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Úspory energie a využití OZE

Počet schválených projektů 2 435

Celkové výdaje projektů (mld. Kč) 31,7

Celková poskytnutá podpora (mld. Kč) ~15,0

Celkově dosažená úspora energie (TJ/rok) 1 277

Celkově dosažená úspora emisí CO2 (tis. tun/rok) 125,6

Celkový instalovaný výkon OZE (MW) 23,0

Celková výroba tepla z OZE (TJ/rok) 60,7

Výstavba v pasivním standardu

Počet schválených projektů 34

Celkové výdaje projektů (mld. Kč) 5,5

Celková poskytnutá podpora (mld. Kč) 1,0



SOUČASNOST

• podmínky kopírují nastavení OPŽP 2014-2020, nutno však dosáhnout alespoň 30% 

snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů

• pro veřejný sektor s výjimkou OSS (samostatná výzva MPO)

• alokace 3,3 mld. Kč | příjem do 30. 9. 2022 | dokončení projektů do 21. 12. 2025

• způsobilost výdajů od 1. 2. 2020 - jak pro dokončené, tak nové projekty

• podpora 40–100 % (pro SPO) dle technické kvality projektu

• podpora projektové přípravy 6–15 % a technický dozor a BOZP max. 3 % ze 

způsobilých výdajů
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Renovace budov z Národního plánu obnovy



NOVÁ VLNA

• pro veřejný sektor – vč. obchodních spol. 100% ovládaných veřejným subjektem

• pro celou ČR s výjimkou projektů v Praze (pro Prahu výzvy z ModF)

• zjednodušené metody vykazování (jednotkové dotace)

• bez 15 měsíčního ověřovacího období – nahrazeno stanoviskem energ. specialisty

• první výzvy očekáváme na počátku 3Q 2022 (v koordinaci s výzvami v NPO/ModF)
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Přehled podpory v kostce



RENOVACE BUDOV + OZE

• zateplení obálky budovy + výměna oken a dveří

+ řízené větrání se zpětným získáváním tepla a využití odpadního tepla

+další opatření ke snížení energetické náročnosti (vč. energ. managementu)

+adaptační opatření – hospodaření s vodou a zelené střechy

• výměna nevyhovujících zdrojů tepla a chladu za OZE/KVET

• instalace solárních systémů (FVE + termické systémy)

Výše podpory

• zjednodušené metody vykazování – jednotkové dotace

• koeficienty zohledňující typ a komplexnost projektu a vývoj cen v čase

• očekávaná míra podpory 50–70 %
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Komplexní i sdružené projekty



VÝSTAVBA BUDOV
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Stavět pasivně nebo plusově?

Budovy s vysokým energetickým standardem *

Maximální výše podpory (Kč) 80 mil. Kč

Míra podpory (% CZV) 30 %

Budovy v pasivním energetickém standardu

Maximální výše podpory (Kč) 100 mil. Kč

Míra podpory (% CZV) 40 %

Plusové (nulové) budovy

Maximální výše podpory (Kč) 120 mil. Kč

Míra podpory (% CZV) 60 %

Bonifikace

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy

střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých

a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

* Pouze pro budovy, u kterých s ohledem na specifický typ provozování, nelze docílit pasivního standardu nebo parametrů plusové 

(nulové) budovy.



INFRASTRUKTURA

• zajištění systémové energie pro veřejnou infrastrukturu

+pro vodohospodářskou infrastrukturu (ČOV, čerpací stanice…)

+pro další provozy (kompostárny…)

+předpoklad zejména využití FVE

• zvýšení energetické účinnosti provozních technologií

+gastro provozy (jídelny, kuchyně, vývařovny…)

+prádelny

Výše podpory

• očekávaná míra podpory 50 %
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Aneb není to jen o budovách
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Novostavba základní školy v Jesenici



Novostavba základní školy v Psárech



Novostavba
základní školy

v Psárech

Hospodaření s vodou
Zelená střecha

ZŠ Mohelnice



NENÍ TO JEN OPŽP

• Modernizační fond

+výzvy pro Prahu

+instalace OZE - větší / sdružené projekty – RES+

+v přípravě specifická výzva na komunální a komunitní energetiku

+podpora teplárenství – HEAT

+čistá mobilita pro obce

• Nová zelená úsporám – podpora energetických úspor v sektoru bydlení

+pro soukromý, veřejný i podnikatelský sektor

+rekonstrukce a výstavba obytných domů

+instalace OZE

+adaptační opatření
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Vazby na další programy



OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

WWW.OPZP.CZ

INVESTICE 

DO ČISTÉ 

BUDOUCNOSTI

ŠETŘETE (NEJEN) S NÁMI

DĚKUJEME

Jakub Hrbek

e-mail: jakub.hrbek@sfzp.cz
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