na žádosti 
nedotazene do realizace? Ve hře bylo EnKoMAS v těchto případech. Zda to půjde a jak to bude 
prakticky probíhat. Děkuji. 

o Konkrétní podmínky projednává Fond s vedením MAS a zatím nejsou finálně stanoveny. 
 

• MAS musí vynaložit nemalé zdroje na realizaci, ale žadatel má na realizaci projektu rok ( a lze 
prodloužit - viz. prezentace).  Jak a z čeho financovat práci MAS, než začnou přicházet "odměny". 
Rád bych věděl, jak to udělat, z čeho financovat práci MAS.  

o Konkrétní podmínky projednává Fond s vedením MAS a zatím nejsou finálně stanoveny. 
 

• Jaká uznatelnost dokladů? - to budeme někomu prokazovat? Příspěvek na jednu žádost 10 tis je 
neefektivní, budeme spoustu žádostí jen konzultovat, animovat mezi obcemi... měli bychom dostat 
nějaký paušál a poté ev. odměnu dle žádostí... 

o Konkrétní podmínky projednává Fond s vedením MAS a zatím nejsou finálně stanoveny.  
 

• apeluji na to, aby se k MASkám dostaly všechny relevantní informace co nejrychleji, aby se mohly 
jednotlivé MAS rozhodnout, jestli do toho vůbec půjdou a pokud ne, aby tu informaci daly co 
nejdříve k dispozici potenciálním žadatelům, aby věděli, kam se mají jinam obracet... 

o Děkujeme za podnět. Masky se mohou obracet s dotazy standardním způsobem přes 
webový formulář nebo kontaktní telefon přes webové stránky www.novazalenausporam.cz 

 
 

• Mám dotaz jak se to bude řešit v případě, že důchodce během realizace zemře. Je i  na tuto situaci 
připravená metodika? co se stane, když v době udržitelnosti důchodce umře a dům přejde do 
vlastnictví někoho jiného? 

http://www.novazalenausporam.cz/


o Ano, dědicové nejsou povinní podporu vracet, dokončí-li řádně všechna navrhovaná 
opatření, viz závazné pokyny pro žadatele bod 7.4. 

 

• Dotace je vázána na nemovitost nebo žadatele? Stačí spoluvlastnictví. Tedy příklad: 2 důchodci ve 
společné domácnosti, každý vlastní 1/2 RD. Mohou žádost 1x 150 000 Kč, nebo 2x 150 000 Kč 
(každý za sebe)? MASka si toho nemusí všimnout, tak zda to od začátku kontrolovat a jak to je. 

o V rámci této výzvy nelze na jeden RD uplatnit více žádostí, viz 2.4 b). 
 

• Dobrý den, musí být pro žádost o dotaci souhlas spoluvlastníka? 
o Ano, spoluvlastníci by se o realizaci mezi sebou měli informovat. Potvrzení však Fond 

nepožaduje. 
 

• Takže budeme pracovat na základě důvěry, myslím si, že to tak  je, a v malých obcích se nic neutají, 
takže sousedi mi to potvrdí? Nebo jak to je ??? Dále opět nesoulad informací, žadatel dostane 100% 
na předfinancování, ale utratí méně, jak to bude vracet? Přece bez nějakého předchozího rozpočtu 
či cenového náhledu není normální a v pořádku žádat o dotaci? Je mi líto, že to musím takto 
referovat, al je zde spousty pro / proti / nesouladu informací a trhlin v podmínkách tohoto 
programu. 

o Při podání žádosti bude stanovena max. výše podpory, kterou žadatel může dostat. 
V případě, že žadatel nerealizuje všechna opatření nebo bude výše podpory vyšší než 
náklady na realizaci, Fond vyzve žadatele k vrácení rozdílu, viz závazné pokyny bod 5.5. 

 

• Závazné pokyny pro žadatele: kap. 6.1.c) přimlouvám se za to, aby zde bylo doplněno, že žadatel je 
povinen předložit faktury a paragony též pracovníkům MAS, budeme tam mít oporu pro sporné 
případy, kdy po nás bude požadováno vystavení potvrzení o realizaci a přitom budeme mít 
pochybnosti o bezvadném průběhu. Neukážeš faktury, nedostaneš potvrzení. 

o Pokud vám žadatel nechce ukázat daňové doklady a máte nějaké podezření, je zde možnost 
mu závěrečnou správu nepodepsat. Bez této zprávy nelze doložit realizaci a vyplatit 
podporu. 

 


