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1. PŘED NÁVŠTĚVOU PROJEKTANTA 

Jak vybrat toho pravého projektanta? 
Vybrat dobrého projektanta je alfou a omegou celého stavebního projektu. Vyhraďte si na 

tento úkon dostatek času, projděte nabídku na internetu a nenechte se zlákat na 

podezřele nízké ceny. Ne všechny nabídky lze doporučit. Zajímat by vás měly především 

následující body: 

 

● Kolik let působí na trhu a jaké má reference? 

Zkušenosti hrají ve prospěch každého a u projektantů to platí dvojnásob. Zkušený 

projektant již navrhl velké množství domů a má zkušenosti s řešením praktických 

problémů, navíc je schopen odpovědět na nejčastější otázky, protože se nejspíš s 

podobným problémem již někdy setkal.  

Spokojený zákazník je ta nejlepší reklama. Projektanti mají na svých stránkách zpravidla 

fotografie realizovaných domů a reference. 

 

TIP: Po domluvě někteří projektanti dokonce nabízí možnost spojit se s majitelem 

stavby, který vás domem provede. Získáte konkrétní informace o průběhu spolupráce a 

vytvoříte si tak reálnější obrázek. 

 

● Kolik domů celkem postavil? Kolik domů postaví za rok? 

Reference jsou sice krásná věc, ale nejsou jediným kritériem. Pokud má projektant 

jediného spokojeného zákazníka, s největší pravděpodobností to ve vás důvěru nevzbudí. 

Zjistěte si, kolik domů reálně projektant navrhl a kolik zhruba jich zvládne navrhnout za 

rok.  

 

● Můžete si prohlédnout vzorový dům? 

Zejména větší projekční kanceláře mají k dispozici vzorový dům, kde máte možnost se 

porozhlédnout. Je to konkrétní ukázka jejich tvorby a rozhodně doporučujeme jej navštívit. 

Možná se vám dokonce tento konkrétní návrh zalíbí a rozhodnete se pro něj, nebo z něj 

budete vycházet při tvorbě vlastního plánu. Minimálně si však vytvoříte alespoň představu, 

co vlastně firma umí vyprojektovat. 

 

 



             

 

 

 

 

Jaké informace je dobré znát před návštěvou projektanta? 

 
● Své finanční možnosti 

Před jakoukoliv větší investicí si velmi dobře zvažte své finanční možnosti. Zjistěte si, kolik 

peněz máte okamžitě k dispozici a na jak vysoký úvěr můžete reálně dosáhnout. Přehled o 

financích vám napoví, jaký dům si můžete ve finále dovolit. Vždy je vhodné počítat s 

rezervou. 
 

● Lokalita a stavební místo 

Jedna z prvních věcí, na kterou se vás projektant určitě zeptá, je stavební parcela. Pokud 

máte již stavební pozemek koupený, je to velké plus a můžete rovnou dát k dispozici 

konkrétní situaci. Pokud máte vyhlédnutou pouze lokalitu, projektant si ověří, zda v ní 

nejsou nějaká stavební omezení, jde zejména o chráněné krajinné oblasti. Nebojte se 

projekční kancelář navštívit, i když nemáte pozemek, dobrý projektant vám pomůže vybrat. 
 

● Jaké otázky si promyslet před schůzkou s projektantem? 

1. Jak velký chci dům? Kolik chci místností?  

2. Dávám přednost patrovému, nebo přízemnímu domu? 

3. Budu potřebovat garáž a jiné technické místnosti? 

4. Chci podsklepený dům? 

5. Kolik místa má zabrat dům a jak velké místo zbude na zahradu? 

6. Vybral jsem si projekt v katalogu, nebo chci svůj vlastní? 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

• Vlastní amatérský návrh 

 

Před návštěvou projektanta si nakreslete vlastní amatérský návrh. Začněte se svými 

hrubými představami a ty postupně přeneste na papír. První představa je jen ilustrační.  

Až budete mít v hlavě reálnější obrysy, nakreslete je na milimetrový papír. Ve finále byste 

měli dospět k nákresu každého patra, zastavovacího plánu a jednotlivých pohledů domu. 

 

 

Zastavovací plán 

Zastavovací plán zobrazuje situaci na pozemku, jsou na něm zobrazeny příjezdové cesty, 

inženýrské sítě a všechny stávající stavby.  

Pohledy domu 

Rozkreslete, jak by měla vypadat čelní strana domu, která je obvykle obrácena k silnici. 

Stejně důležitý je i pohled zezadu, kam nejspíše budete situovat terasu. 

Jednotlivá podlaží 

Nakreslete jednotlivá podlaží včetně místností. Věnujte každému podlaží vlastní papír. 

Pečlivě okótujte jednotlivé nákresy pro lepší přehlednost.  

 

 

Nemusíte se stydět za svoje nákresy. Nikdo od vás neočekává profesionální kvalitu. 

Skutečně jde jen o vaši představu, se kterou bude projektant dále pracovat. 

 

 

  



             

 

 

2. NÁVŠTĚVA PROJEKTANTA 

Jak probíhá schůzka s projektantem? 

 
S vybraným projektantem se můžete sejít v jeho kanceláři, nebo přímo na stavebním 

pozemku. Druhá varianta je obvykle zpoplatněna podle sazebníku dané projekční 

kanceláře. Schůzka na pozemku má svá pozitiva, projektant si udělá obrázek o konkrétní 

situaci a celý proces se značně urychlí.  

 

Nezapomeňte vzít svoje nákresy a mějte v hlavě odpovědi na všechny otázky. Projektant 

se vás bude určitě na řadu z nich ptát a nejspíše se bude zajímat také o další podrobnosti. 

Není na škodu mít po ruce poznámkový blok a zapisovat si nové informace, bude jich 

spousta. Jsou-li k dispozici katalogy vzorových domů, vezměte si je. V klidu si je 

prohlédněte doma. 

 

Celá řada lidí schůzku v projekční kanceláři zbytečně odkládá, protože se bojí, že jim 

někdo bude svoje služby nutit. Tak to ale není. Můžete si dojednat nezávaznou schůzku s 

více projektanty a poté se rozhodnout, kdo vám vyhovuje nejvíce. 

 

Na detaily týkající se návštěvy jsme se zeptali pana Maňase z architektonické kanceláře 

Křivka: „První konzultace je vždy (alespoň u nás) nezávazná a bezplatná. Trvá většinou 

kolem 1 až 2 hodin. Lze ji realizovat osobně, nebo prostřednictvím videohovoru. V krajních 

případech lze nahradit e-mailovou komunikací, kdy se vyjasní všechny potřebné dotazy 

pro relevantní a co nejpodrobnější návrh rozsahu prací a jejich cena.“ 

 

Pan Maňas však upozorňuje také na úskalí spojená s rozpočtem: „Řada stavebníků si 

neuvědomuje širší souvislosti a má tendenci srovnávat pouze cenovou nabídku 

zpracování projektu pro stavební povolení. Vždy je ale potřeba řada dalších podkladů, 

přičemž ne vždy tyto podklady od projektantů či projekčních kanceláří dostane. Dalším 

důležitým krokem je ověření, že představa investora o velikosti a formě domu je v souladu 

s územními regulativy dané lokality a pozemku. V zásadě si myslím, že bez osobní 

schůzky s projektantem je výběr dost zkreslený, protože rozhodování pouze podle ceny 

není vždy nejvhodnější.“ 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

• Jaké služby nabízí projekční kanceláře? 

 

Projekční kanceláře nenabízí pouze projekty novostaveb, můžete si od nich nechat 

navrhnout rekonstrukci starších domů nebo například půdní vestavbu stávajících prostor.  

Projekční kancelář za vás v případě zájmu zajistí veškeré stavební a územní řízení, zajistí 

vydání stavebního a územního povolení. Vyřídí kolaudaci a potažmo vklad hotové stavby 

do katastru nemovitostí. 

 

PRAKTICKÉ VĚDĚT: Spousta projektantů nabízí stavební dozor. Jeho rozsah 

je uveden ve smlouvě o díle. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, 

úplnost a bezpečnost jím vyprojektované stavby. Dále je zodpovědný za 

proveditelnost, technickou a ekonomickou úroveň. Jeho povinnosti jsou 

zakotveny ve stavebním zákoně. 

 

 

Jak vypadá spolupráce s projektantem? 

 
● Úvodní schůzka 

 

Na první nezávazné schůzce proberete veškeré otázky ohledně domu. Popovídáte si o 

svých požadavcích a seznámíte se s projektantem. Po této schůzce se v klidu domova 

rozhodnete, zda stojíte o spolupráci s projekční kanceláří, nebo ne. 

 

● Smlouva o dílo 

 

Jestliže jste našli projektanta podle svých představ, přichází na řadu podpis smlouvy o 

dílo. Ve smlouvě je vždy uveden účel projektu, jeho rozsah, celková cena celého projektu 

a termín zhotovení. Nebojte se požádat o zapůjčení smlouvy k prostudování, dobrý 

projektant na vás v žádném případě nebude vyvíjet žádný nátlak. 

 

● Vlastní projekční činnost 

 

Nyní přichází na řadu období čekání. V této chvíli projektant navrhuje váš vysněný domov. 

Buďte na telefonu nebo mailu, protože vás může kontaktovat a bude s vámi chtít 

prokonzultovat průběh návrhu.  

 



             

 

 

 

 

● Odevzdání projektu 

 

Ve sjednaném termínu je odevzdaný hotový projekt. Dostanete jej vytištěný v papírové 

formě a dnes je již standardem odevzdání i v elektronické podobě. Projekt musí být 

opatřen autorizačním razítkem, jinak je nepoužitelný k projednání na stavebním úřadě. 

 

 

 

3. VÝBĚR PROJEKTU 
Podle čeho projekt vybrat? 

 
Výběr projektu by se měl odvíjet podle vašich základních požadavků, které jste si již 

vytvořili před návštěvou projektanta. Ujasněte si, v jakém stylu by měl váš dům být 

postaven. Promyslete si, na co dům potřebujete a jaký styl života máte nejen teď, ale jak 

budete žít také v budoucnosti. Hledáte svoje první bydlení a budete v něm vychovávat 

svoje děti, nebo děti už odešly a chcete menší dům jen pro sebe? Budete v domě zároveň 

podnikat, nebo v něm budete jen bydlet? Toto jsou pouze základní aspekty výběru, ale co 

bude vyhovovat právě vám, víte nejlépe pouze vy sami. 

 

Pan Maňas z architektonické kanceláře Křivka přináší několik dalších informací z praxe 

týkajících se výběru projektu: „V první řadě se investor rozhodně musí smířit s tím, že ne 

vždy se mu podaří postavit 100% to, co si vysnil. Ať už z důvodů financí, kdy velikost 

domu není v reálném měřítku rozpočtu, nebo kvůli limitu a omezení okolní zástavbou či 

územním plánem. V průběhu života se samozřejmě způsob a potřeby každého mění, a 

proto je potřeba zvážit maximum možných scénářů. Výsledný mix by měl obsahovat 

funkční dispozici, formu a vzhled dle vkusu investora. Stavba musí být reálně 

financovatelná při výstavbě a také provozních nákladech při bydlení.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

● Výhody a nevýhody typových projektů 

 

Typový projekt naleznete nejspíš v nějakém katalogu. Právě typový projekt vás přivede do 

konkrétní projekční kanceláře. 

 

Výhody typových projektů 

Typový projekt ocení nerozhodní lidé bez 

jakékoliv představy. Typových domů již bylo 

postaveno několik a již jsou vychytány 

nejčastější nedostatky, dalo by se říct, že 

projektanti mu již důvěřují, proto se nachází 

v jejich portfoliu. Projektant nad ním netráví 

tolik času a cena bude o něco nižší.  

Nevýhody typových projektů 

Univerzální prototyp domu se hůře 

přizpůsobuje konkrétnímu pozemku. Ve 

finále nemusí vybraný typový dům vůbec 

sedět na pozemku a nepůjde jej realizovat, 

většina projekčních kanceláří nabízí úpravu 

typového projektu na míru, někdy je tato 

služba zpoplatněna.  

 

 

 

 

● Výhody a nevýhody individuálního projektu  

 

Individuální projekt rodinného domu je vytvořen přesně na přání zákazníka podle jeho 

nákresů a požadavků. Jde především o dvougenerační domy, objekty spojené s 

podnikáním nebo jiné atypické stavby. Individuální projekt dokáže také vyřešit výstavbu v 

terénu komplikovanějších pozemků, a to s cílem co nejefektivněji využít dostupného místa. 

 

Výhody individuálního projektu 

U individuálního projektu dostanete dům 

přesně podle své představy, který je 

uzpůsobený dispozicím konkrétního 

pozemku. Individuální návrh zohledňuje 

inženýrské sítě, polohu ostatních domů a 

plně se přizpůsobí zákazníkovi. 

Nevýhody individuálního projektu 

Na druhou stranu musíte u individuálního 

projektu počítat s delší dobou zpracování a 

vyššími náklady. Řešení na míru vždy 

vyžaduje citlivý přístup a podle toho se 

odvíjí i cena. 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

Aktuální trendy v projektech domů 

 
● Typ domu 

 

Velmi často se nyní navrhují domy typu bungalov. Jde o menší jednopatrové stavby s 

terasou, které mají místnosti rozložené kolem obytného jádra. Dvoupatrové domky mají 

dole společenské místnosti a nahoře jsou ložnice a dětské pokoje. Ač se to na první 

pohled nemusí zdát, cena dvoupatrových domků je menší, protože stavba základové 

desky je nákladnější než stavba patra.  

 

● Dispozice a velikost 

 

Nejžádanější je dispozice 4+kk a 5+kk. Často nezáleží na velikosti samotného domu, ale 

na skladbě místností. 

 

● Materiál 

 

Současná doba nahrává moderním stavebním materiálům. Je nutno říct, že žádný z 

materiálů není lepší než ty ostatní, protože každý materiál má klady a zápory. Jedno je 

však jisté. Některé projekční kanceláře jsou zaměřeny třeba čistě na dřevostavby. 

Vybírejte proto svého projektanta i podle preferovaného materiálu. 

 

● Nízkoenergetické domy 

 

Se vzrůstajícími cenami energií roste i poptávka po úspornějších domech. Takzvané 

nízkoenergetické domy mají náklady na vytápění mezi 15–50 kWh/m². Těchto hodnot je 

dosaženo kvalitním návrhem a provedením konstrukcí. Vyšším stupněm jsou pasivní 

domky a nově i nulové domy, které počítají s minimální spotřebou energie. Čím má stavba 

nižší spotřebu, tím víc roste cena výstavby, protože musí být použity kvalitní materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

4. ČEHO SE VYVAROVAT V 

PŘEDPROJEKTOVÉ FÁZI? 
Co se bude dít? 
 

Předprojektová fáze je obecně část projektu, kdy se posuzuje proveditelnost záměru a 

příležitosti pro projekt. Ve smyslu staveb jde poté o předání záměrů zákazníka 

projektantovi a ten poté na konkrétním pozemku prohlédne staveniště a zjistí vlastnická a 

jiná práva na pozemku. Výsledkem je potom předběžné vymezení projektových prací a 

navržení dalšího postupu. 

 

● Studie stavby 

 

Jde o úplně první přenesení představ zákazníka na papír. Projektant vás bude v této fázi 

zasypávat otázkami, někdy i osobnějšího charakteru, buďte na ně připraveni. Na papíře 

uvidíte dispozice domu a okolí. Můžete začít s první kalkulací ceny domu. Studie stavby je 

finančně nenáročná a je lepší všechny mouchy vychytat v této fázi, kdy není řešení 

problému nákladné. 

  

● Vizualizace 

 

Za poplatek si můžete nechat udělat 3D návrh domu. Nechceme vás podceňovat, ale 

nejspíš nemáte tak dobré prostorové vidění jako projektanti, takže lépe uvidíte celou 

dispozici. Snadněji odhalíte i hluchá místa a odstranění nedostatků je stále levné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Projekt pro stavební řízení 

 

Projektová práce je upravena legislativou a ve zkratce lze říct, že projektová dokumentace 

pro stavební řízení je v takovém rozsahu, aby byl úřad schopen vydat stavební povolení. 

 

● Geologický a radonový průzkum 

 

Geologický průzkum může významně změnit cenu stavby. Horší geologické podloží 

potřebuje kvalitnější základy a může ovlivnit i jiné konstrukce domu. Vynecháním 

geologického průzkumu možná ušetříte řádově deset tisíc, ale následky mohou být 

nedozírné. V případě geologického průzkumu je radonový průzkum automaticky zahrnut. 

 

 

 

 

Pozor na chyby před vytvořením projektu pro stavební řízení 

● Nerozhodnost a nedostatek informací 

Stavba domu je investice na celý život, nerozhodnost značně zpomalí fázi vývoje projektu. 

Pokud se ve fázi studie stavby rozhodnete udělat změny, udělejte je, protože později bude 

změna dražší. Před nerozhodností a nedostatkem informací varuje i pan Maňas z 

architektonické kanceláře Křivka: „Je potřeba se jednou rozhodnout a již nic neměnit. 

Dalším bodem je určitě mít již při koupi pozemku co nejvíce informací o dalších vazbách. 

Řada pozemků nemá dopravní napojení či sítě. To vše pak prodražuje celou investici a 

zbývá méně na dům.“ 

● Neodhadnutí financí  

Možná jste si vysnili dvoupatrový dům s šesti pokoji a vnitřním bazénem, ale ceny 

pozemků a staveb jsou velmi vysoké. Raději pečlivě zvažte své finanční možnosti, abyste 

neskončili s projektem v ruce bez peněz na jeho realizaci.  

● Plánování bez rezerv 

Projektování a celá stavba není nákup hotového produktu, ten teprve vznikne. Odhad 

pracnosti a potřeby průzkumů nemusí být vždy přesný. Například při návštěvě rovinatého 

pozemku se domluví zadání a pracnost. Následně se zpracuje geologický průzkum a zjistí 

se vysoká hladina spodní vody. To má zásadní vliv na způsob řešení založení stavby. 

Složitost je vyšší než u běžného domu a vzniká tlak na cenu zpracování statické části 

projektu.  



             

 

 

 

 

5. CO VÁS ČEKÁ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ? 
 

● Průběh řízení na stavebním úřadě 

 

Stavební řízení je správní řízení vedoucí k zisku stavebního povolení. Je zahájené 

podáním žádosti o stavební povolení u stavebního úřadu a končí jeho vydáním.  

Zahájeno je v okamžiku, kdy stavební úřad obeznámí veškeré účastníky jednání včetně 

orgánů státní správy. Následně stanoví ústní jednání spojené s místním šetřením. 

Jednotliví účastníci mohou vznést námitky nejpozději do tohoto ústního jednání.  

Stavební řízení může být přerušeno, jsou-li v dokumentaci zásadní chyby, současně vyzve 

žadatele, aby nedostatky opravil nebo doplnil chybějící dokumenty. Správní řízení je 

přerušeno až do napravení chyb. Délka přerušení je závislá na rychlosti dodání.  

 

● Potřebná dokumentace pro pozemek a stavbu 

 

Před návštěvou stavebního úřadu si s sebou vezměte veškerou potřebnou dokumentaci a 

obrňte se trpělivostí, stavební řízení se někdy může velmi protáhnout. Zde je přehled 

všech potřebných dokumentů. Pokud za vás bude vyřizovat povolení projektant, přiložíte 

ještě plnou moc.  

 

1. Žádost o stavební povolení (jde o přílohu č. 9 vyhlášky 503/2006 Sb.) 

2. Výpis z katastru nemovitosti a kupní smlouva 

3. Seznam a adresa osob mající práva k pozemku nebo stavbám na něm 

4. Souhlas osob, které mají vlastnické právo k sousedním pozemkům 

5. Technický popis stavby a projektová dokumentace 

6. Zakreslená situace v měřítku katastrální mapy 

7. Stanoviska všech dotčených orgánů (ochrana ovzduší, vody...) 

8. Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury 

 

● Nejčastější nedostatky a překážky 

 

Nejčastějším problémem bývá nekompletní dokumentace či špatně vyplněná žádost. 

Pokud se nechcete zbytečně stresovat, klidně si můžete zaplatit služby projektanta, který 

za vás stavební povolení oběhá. 

PRAKTICKÉ VĚDĚT: Tato služba je zpoplatněna, ale projekční kancelář má se 

získáváním povolení zkušenosti a nebude to pro ni žádný problém, zatímco vy 

můžete na spoustu úředních záležitostí zapomenout. 



             

 

 

 

6. ENERGETICKÉ STANDARDY BUDOV 
 

● K čemu je energetický standard budov? 

 

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií byly stanoveny požadavky na 

konstrukce domů, které měly za cíl snížit náklady na vytápění domů. U nízkoenergetických 

domů dochází ke snížení útraty za vytápění a ke zvýšení kvality domu, s čímž je spojen i 

pojem zdravé bydlení.  

 

Energetické standardy budov neslouží jen k úspoře energie jednotlivce, ale jde o celkový 

ekologický dopad na planetu, na zdraví lidí, kteří budou méně zatěžovat zdravotní systém, 

a také dojde ke zvýšení HDP, protože jsou domy stavěny z lokálních zdrojů.  

V České republice jsou domy rozděleny do čtyř kategorií. Vyhovující s ročními náklady na 

vytápění 20 000 Kč, úsporné domy s náklady 18 000 Kč, nízkoenergetické domy s náklady 

do 10 000 Kč a pasivní domy do 6 000 Kč.  

 

● nZEB a zohlednění v projektu domu 

 

Pod tajemnou zkratkou nZEB se skrývají domy s téměř nulovou spotřebou energie (z 

anglického nearly zero energy building) a z hlediska energetických standardů jsou jediným 

legislativně zakotveným pojmem. 

 

Standard nZEB je primárně uveden směrnicí Evropského parlamentu. Ve zkratce tato 

směrnice říká, že dům s nulovou spotřebou energie má minimální požadavky na 

energetickou náročnost, dojde tím zároveň ke snížení emisí oxidu uhličitého. Veškerá 

využívaná energie by měla být ve značném rozsahu pokryta obnovitelnými zdroji. Co 

konkrétně znamená téměř nulová spotřeba, nechává ona směrnice na členské zemi. 

V České republice není nulová budova definována absolutními hodnotami, ale hodnota je 

u každého objektu jiná. Pro stanovení nulového domu se používá referenční budova, kdy 

se porovnává budova o stejné geometrii a orientaci, která má legislativně standardizované 

vstupní parametry. Hodnocená budova musí mít o 30 % nižší spotřebu elektrické energie 

než tato referenční budova. 

 

PRAKTICKÉ VĚDĚT: Směrnice ohledně nZEB je poměrně nová a pro laika je 

velmi obtížné se v ní vyznat. Nejasné stanovení pojmů a rozdílná formulace v 

jednotlivých členských státech na přehlednosti rozhodně nepřidává. Nebojte se 

zeptat svého projektanta na problematiku energetických standardů, získáte 

rozhodně lepší informace než na internetu. 



             

 

 

 

 

7. DOTACE 
 

Vzhledem ke koronavirové pandemii a legislativním změnám se situace kolem dotací 

může velmi rychle měnit. V této části e-booku proto přinášíme pouze základní informace a 

obecnější rady, které vám pomohou do světa dotací nahlédnout. Aktuální dotace vždy 

řešte v době, kdy se pro realizaci projektu rozhodnete. 

 

● Na jaké dotace mohu při stavbě domu dosáhnout? 

 

Pro ty, kteří začnou do roku 2021 stavět, je nejpopulárnější Nová zelená úsporám (dále 

jen NZÚ). Za dobu svého trvání prošla spousta změnami a další lze očekávat. Zajímat by 

vás měly tyto dotace: 

 

⮚ Dotace na celý dům za splnění podmínky pro pasivní domy 

⮚ Dotace na solární kolektory 

⮚ Dotace na fotovoltaiku 

 

Dříve bylo možné čerpat dotaci na pasivní domy, teď je to i na ty nízkoenergetické. Dotaci 

150 000 Kč můžete získat, pokud plánujete stavbu se systémem řízeného větrání 

(rekuperace). Na pasivní domy je dotace 300 Kč a až 450 tisíc korun lze získat, doplníte-li 

novostavbu o další systémy obnovitelných zdrojů energie.  

 

● Obecný postup pro získání dotace 

 

Žádost o dotace dokáže být překvapivě jednoduchá a určitě se vyplatí o ni zažádat. O 

dotace se žádá elektronicky pomocí formuláře. Zažádat si můžete před zahájením stavby, 

v průběhu i po dokončení stavby. Konkrétně NZÚ lze žádat do konce roku 2021, nebo do 

rozdělení peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

● Odpovědi na nejčastější dotazy 

 

1. Má smysl o dotaci vůbec žádat? 

 

V první řadě si musíte ujasnit, zda na dotaci vůbec budete mít finance. S dotací se spojuje 

spoluúčast na projektu. Nejprve si zaplatíte celou částku sami a peníze na účet obdržíte 

až poté, co řádně doložíte, že jste je použili dle pravidel pro získání dotace. 

  

2. Budu potřebovat nějakého specialistu? 

 

Ano, energetické hodnocení může vypracovat pouze energetický specialista, který je 

držitelem oprávnění dle zákona o hospodaření s energiemi. 

 

3. Jak dlouho to celé potrvá? 

 

Jakmile odešlete veškeré potřebné podklady, Státní fond životního prostředí ověří jejich 

kompletnost a správnost, což zabere tři týdny. Další tři týdny trvá ověření technických 

požadavků. Při nedostatcích jste upozorněni e-mailem a na odstranění závad máte 30 dní. 

Můžete zažádat o prodloužení. 

 

4. Kdy dostanu peníze? 

 

Jestliže jsou všechny práce v pořádku, doložte realizaci projektu. Jakmile fond schválí 

doložení realizace, obdržíte peníze na účet do tří týdnů.  

 

8. ZÁVĚR A SHRNUTÍ KROKŮ 

 
Stavba rodinného domu je velká investice a je třeba si ji dobře promyslet. Prvotní úvahy a 

sny o vlastním bydlení vás přivedou do projekční kanceláře, kde spolu s projektantem 

projdete veškerá vaše přání a nároky na nové bydlení. 

Podpis smlouvy o dílo posune věci zase o kousek dál. Nastává úžasné období, kdy si 

budete prohlížet návrhy a vizualizace vysněného domu. 

Následně vás čeká méně příjemná byrokracie, kterou se také musíte prokousat. Možná 

dokonce budete chtít žádat o nějaké dotace na svůj budoucí domek. 

Ale nebojte, je to všechno součástí jednoho velkého dobrodružství, na jehož konci vás 

čeká váš vlastní vysněný dům. 


