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D. Specifické cíle a opatření 

D.1 Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

D.1.1 Opatření 1.1.1 snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 

D.1.1.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Cílem je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby 

energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů.  

 

Podporované projekty a aktivity:  

• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budovy.   

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo 

elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn. Součástí projektu může být i 

rekonstrukce otopné soustavy.  

• Systémy využívající odpadní teplo.  

• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.   

• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího 

provozu např.:  

• zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na 

aktivní energetický management,  

• rekonstrukce předávacích stanic tepla.  

Opatření je možné kombinovat s aktivitami v D.1.4, D.1.5 a D.2.1 do jednoho komplexního projektu.  

 

D.1.1.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

• veřejnoprávní instituce,  

• státní příspěvkové organizace, 

• organizační složky státu4,  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby5,   

• nestátní neziskové organizace6 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky),  

                                                           
4 Tento typ subjektů bude podporován po ukončení podpory z tzv. Národního plánu obnovy.  
5 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
6 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby7,  

• státní či národní podniky,  

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

 

D.1.1.3 Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody 

vykazování výdajů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně 

jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2), které jsou definovány 

tabulkou níže:  

 

Rozsah renovace A1 A2 

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů ≥ 30 %  ≥ 40 % 

Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů 

dle PENB8 pro stav po realizaci navržených opatření* 

≤ 0,85 x reference 

pro renovace 

≤ 0,70 x reference 

pro renovace  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy* ≤ 0,95 x Uem,R ≤ 0,80 x Uem,R 

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma 

oken, na něž se vztahuje podpora* 

≤ URQ požadavek dle ČSN 730540-2 

(navržená revize) 

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora* ≤ 0,60 x UR 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období* ≤ Ɵop,max,RQ 

Koncept větrání* 
V pobytových místnostech musí být trvale 

zajištěna koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm9 

*Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Dále zde bude uveden odkaz na přílohu č. 02 zjednodušených metod vykazování výdajů.  

 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, 

bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole C. 8, vždy však do limitu podpory vycházející z jednotkových nákladů. 

 

D.1.1.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.   

• Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.  

• Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.  

                                                           
7 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.  
9 V souladu s Konceptem větrání . 
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• Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. 

Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha 

na nejvýše 1,4 násobek původní energeticky vztažné plochy.  

• Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 

definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento 

požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů 

oproti původnímu stavu. 10   

• Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 

konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci 

projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Metodickým pokynem pro návrh 

větrání škol“.  

• V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá 

účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.  

• V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve výukových 

a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených 

čidel, tzv. IR senzorů. 

• Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 

konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě 

zpracovaný odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů 

živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je 

nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované 

podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit 

v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu 

s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 

druhů živočichů". 

• Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá 

fosilní paliva.   

• Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od 

soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „SZTE“). V případě 

částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem 

vlastníka či provozovatele SZTE.  

• V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro 

vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu 

s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.     

• Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán 

k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je 

projekt realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více 

                                                           
10 Do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a osvětlení 

budovy. Požadované parametry je možno dosáhnout v kombinaci s opatřeními definovanými v kapitolách D.1.4, D.1.5 a D.2.1. 
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k problematice právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B.1.7.1. V případě, 

že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jež nespadá mezi 

oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na 

velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

 

D.1.1.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky 

budov, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla,  

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje energie,  

d) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo, 

e) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné 

soustavy,  

f) stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na 

energetickou náročnost budovy,  

g) stavební práce, dodávky a služby spojené se zaváděním efektivních systémů hospodaření 

s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,  

h) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

zařízení do trvalého provozu). 

 

D.1.2 Opatření 1.1.2 snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů 

D.1.2.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Cílem je podpora komplexních projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úsporu 

primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách 

a infrastruktuře. s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze 

poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit.   

 

Mezi podporované typy projektů a aktivit patří například:  

• Snížení energetické náročnost/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, 

sociálních, či zdravotnických zařízení).      

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. 

sociálních, či zdravotnických zařízení).   

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických 

zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

 

D.1.2.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  
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• veřejnoprávní instituce,  

• státní příspěvkové organizace,  

• organizační složky státu,  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby11,   

• nestátní neziskové organizace12 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky),  

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 13,  

• státní či národní podniky,  

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

 

D.1.2.3 Forma a výše podpory 

Podpora bude poskytována do maximální hranice 50 % celkových způsobilých výdajů projektů.  

 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, 

bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole C. 8, vždy však do limitu 50% podpory.  

 

D.1.2.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP.   

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.  

• Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.  

• Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, či jiné nově budované veřejné 

infastruktuře.  

• Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů 

oproti původnímu stavu na řešeném technologickém zařízení.  

• Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví 

rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.  

• Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle 

příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.  

• Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla 

z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný 

provoz. 

                                                           
11 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
12 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
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• V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu 

s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.  

• Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán 

k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je 

projekt realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více 

k problematice právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B.1.7.1. V případě, 

že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jež nespadá mezi 

oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na 

velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

 

D.1.2.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením 

energetické účinnosti gastro provozů,  

b) stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením 

energetické účinnosti provozu prádelen,  

c) stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením 

energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách,   

d) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

zařízení do trvalého provozu). 

 

D.1.3 Opatření 1.1.3 výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro 

pasivní nebo plusové budovy 

D.1.3.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Základním cílem je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru.  

 

Podporované projekty a aktivity:  

Výstavba budov:  

• ve vysokém energetickém standardu, 

• v pasivním energetickém standardu,   

• plusových (nulových) budov.  

 

D.1.3.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

• veřejnoprávní instituce,  

• státní příspěvkové organizace,  

• organizační složky státu,  
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• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby14,   

• nestátní neziskové organizace15 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky),  

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 16, 

• státní či národní podniky,  

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  

 

D.1.3.3 Forma a výše podpory 

Podpora17 bude poskytována následovně:   

• 30% dotace do výše 80 mil. pro budovy s vysokým energetickým standardem,  

• 40% dotace do výše 100 mil. pro budovy v pasivním energetickém standardu,  

• 60% dotace do výše 120 mil. pro plusové (nulové) budovy.   

 

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.  

 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, 

bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole C. 8, vždy však do limitu 60 % (s bonifikací 70 %) podpory a finančních stropů pro 

jednotlivé typy budov.   

 

D.1.3.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.  

• Není podporována výstavba bytových a rodinných domů.  

• Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.  

• V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, osazení měřící 

techniky pro vyhodnocení úspory energie, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 

požadavku na zavedení energetického managementu“.  

                                                           
14 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
15 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
30 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
16 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Finální výše podpory bude určena případnou aplikaci finančního nástroje, v podobě zvýhodněných úvěrů.  
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• Žadatel se nejpozději měsíc po ukončení realizace projektu (pokud SFŽP nepovolí jiný termín) 

stane vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory, příp. mu bude předán 

k hospodaření. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více 

k problematice právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B.1.7.1. 

 

Budovy ve vysokém energetickém standardu18   

Jedná se o budovy, u kterých s ohledem na specifický typ provozování, nelze docílit pasivního 

standardu nebo parametrů plusové (nulové) budovy.   

Typicky jde o budovy s vysokými požadavky na vytápění, chlazení, nebo je definován legislativní, či 

technický požadavek na vyšší výměnu vzduchu se zachováním určitých parametrů (teplota, vlhkost). 

Jedná se např. o bazény, aquacentra, depozitáře, experimentální budovy, budovy laboratoří apod. 

Nová budova ve vysokém energetickém standardu (týká se i přístaveb a nástaveb) bude dosahovat 

následující hodnoty energetických ukazatelů: 

 

Budovy v pasivním energetickém standardu  

• Nová budova v pasivním energetickém standardu (týká se i přístaveb a nástaveb) bude 

dosahovat následující hodnoty energetických ukazatelů: 

*Výsledek výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění se zaokrouhluje na celé číslo. Požadavek na měrnou potřebu tepla na 

vytápění, u budov s průměrnou výškou mezi 4 m až 8 m, je definován lineární závislostí mezi body [4 m, 15 kWh.m-2a-1] a [8 

m, 20 kWh.m-2a-1].  

 

                                                           
18 Požadavky musí být jednoznačně uvedeny v Energetickém posudku. Správnost zařazení do této kategorie, odůvodnění a 

návrh budovy s vysokým energetickým standardem potvrdí nezávislý posudek zajištěný SFŽP ČR.   

 

Sledovaný ukazatel Požadovaná hodnota  

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 0,6.h-1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ≤ Ɵai,max,N 

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  EpN,A ≤ 0,80. ER 

Sledovaný ukazatel Požadovaná hodnota  

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 0,6.h-1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1 

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška 

budovy ≤ 4 m * 
≤ 15 kWh.m-2a-1 

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška 

budovy ≥ 8 m * 
≤ 20 kWh.m-2a-1 

Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh.m-2a-1 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ≤ Ɵai,max,N 

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  EpN,A ≤ 0,80 . ER 
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Energeticky plusové (nulové) budovy  

• Nová plusová (nulová) budova (týká se i přístaveb a nástaveb) bude dosahovat následující 

hodnoty energetických ukazatelů:  

* Výsledek výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění se zaokrouhluje na celé číslo. Požadavek na měrnou potřebu tepla na 

vytápění, u budov s průměrnou výškou mezi 4 m až 8 m, je definován lineární závislostí mezi body [4 m, 15 kWh.m-2a-1] a [8 

m, 20 kWh.m-2a-1].  

 

D.1.3.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak:  

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém energetickém 

standardu, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém 

standardu, 

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou plusových budov,   

d) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

do trvalého provozu). 

 

D.1.4 Opatření 1.1.4 zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 

Cílem je zlepšení kvality vnitřního prostředí jako integrální součástí komplexní revitalizace budov 

veřejného sektoru.  

 

D.1.4.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Cílem je zlepšení kvality vnitřního prostředí jako integrální součást komplexní revitalizace budov 

veřejného sektoru.  

Podporované projekty a aktivity:  

Sledovaný ukazatel Požadovaná hodnota  

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 0,6.h-1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1 

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy 

≤ 4 m * 
≤ 15 kWh.m-2a-1 

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy 

≥ 8 m * 
≤ 20 kWh.m-2a-1 

Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh.m-2a-1 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ≤ Ɵai,max,N 

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  EpN,A ≤ 0 kWh.m-2a-1
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• Modernizace vnitřního osvětlení.   

• Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.  

• Vnější stínící prvky.   

 

D.1.4.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

• veřejnoprávní instituce,  

• státní příspěvkové organizace,  

• organizační složky státu19,  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby20,   

• nestátní neziskové organizace21 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky),  

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 22, 

• státní či národní podniky,  

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  

 

D.1.4.3 Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody 

vykazování výdajů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanoveno několik úrovní jednotkové 

dotace, dle technické kvality podporovaného opatření viz příloha č. 02 těchto Pravidel.  

 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, 

bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole C. 8, vždy však do limitu podpory vycházející z jednotkových nákladů. 

 

D.1.4.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.  

• Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.  

• Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.  

                                                           
19 Tento typ subjektů bude podporován po ukončení podpory z tzv. Národního plánu obnovy.  
20 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
21 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
22 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
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• Opatření je možné podpořit pouze v kombinaci s aktivitami v D. 1.1, jako součást komplexní 

revitalizace budovy, vyjma instalace vnějších stínících prvků.  

• Samostatná podpora vnějších stínících prvků je možná pouze v případě, že po realizaci projektu 

bude budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 

písmeno a) nebo b) vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek 

se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

• V případě realizace vnějších stínících prvků musí být splněny požadavky ČSN 730540-2 na 

maximální vnitřní teplotu vzduchu v letním období. Požadavek se považuje za splněný, jsou-li 

na všech severovýchodně, východně, jihovýchodně, jižně, jihozápadně a západně 

orientovaných oknech pobytových a obytných místností instalovány vnější stínící prvky nebo 

je-li plnění požadavků doloženo výpočtem pro kritické místnosti. Požadavky musí být splněny 

pro všechny obytné a pobytové místnosti v budově, jsou-li na ně kladeny. Tento požadavek se 

netýká památkově chráněných budov. 

• V rámci podpory modernizace vnitřního osvětlení musí být po realizaci projektu splněny 

požadavky ČSN EN 12464-1 na udržovanou osvětlenost Ēm, maximální mezní hodnotu indexu 

oslnění podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 a minimální indexy podání barev Ra. 

• V rámci podpory opatření k eliminaci negativních akustických jevů musí být po realizaci projetu 

splněny požadavky ČSN 73 0527 části 4.2.2 tab. 2 na optimální dobu dozvuku T0 (s) řešených 

místností. 

• Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán 

k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je 

projekt realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více 

k problematice právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B.1.7.1. V případě, 

že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jež nespadá mezi 

oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na 

velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

 

D.1.4.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s:  

• modernizací vnitřního osvětlení,   

• realizací opatření k eliminaci negativních akustických jevů,  

• realizací vnějších stínících prvků.  

b) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

do trvalého provozu). 

 

D.1.5 Opatření 1.1.5 zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 

D.1.5.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Cílem je zvýšení adaptability budov na změnu klimatu jako integrální součást komplexní revitalizace 

budov veřejného sektoru.  
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Podporované projekty a aktivity:   

• Zelené střechy - přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody 

(keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, 

retenční).  

• Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem 

splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou. 

 

D.1.5.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

• organizační složky státu23, 

• veřejnoprávní instituce,  

• státní příspěvkové organizace,  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby24,   

• nestátní neziskové organizace25 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky),  

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 26, 

• státní či národní podniky,  

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  

 

D.1.5.3 Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody 

vykazování výdajů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanoveno několik úrovní jednotkové 

dotace, dle technické kvality podporovaného opatření viz příloha č. 02 těchto Pravidel. 

 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, 

bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole C. 8, vždy však do limitu podpory vycházející z jednotkových nákladů. 

 

D.1.5.4 Obecná kritéria přijatelnosti  

• Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.  

                                                           
23 Tento typ subjektů bude podporován po ukončení podpory z tzv. Národního plánu obnovy.  
24 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
25 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.  

• Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.  

• Opatření je možné podpořit pouze v kombinaci s aktivitami v D. 1.1, jako součást komplexní 

revitalizace budovy nebo v kombinaci s aktivitami v D. 1.3, jako součást výstavby nových 

veřejných budov.  Samostatná podpora opatření je možná v rámci opatření definovaných v D. 

3.7.   

• Akumulační nádrže jsou dimenzovány na dostupné množství srážkové vody při dodržení 

ekonomické efektivnosti návrhu a zajištění přiměřené kvality vody zadržené v akumulační 

nádrži.  

• Více než 50 % odpadních vod činí tzv. šedé vody (neobsahující fekálie).  

• Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán 

k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je 

projekt realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více 

k problematice právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B. 1.7.1. V případě, 

že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jež nespadá mezi 

oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na 

velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

 

D.1.5.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací: 

• zelených střech,     

• technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod.   

b) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

do trvalého provozu). 

 

D.2 Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů  

D.2.1 Opatření 1.2.1 výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 

D.2.1.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, jako integrální součást komplexní 

revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.  

Podporované projekty a aktivity:  

 

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo 

elektrickou energii za:  

o tepelné čerpadlo,  

o kotel na biomasu, 

o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.  

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.   
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• Instalace solárně – termických systémů.  

• Instalace fotovoltaických systémů.  

• Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.    

Podporovaná opatření je možné kombinovat s aktivitami D.1.1, D.1.4, D.1.5 do jednoho komplexního 

projektu.  

 

D.2.1.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

• organizační složky státu27, 

• veřejnoprávní instituce,  

• státní příspěvkové organizace,  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby28,   

• nestátní neziskové organizace29 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky),  

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 30, 

• státní či národní podniky,  

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  

 

D.2.1.3 Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody 

vykazování výdajů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanoveno několik úrovní jednotkové 

dotace, dle technické kvality podporovaného opatření viz příloha č. 02 těchto Pravidel. 

 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, 

bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole C. 8, vždy však do limitu podpory vycházející z jednotkových nákladů. 

 

D.2.1.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

                                                           
27 Tento typ subjektů bude podporován po ukončení podpory z tzv. Národního plánu obnovy.  
28 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
29 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
30 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
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• Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.  

• Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.   

• V případě realizace fotovoltaických systémů:  

o Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 

fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 

prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány31 na základě 

níže uvedených souborů norem:  

Technologie Soubory norem (je-li relevantní) 

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu 

Elektrické akumulátory 

dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové 

akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo 

IEC 62620:2014) 

 

o Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 

účinností: 

Technologie Minimální účinnost 

Fotovoltaické moduly 

při standardních 

testovacích podmínkách 
32(STC) 

- 19,0 % pro monofaciální moduly z 

monokrystalického křemíku, 

- 18,0 % pro monofaciální moduly z 

multikrystalického křemíku, 

- 19,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, 

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

- nestanoveno pro speciální výrobky a použití33. 

Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 

  

o Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 

Technologie Požadované zajištění životnosti 

Fotovoltaické moduly 

- min. 20letá lineární záruka na výkon s max. 

poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou 

výrobcem 

- min. 10letá produktová záruka garantovaná 

výrobcem 

Měniče 
- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na 

jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v 

případě poruchy či poškození 

                                                           
31 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 
32 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota 

modulu 25 °C. 
33 Např. speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností. 
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Elektrické akumulátory 

- záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity 

po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 

400násobku nominální energie (Energy 

Throughput)34  

o Použité měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 

výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

o Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 

pouze pro systémy s kapacitou35 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické 

hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE36. 

o V případě bateriové akumulace nejsou podporovány technologie na bázi olova, NiCd, 

ani NiMH. 

o Podporovány budou pouze výrobny s případným jedním odběrným místem do 

přenosové nebo distribuční soustavy.   

o Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové 

zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. 

Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat 

přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné 

využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. 

 

• V případě realizace solárních termických systémů jsou podporovány pouze: 

o zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2, 

o solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 

Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 

energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2,  

o zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).  

• V případě realizace výměny/rekonstrukce zdroje tepla na vytápění musí: 

o budova po realizaci projektu plnit minimálně parametry energetické náročnosti 

definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento 

požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 

406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

o být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu, 

osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspory energie, a to v souladu 

s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 

energetického managementu“. 

• Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá 

fosilní paliva.   

• Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy 

zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „SZTE“). V případě částečné 

                                                           
34 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie. 
35 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy 

při uvedení systému do provozu. 
36 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném 

špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 
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náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem vlastníka či 

provozovatele SZTE.37  

• Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán 

k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt 

realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více k problematice 

právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B.1.7.1. V případě, že je projekt 

realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jež nespadá mezi oprávněné žadatele 

(příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického 

podílu oprávněného příjemce podpory. 
 

D.2.1.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací: 

o fotovoltaického systému, 

o solárně termického systému.  

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva 

nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající: 

o tepelné čerpadlo, 

o kotel na biomasu,  

o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.  

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné 

soustavy,  

d) stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí či náhradě stávajícího OZE za OZE.  

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 

do trvalého provozu).  

 

 

D.2.2 Opatření 1.2.2 výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek 

systémové energie ve veřejném sektoru 

D.2.2.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné 

infrastruktuře (nikoli budovy).  

Mezi podporované typy projektů a aktivit patří například:  

• Instalace:  

o tepelného čerpadla, 

o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,  

o solárně termických systémů,  

                                                           

37 Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné 
energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a 
technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; 
soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.  


