
ÚSPORY ENERGIE
OP TAK / UHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



Výzva podporuje aktivity vedoucí ke snížení spotřeby
energie v podnikatelském sektoru. Cílem je snížení
spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů, příp. snížení
přímých i nepřímých emisí skleníkových plynů. 

Dotace zejm. na investiční výdaje – instalace obnovitelných
zdrojů energie, snížení energetické náročnosti budov
(zateplení, modernizace technických systémů budov),
modernizace energetických rozvodů, úspory energie ve
výrobních a technologických procesech (náhrada strojů za
nové, energeticky úspornější), atd. 

Výzva je průběžná.

ÚSPORY ENERGIE -VÝZVA I.



Výzva podporuje aktivity vedoucí ke snížení spotřeby
energie v podnikatelském sektoru. 

Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba
s využitím: bytový dům, rodinný dům, objekt k bydlení.

Dotace zejm. na investiční výdaje – instalace
obnovitelných zdrojů energie, snížení energetické
náročnosti budov (zateplení, modernizace technických
systémů budov), modernizace energetických rozvodů,
úspory energie ve výrobních a technologických procesech  
(náhrada strojů za nové, energeticky úspornější), atd.
 
Ukončení projektu 30.11.2025.

Cílová
skupina 

Malé, střední a
velké podniky

Forma
podpory Dotace

Výše
podpory

500 tis. - 
200 mil. Kč

VÝZVA I.

Míra
podpory

Zahájení
příjmu žádostí

Ukončení
příjmu žádostí

Alokace

35 - 65 %

1.9.2022

30.11.2023

10 mld. Kč



CZ NACE 03 – Rybolov a akvakultura

ÚSPORY ENERGIE -VÝZVA I.

Oprávněný žadatel

Podnikající fyzické a právnické osoby (musí mít přidělené IČ a oprávnění k podnikání)
 Výzva stanoví výčet podporovaných právních forem

Podporovány jsou podniky všech velikostních skupin: MSP i VP

Velikost omezení

Nepodporované sektory



Obnovitelné zdroje energie (tepelná

Modernizace rozvodů elektřiny, plynu,

Využití odpadní energie

Akumulace všech forem energie

Efektivnější osvětlení

Snížení energetické náročnosti budov

Vegetační střechy a fasády

Modernizace výrobních a

       čerpadla a fotovoltaické systémy,
       instalace akumulátorů)

       tepla, chladu a stlačeného vzduchu

       (zateplení budovy, větrání a
       rekuperace)

      technologických procesů (výměna
      nevyhovujících strojů za nové, atp.)

PODPOROVANÉ AKTIVITY



Dotace poskytována ve výši 500 tis. – 200 mil.
Kč

Ilustrační příklad - minimální výše ZV, aby bylo
možné čerpat dotaci:

Pozor! Způsobilé výdaje se nerovnají plné výši
investice! (Reálná míra podpory je tedy nižší).

ÚSPORY ENERGIE -VÝZVA I.

Míra podpory Výše podpory

Malý podnik, Pardubický kraj – míra
podpory:65 %

Energetický posudek = 45 tis.

ZV = 864 + 45 = 909 tis.
Dotace = 909 x 0,65 = 590 850 Kč

Investiční výdaje na zvýšení energetické účinnosti
= 960 tis. Pro výpočet ZV v tomto případě lze
využít paušál: ZV = investiční náklady – 10 % = 960
– 96 = 864 tis.



Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Inženýrská činnost ve výstavbě

Energetický posudek

Projektová dokumentace

Výdaje na organizaci výběrových řízení

— Investiční výdaje na stavební a montážní práce, pořízení
strojů a zařízení (FVE, tepelná čerpadla, atp.), technické
zhodnocení majetku (zateplení, modernizace rozvodů), atp.

— Lze nárokovat pouze v režimu de minimis.

— Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro
provedení stavby, Dokumentace skutečného provedení 
stavby.

— Lze nárokovat pouze v režimu de minimis.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 

Podpora nákladů na energetický
posudek a projektovou dokumentaci
vzniklých před podáním žádosti o
podporu a na organizaci výběrového
řízení bude poskytována v režimu de
minimis, tj. max 200 tis. EUR za 3 po
sobě jdoucí účetní období.

Maximální výše celkových způsobilých
výdajů pro výpočet dotace je 25 tis.
Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.



Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti (čl. 38)

Jako ohodnocení udržení stávajícího zařízení v provozu (zohlednění nákladů na pravidelné

— ZV = investiční náklady – alternativní investice
— Pokud řešené zařízení již nyní splňuje normy EU, tak alternativní investici uvažujeme:

investice, údržbu, atp.) dle vzorce:

V případě výše investičních výdajů do 12,5 mil. Kč lze ZV stanovit pouhým ponížením těchto
výdajů o 10 % - alternativní investici není nutné vyčíslovat

— Pokud zařízení nesplňuje aktuální normy EU, tak alternativní investicí jsou náklady na splnění
požadavků normy EU, tj. náklady na dosažení úrovně „nejlepší dostupné techniky“ BAT

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - VÝPOČTY



Nákup pozemku a staveb.
Novostavby, přístavby a nástavby stávajících budov.
Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov.
Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke
zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE.
Instalace FVE nad 1 000 kWp instalovaného výkonu a akumulace energie nad 1 000
kWh instalované kapacity.
Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a
technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových
strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních
strojů a trakčních kolejových vozidel.
Příprava, zavedení a certifikace energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001.
Rozpočtová rezerva.
Před-projektová příprava a dokumentace (např. podnikatelský záměr).
Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů.
Opravy a běžné údržby.
Zaškolení obsluhy.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE/NEPODPOROVANÉ AKTIVITY



Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok,
tj. ekvivalent 90000 Kč/MWh.

Max. výše měrných inv. výdajů nepřesahuje 37 500 Kč/GJ  (135 000Kč/MWh).

V případě investice do nových výrobních technologií nesmí roční produkce nového
zařízení překročit roční produkci nahrazovaného zařízení ; pokud dojde k překročení
roční produkce, tak je třeba ponížit ZV.

Pouze 1 místo realizace.

Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba s využitím: bytový dům,
rodinný dům, objekt k bydlení Úspory energie – výzva I.

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY VÝZVY (VÝBĚR):

Kal-Ha s.r.o.
K A N C E L Á Ř :
N Á M . P Ř E M Y S L A  O T A K A R A  I I .  9 0
5 6 6  0 1  V Y S O K É  M Ý T O

 

Tel.: +420 606 117 401
EMAIL.: KALOUSOVA@KAL-HA.CZ

www.kal-ha.cz

K O N T A K T U J T E  N Á S  N A  :

http://www.kal-ha.cz/

