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Analýza investiční náročnosti ve vztahu k dotacím
Vážený zákazníku
Níže uvedená analýza představuje hrubý odhad investiční náročnosti pro celkové zlepšení energetické náročnosti budovy, která se
v současné době nachází v kategorii G, 767 kWh/m2/rok primární potřeby energie.
Na základě toho, že v rámci energetického průkazu známe kompletní rozměry a tepelné ztráty obálky budovy, známe technologie,
kterými se objekt vytápí, jsme schopni Vám níže ukázat, jak může vypadat investice do nemovitosti z hlediska celkové zlepšení
energetické náročnosti budovy a zároveň Vám zde ukázat, jak lze využít dotací Nová Zelená úsporám k zhodnocení investice do
nemovitosti zde posuzované.
Celkové vyhodnocení uvedené ve variantách, které následují na dalších stranách této analýzy, zjistíte, jak efektivní může být
celková nebo dílčí rekonstrukce Vašeho domu. I když plánujete realizaci některých zateplení na několik částí, je výhodné shrnout
maximum těchto opatření do jednoho dotačního záměru a získat tak i vyšší procento dotační podpory.
Dotace na zateplení jsou počítány z procentuální energetické úspory v rozsahu 20 až 60%. Zde lze získat dotace ve výši 50%
celkové investiční náročnosti vztahujících se přímo do oblasti uznatelných nákladů souvisejících se zlepšením energetické
náročnosti budovy. Tedy např. k zateplení fasády, výměny oken a dveří, zateplení stropu a podlah na zemině, apod.
Co tímto získáte za informace?
hrubé investice do revitalizace budovy
rámec možné dotace a její výši v rámci vyjmenovaných změn
zhodnocení svých investic a jejich návratnost
zhodnocení ceny nemovitosti na rámec nadprůměrného standardu
nabídku naší společnosti k vypracování podkladů pro získání dotací
smluvní garanci, že dotaci, kterou Vám vyřídíme, obdržíte na Váš bankovní účet
Veškeré technické a administrativní služby pro Vás naše společnost ráda připraví na základě již vypracovaného energetického
průkazu, kde již disponujeme informacemi, jak by bylo možné předmětnou nemovitost revitalizovat. Zpracujeme pro Vás
projektovou dokumentaci, zajistíme pro Vás podklady pro poptávky stavebních dodavatelů, podáme za Vás v plné moci zastoupení
žádost o dotace a budeme za Vás komunikovat s fondem o poskytnutí dotace.
Vše Vám garantujeme smlouvou, že Vaše žádost bude na fondu akceptována a že dotace po dokončení všech opatření bude
proplacena na Váš účet.
Je jenom na Vás, zda máte zájem svou nemovitost zhodnotit, snížit její provozní náklady a především si podstatným způsobem
zkrátit prostou investiční náročnost.
Na závěr tohoto dokumentu Vám též předkládáme modelový příklad jedné situace zateplení RD, kde je srovnání jednotlivých
investic, dotací a návratnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na níže uvedených kontaktech.
Comfort space, a.s., Argentinská 1027/20, 17000 Praha 7,
www.comfort-space.cz, obchod@cs-as.cz, www.sprava-dotaci.eu, 270 005 547, 602 441 191

Import ze zakázky PENB
Předběžná analýza stavu investic a dotací s 20% až 40% úsporou
Položka konstrukce

Výměra
m2

Fasáda – ochlazované konstrukce
obálky

Dotace na
m2 / Kč

Investice
m2 / Kč

Celková
investice Kč

Dotace
celkem Kč

161

500

1 000

161 000

80 500

Okna, dveře, balkonové dveře

21

2 100

3 500

73 500

44 100

Podlaha nad suterénem, sklepem

96

500

1 000

96 000

48 000

Nejvyšší strop

95

500

800

76 000

47 500

406 500

220 100

Mezisoučest hrubých nákladů investic a dotací u konstrukcí
Maximální výše dotace - 50% z investiční ceny

Celkové hrubé náklady investice a dotace

203 250

406 500

203 250

Vypočítané plochy konstrukcí jsou zaokrouhleny na celá čísla a jsou zde zahrnuty pouze konstrukce s vyšším tepelným prostupem, u kterých je doporučení,
tyto konstrukce zateplovat či je vyměnit.

Výše uvedená cena nezohledňuje DPH a další náklady na přípravu staveniště včetně příslušenství, které může být investičně
náročné více či méně v závislosti na členitosti objektu, množství a velikosti instalovaných oken a přístupu k revitalizaci jednotlivých
konstrukcí, přípravy fasády a jejího celkového sanování např. proti vlhkosti.
Uvedená dotace není podmíněná využitím všech uvedených příkladů a na základě konkretizace jednotlivých opatření lze dospět
podobným způsobem ke zcela reálné a přesné výši dotace včetně investiční náročnosti budovy pro její celkové zlepšení
současného stavu.
Celková dotace je ještě dále omezena do výše maximálně 50% celkové investiční náročnosti celé akce, což
představuje maximální míru dotace ve výši 203 250,- Kč

