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Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II 

Cíl výzvy 
Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. 

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

Příjem žádostí o podporu 
Žádosti o podporu jsou přijímány od 16.7.2018 do 15.1.2020. 

Příjemci podpory 
Příjemci žádosti jsou podniky všech velikostí. Rozdělení podniků dle velikosti viz tabulka: 

Velikost podniku Počet zaměstnanců Roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 

Malý podnik 49 a méně Méně než 10 mil. EUR 

Střední podnik 249 a méně Méně než 43 mil. EUR 

Velký podnik 250 a více Více než 43 mil. EUR 

Podporované aktivity 

 Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov; 

 Podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím 

budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění 

pozdějších předpisů. 

Výše dotace 

 Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. 

EUR. 

 Maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí 

je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DSP činí 350 

tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu. 
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Velikost podniku Míra podpory u projektu a na náklady EP, DSP, DPS, TDI a BDT 

Malý podnik Až 80 % ze ZV 

Střední podnik Až 70 % ze ZV 

Velký podnik Až 60 % ze ZV 

Legenda značení:  ZV   … způsobilé výdaje 

           EP   … energetické posouzení 

DSP  … projektová dokumentace pro stavební povolení 

          DPS  … projektová dokumentace pro provedení stavby 

TDI   … technický dozor investora 

BDT  … Blower door test  

Způsobilé výdaje 

 Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací 

považovat za způsobilé pouze vícenáklady na provedení budov (nové, nástavba, přístavba) 

s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Pokud 

cena za vícenáklad výše uvedených stavebních prací bude vyšší než 3 000 Kč/m2 

energeticky vztažné plochy, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj. 

 Energetické posouzení 

 Technický dozor investora 

 Projektová dokumentace 

 Blower Door Test 

Specifika a omezení 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy 

 v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí 

o dotaci 

 budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

 podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie 

 projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie 


