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ÚSPORY ENERGIE (OP PIK)
VI. Výzva Úspory energie s EPC
EPC – Financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“ – služba spočívající v návrhu, přípravě a 
realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a 
technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů 
projektu (tzv. Energy Performance Contracting).

Vyhlášení výzvy 8. prosince 2020
Příjem předběžných žádostí o podporu od 8. prosince 2020 – 31.března 2021 (bude posunuto na 31. květen 2021)
Příjem žádostí o podporu od 1. dubna 2021 – 30. září 2021 (bude posunuto na 30. listopad 2021)

➢ dvoustupňový sběr žádostí (nejdříve předběžná žádost o podporu a následně žádost o podporu)  
➢ Průběžná výzva (kontinuální výzva)
➢ Plánovaná alokace 500 mil. Kč (max. 60% pro velké podniky)  Aktuálně podána pouze 1 žádost za 22mil. 

dotačně.
➢ Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023
➢ Pouze jednoetapové projekty!
➢ Podpora je poskytována i na zpracování projektové dokumentace, energetický posudek a organizaci 

výběrového řízení. 



Od jara 2019 funguje Platforma pro přípravu OP TAK, resp. tematické pracovní skupiny se zapojením
hospodářských, sociálních a územních partnerů,

Začátkem roku 2020 byla dokončena analýza absorpční kapacity OP TAK a evaluace pro stanovení indikátorů
a jejich cílových hodnot v období 2021+,

V průběhu roku 2020 byla realizována veřejná konzultace k OP TAK a v současné době jsou finalizovány tržní
analýzy s cílem specifikovat vhodné formy podpory pro eliminaci identifikovaných tržních selhání v rámci
jednotlivých priorit OP TAK, mj. při zohlednění dopadů pandemie COVID-19 na české hospodářství,

V současné době probíhají jednání o finální alokaci OP TAK a ostatních operačních programů, v tuto chvíli
pro OP TAK částka 79,3 mld. Kč,

Rovněž probíhá neformální konzultace/jednání s Komisí, proběhla již 2 kola připomínek – aktuálně se čeká
na reakci EK.

Kontinuálně řešeno vymezení aktivit mezi OP TAK a dalšími nástroji podpory (Modernizační fond, Fond pro
spravedlivou transformaci, RRF, InvestEU aj.)

Kohezní politika 2021 – 2027 (OP TAK)



Specifický cíl 3.1 - Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti (OP TAK)
Aktuální návrhy podporovaných aktivity:

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství 
podnikatelských provozů; 

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem 
zvýšení účinnosti;

Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;

Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti;

Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů;

Využití odpadní energie;

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů;

Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě 
monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu;

Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie;

Podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting
(EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry vč, dosažené úspory energie po 
dobu udržitelnosti projektu;

Zvýhodněná podpora při možnosti využití investiční dotace pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty 
využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry vč, dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti 
projektu.



Modernizační fond

Cílem je podpora investic v období 2021 – 2030 za účelem naplnění stanovených energeticko-klimatických cílů 
EU (alokace cca 150 mld. Kč)

Programový dokument Modernizačního fondu v připomínkovém řízení

SFŽP (MŽP) je gestorem implementace

Modernizační fond zahrnuje prioritní oblasti, které by měly zaujmout min. 70% alokovaných fin. prostředků:

výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů 

energetická účinnost (s výjimkou zvyšování energetické účinnosti související s výrobou energie využívající 
tuhá fosilní paliva)

skladování energie

modernizace energetických soustav

podpora spravedlivé transformace v regionech závislých na těžbě uhlí



Navrhované programy podpory Modernizačního fondu

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v systému EU ETS (ENERG ETS)

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG) 

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)

Komunitní energetika (KOMUNERG)

Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou technologicky inovativních prvků (LIGHTPUB)



Evropská komise v prosinci 2019 představila Zelenou dohodu pro Evropu

(European Green Deal), která zahrnuje seznam konkrétních kroků

s cílem dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality

Nejvíce mají být dotčeny země a regiony, které jsou orientovány na průmysl

a využívají fosilní paliva.

K naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu připravilo MPO:

▪ Již v závěru roku 2019 výzvy OP PIK, jejichž projekty spojují a prakticky naplňují hned dva cíle Zelené dohody mobilizaci výzkumu a
podpory inovací a zároveň aktivizují průmysl pro podporu oběhového hospodářství. Nedílnou součástí realizace podpory oběhového
hospodářství je hospodaření s vodou jako redukce následků sucha, a to jak v krajině, tak v průmyslu a na úrovni běžné každodenní
spotřeby obyvatelstva. Cílem MPO bylo a je navíc zabránit celospolečenským dopadům v podobě omezení výroby, zrušených zakázek,
zrušených pracovních příležitostí v období extrémního sucha.

▪ Priorita 1 (VaV a digitální transformace, priorita 3 (nízkouhlíkové hospodářství), priorita 4 (efektivní nakládání se zdroji) v OP TAK
plně reflektují principy a cíle Zelené dohody.

▪ Navržené oblasti financování v RRF, JTF a MDF plně reflektují a vzájemně doplňují opatření Zelené dohody k realizaci v rámci OPTAK.

Příspěvek k Zelené dohodě



Děkuji za pozornost


