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Energetické úspory – 100. výzva 

Cíl výzvy 
Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie 

prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. 

Příjem žádostí o podporu 
Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.3.2018 do 31.01. 2019. 

Příjemci podpory 

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné instituce 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

Podporované aktivity 
A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů 

realizovaných metodou EPC:  

 zateplení obvodového pláště budovy, 

 výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

 realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo 

zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření 

a regulace vytápění apod.), 

 realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

 realizace systémů využívajících odpadní teplo, 

 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 

5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající 

biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

 instalace fotovoltaického systému, 

 instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.  
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B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje 

využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace 

systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje 

určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s 

rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

Výše dotace 

 Výše podpory je určena ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.  

 Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě realizace projektů metodou EPC.  

Aktivita Typ budovy / projektu Výše podpory 

A) 
Běžné objekty 35 %, 40 % a 50 %  

Památkově chráněné budovy 40 % a 50 %  

B) 
Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla  40 % 

Ostatní projekty z aktivity B) 70 % 

Pozn.: Žádost pro Instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla je nutné vždy 

podat jako samostatnou žádost. 

Způsobilé výdaje 

 je v souladu s právními předpisy (tj. s legislativou ČR a EU),  

 je v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami podpory, je přiměřený (odpovídá cenám v místě 

a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s Pravidlem 3E,  

 vznikl a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 

 má vazbu na podporovaný region a rovněž je řádně identifikovatelný, prokazatelný a 

doložitelný. 

Specifika a omezení 
Za způsobilé budou považovány pouze projekty, které nejsou v rozporu s Listinou základních práv 

Evropské unie (především čl. 21 a 26) a s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením 

(především čl. 19). Žadatelé toto doloží k žádosti čestným prohlášením.  

 


