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o výdaje spojené se založením trávníků odpovídajících podmínkám stanoviště 

a účelu využití (upřednostňování travobylinných směsí domácího původu obsahu-

jících živné rostliny pro hmyz a/nebo medonosné rostliny, podpora travních kober-

ců pouze na zatěžovaných plochách a plochách ohrožených erozí), 

o výdaje spojené s opatřeními na podporu biodiverzity rostlin a živočichů (např. 

zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin, doplnění 

navržených opatření o ptačí budky, skládané zídky pro plazy, tůně pro oboj-

živelníky, 

o výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné s využitím vegetač-

ních prvků, např. štěrkové trávníky, 

o opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regene-

rované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření, 

o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských 

sítí), 

o výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace 

sídelní zeleně a vodních toků a ploch, 

o výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků 

a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na 

dešťovou vodu, částí vodních toků) s výjimkou samostatného odbahňování, 

maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů akce, 

• do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin 

s polopropustným a propustným povrchem v rámci komplexního řešení ploch zeleně do výše 

10 % z celkových způsobilých výdajů akce, 

• vedlejší rozpočtové výdaje do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů 

(včetně nezbytných geodetických prací). 

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 4.4 jsou stanoveny na 250 000 Kč (bez 
DPH). 

B.6.5 Prioritní osa 5: Energetické úspory 

B.6.5.1 Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

B.6.5.1.1 Typy podporovaných projektů a aktivit 

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů 

realizovaných s využitím EPC: 

o zateplení obvodového pláště budovy, 

o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo 

zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému), 

o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

EnergySim
Zvýraznění

EnergySim
Zvýraznění

EnergySim
Zvýraznění

EnergySim
Razítko

EnergySim
Zvýraznění

EnergySim
Obdélník

EnergySim
Razítko

EnergySim
Razítko



Stránka 85 z 221 
 

o realizace systémů využívajících odpadní teplo, 

o 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, 

o instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 

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 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. 

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizovaná v bytových a rodinných 
domech. 

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění, jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné 
budovy“), budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy 
bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy. Podpora bude 
poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především na zateplení objektů. 
Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je 
rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, 
zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné 
realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody energetických služeb s 
garantovanou úsporou energie (dále jen EPC). 

B.6.5.1.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): 

• kraje, 

• obce, 

• dobrovolné svazky obcí, 

• organizační složky státu, 

• státní organizace, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• veřejnoprávní instituce, 

• městské části hl. města Prahy, 

• příspěvkové organizace, 

• vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby36, 

                                                      
36 Zřízené dle §124, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,  
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• nestátní neziskové organizace37 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazky38. 

B.6.5.1.3 Forma a výše podpory 

Podpora v rámci SC 5.1 bude poskytována formou dotace nebo prostřednictvím finančního nástroje 
v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací z prostředků FS. V případě využití 
finančních nástrojů dojde k následné úpravě příslušných částí tohoto dokumentu. 

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 D.4 Veřejná podpora těchto Pravidel. 

V případě projektů generujících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení bude výše podpory stanovena na 
základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je zapracována do MS2014+ modulu 
CBA. Konkrétní postupy administrace pro projekty generující příjem budou specifikovány v rámci 
jednotlivých vyhlášených výzev. 

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých výdajů 
projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Dále je možné získat bonifikaci ve výši  
5 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná 
se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání 
s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC. 

Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může 
být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkových 
způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti objektu). 

B.6.5.1.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

a) Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov, včetně 

projektů realizovaných s využitím EPC  

o Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. 

o Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 

jako přílohy k žádosti. 

o Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných 

objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze fakturačně doložit spotřebu energie za 

období posledních 3 let.  

o Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách.  

o Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 

definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 

odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

o Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků 

obálky, které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle 

ČSN 730540-2 (2011). 

                                                      
37 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
38 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
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o Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvo-

dových 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. Souladu je dosaženo 

pouze realizací  jednoho ze  systémů větrání definovaného v ČSN EN 15665/Z1.  

o Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, maximální 

možný instalovaný výkon tohoto systému může být 30 kWp a musí být umístěn pouze 

na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným 

základem a evidované v katastru nemovitostí. 

o Instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí 

komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. 

o Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému musí 

odpovídat roční spotřebě elektřiny v budově.  

o V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV 

moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % 

(při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV 

modulu.  

o Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více nadzemními 

podlažími nebo stavbu se zvýšeným podlažím (5 m a vyšším), u nichž provedený 

zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek prokážou výskyt 

synantropních zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „živočichů“), 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.  

Žadatel doloží odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování 

staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů" odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na budově. 

V případě prokázaného výskytu živočichů pak žádost zahrnuje odpovídající postup či 

opatření (respektující specifický cíl 5.1 i nároky zjištěných živočichů) při ochraně jejich 

stanovišť. Tento postup či opatření budou zároveň součástí technické dokumentace 

předkládaného projektu. Bližší informace, doporučená řešení a kontakty na odborně 

způsobilé osoby viz www.cso.cz a www.ceson.org 

o  

o Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla 

realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení 

se netýká fototermických solárních systémů. 

http://www.cso.cz/
EnergySim
Razítko



Stránka 88 z 221 
 

o V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze 

přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elek-

třiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 

10 let. 

o V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá 

nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, 

tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém nebo 

zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje 

nebo zemní plyn. 

o Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původ-

nímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. 

o V případě realizace projektů s využitím EPC musí dojít k úspoře energie o dalších 

nejméně 15 % ze spotřeby energie, které bude dosaženo po provedení všech 

energeticky úsporných opatření na obálce budovy (Příklad: pokud dojde realizací 

všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy k úspoře 40 %, metodou 

EPC musí dojít k dalším úsporám ve výši 15 % ze zbývající spotřeby na úrovni 60 % 

původní celkové spotřeby energie, tedy projektem bude celkově uspořeno min. 49 %). 

o Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, 

u památkově chráněných budov 10 %. 

o V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 

oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva 

nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %. 

o Realizací projektu musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx. 

o Nebudou přijaty projekty, u nichž by došlo k odpojení od SZTE (či k náhradě dodávek 

energií z SZTE). Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. 

o V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která  

splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2017).. 

 

o V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která  

splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2018). 

 

o V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 

splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. 
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o V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze  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 V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 

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

o V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační 

plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2018). 

o V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující 

požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na 

ekodesign kotlů na tuhá paliva  (požadavky od 1. 1. 2020). 

o V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou pod-

porovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde 

o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 

ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). 

o V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 

podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srov-

nání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla.  

o V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření 

vyrobené energie z OZE.  

o V případě spalovacích zdrojů nespadajících do působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění 

požadavků schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Bez 

ohledu na přijetí návrhu uvedené směrnice budou podpořeny pouze projekty zaru-

čující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce 

č. 415/2012 Sb. V případě TZL budou podpořeny pouze projekty splňující hodnoty 

emisních limitů pro TZL uvedených v návrhu směrnice o omezení emisí určitých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů v podobě uveřejněné 

jako součást tzv. „Air Package“ dne 18. 12. 2013. 

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

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

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

systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených 

čidel tzv. IR senzorů. 
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o V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí 

být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení 

energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda 

je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu 

EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického 

managementu zahrnoval. 

o V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, zaveden 

a prováděn energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 

požadavku na zavedení energetického managementu“ minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu.  

b) Projekty zaměřené pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje TV nebo realizaci systémů 

nuceného větrání s rekuperací 

o Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. 

o Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 

jako přílohy k žádosti. 

o Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných 

objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze fakturačně doložit spotřebu energie za 

období posledních 3 let.  

o Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách. 

o V případě realizace výměny zdroje tepla na vytápění musí budova splňovat minimálně 

požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N 

uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011). Netýká se památkově 

chráněných budov. 

o V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 

oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva 

nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %. 

o Realizací projektu musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx. 

o V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze 

přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší 

než 10 let. 

o Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie na vytápění min. o 20 % oproti 

původnímu stavu. U samostatných realizací termických solárních soustav musí dojít 

k úspoře energie na ohřev TV min. o 20 % oproti původnímu stavu. Netýká se 

samotné instalace systému nuceného větrání s rekuperací. 

o V případě realizace systému nuceného větrání s rekuperací v budově sloužící k vý-

chově a vzdělávání dětí a mladistvých musí být systém navržen souladu s vyhláškou 

č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provo-

zoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

EnergySim
Zvýraznění

EnergySim
Razítko



Stránka 91 z 221 
 

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

systém regulován dle koncentrace CO2 ve větraných místnostech prostřednictvím 

infračervených čidel tzv. IR senzorů. 

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

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

o Nebudou přijaty projekty, u nichž by došlo k odpojení od SZTE (či náhradě dodávek 

energií z SZTE). Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. 

o V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která 

splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2017).  

o V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která 

splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2018). 

o V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 

splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. 

o V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze  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 V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 

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

o V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační 

plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 

ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2018). V případě realizace kotle na biomasu budou 

podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 

28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky 

od 1. 1. 2020). 

o V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou pod-

porovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde 

o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 

ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). 
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o V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou pod-

porovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání 

s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. 

o V případě realizace obnovitelných zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření 

vyrobené energie z OZE.  

o V případě spalovacích zdrojů nespadajících do působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění 

požadavků schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Bez ohle-

du na přijetí návrhu uvedené směrnice budou podpořeny pouze projekty zaručující 

splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

V případě TZL budou podpořeny pouze projekty splňující hodnoty emisních limitů pro 

TZL uvedených v návrhu směrnice o omezení emisí určitých znečišťujících látek do 

ovzduší ze středních spalovacích zdrojů v podobě uveřejněné jako součást tzv. „Air 

Package“ dne 18. 12. 2013. 

o V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí 

být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení 

energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda 

je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu 

EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického 

managementu zahrnoval. 

o V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a 

zaveden energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 

požadavku na zavedení energetického managementu“ 

U všech projektů v rámci SC 5.1 musí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory 
(ustanovení o právním vztahu k pozemkům viz dále). Pokud je spoluvlastníkem předmětu podpory, je 
povinen doložit souhlasy ostatních spoluvlastníků s realizací akce a s udržitelností projektu po 
stanovenou dobu. V případech, kdy žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém je akce realizována, je 
povinen vyřešit majetkoprávní vztah k tomuto pozemku (např. nájemní apod.), nebude-li v podmínkách 
RoPD stanoveno jinak. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu 5 let po dokončení fyzické realizace 
projektu. 

B.6.5.1.5 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 dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv 

na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, 

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

s rekuperací odpadního tepla, 

d) stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje tepla využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající: 
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o biomasu, 

o tepelná čerpadla, 

o kondenzační kotle na zemní plyn, 

o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje 

nebo zemní plyn, 

o fototermické solární systémy, 

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

f) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou teplovodní otopné soustavy (pokud 

původní zdroj tepla pracoval bez otopné soustavy), 

g) 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), 

h) v případě realizace projektů s využitím metody EPC jsou za způsobilé výdaje pro podporu 

formou dotace považovány pouze stavební práce, dodávky a služby spojené se 

zlepšováním energetických vlastností obálky budovy nebo s realizací systémů nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla (pouze část spojená s instalací vzduchotechnických 

rozvodů). 

Omezení způsobilých investičních (realizačních) výdajů u vybraných opatření: 

a) Maximální způsobilé výdaje v případě snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 

technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších stavebních úprav 

majících prokazatelně vliv na spotřebu energie 

ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCE Kč bez DPH / m2* 

Obvodové stěny 2300 

Ploché a šikmé střešní konstrukce 2 200 
Konstrukce k nevytápěným prostorům 
(půdám, suterénům, ostatním místnostem) 1000 

Podlahy na zemině 2 500 

Výplně otvorů 6 000 

Výplně otvorů – památkově chráněné budovy 10 000** 

* Plocha na systémové hranici budovy. 

** Možnost uplatnění míry způsobilosti se bude odvíjet od požadavku (stanoviska) příslušného orgánu 
památkové péče. 

 

Z výše uvedených hodnot budou vypočteny max. nepřekročitelné způsobilé výdaje na realizaci 
projektu ke zlepšování energetických vlastností obálky budovy. 
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b) Maximální způsobilé výdaje u realizace systémů nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla 

Typ budovy Kč bez DPH / (m3h-1)* 

Budovy pro výchovu a vzdělávání 400 

Ostatní budovy 150 

* Výkon vzduchotechnické jednotky. 

 

c) Maximální způsobilé výdaje u realizace kotle na biomasu 

Typ opatření Kč bez DPH / kW* 

Kotel na biomasu 9 400 

Otopná soustava** 5 000 

* Instalovaný výkon kotle. 

** Pokud původní zdroj tepla pracoval bez otopné soustavy. 

 

d) Maximální způsobilé výdaje u realizace kotle na zemní plyn 

Typ opatření Kč bez DPH / kW* 

Kondenzační kotel na zemní plyn  8 300 

Otopná soustava** 5 000 

* Instalovaný výkon kotle. 

** Pokud původní zdroj tepla pracoval bez otopné soustavy. 

 

e) Maximální způsobilé výdaje u realizace tepelných čerpadel 

Typ opatření Kč bez DPH / kW* 

Elektrické TČ vzduch/voda 30 000 

Elektrické TČ země/voda 45 900 

Elektrické TČ voda/voda 45 900 

Plynové TČ vzduch/voda 20 600 

Plynové TČ země/voda 34 300 

Plynové TČ voda/voda 34 300 

Otopná soustava** 10 000 

* Instalovaný výkon tepelného čerpadla. 

** Pokud původní zdroj tepla pracoval bez otopné soustavy. 
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f) Maximální způsobilé výdaje u realizace fototermických solárních systémů 

Typ opatření Kč bez DPH / kW* 

Plochý kolektor 26 500 

Trubicový vakuový kolektor 48 400 

* Instalovaný výkon fototermického systému. 

 
g) Maximální způsobilé výdaje u realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a 

tepla 

Typ opatření Kč bez DPH / kWe* 

Jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 170 000 

* Instalovaný elektrický výkon jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

 

h) Maximální způsobilé výdaje u realizace fotovoltaických systémů 

Typ opatření Kč bez DPH / kWe* 

Fotovoltaický systém 45 000 

* Špičkový instalovaný elektrický výkon fotovoltaického systému 

 

Způsobilé výdaje pro projekty podléhající veřejné podpoře podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, 
oddíl 7 – podpora na ochranu životního prostředí, budou stanoveny způsobem popsaným v kapitole 
D.4 Veřejná podpora těchto Pravidel. 

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 5.1 jsou stanoveny na 100 000 Kč (bez 
DPH). 

B.6.5.2 Prioritní osa 5, specifický cíl 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu 
nových veřejných budov 

B.6.5.2.1 Typy podporovaných projektů a aktivit: 

• vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových 

budov. 

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů. 

B.6.5.2.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): 

• kraje, 

• obce, 

• dobrovolné svazky obcí, 

• organizační složky státu, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• veřejnoprávní instituce, 

• příspěvkové organizace, 

• vysoké školy, školy a školská zařízení. 
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B.6.5.2.3 Forma a výše podpory 

Podpora v rámci SC 5.2 bude poskytována formou dotace z prostředků EFRR. 

Bonifikace projektu na základě úrovně znečištění ovzduší v území: 

Pokud platí, že: 

I. projekt je realizován v obci s více než 1 000 obyvateli, kde byl dle map klouzavých 

pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMU překročen více než jeden 

imisní limit, bude bonifikován 10% nárůstem max. částky reflektující vícenáklady 

na dosažení pasivního energetického standardu, 

nebo 

II. projekt je realizován v obci s právě 1 000 obyvateli a méně, kde byl dle map 

klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMU překročen více 

než jeden imisní limit, bude projekt bonifikován 5% nárůstem max. částky 

reflektující vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu. 

Veškeré datové podklady pro určení, zdali platí I), nebo II), jsou v územně příslušných programech 
zlepšování kvality ovzduší. 

Podpora bude poskytována formou dotace na vícenáklady ve výši 2 500 Kč/m2 energeticky vztažné 
plochy objektu, maximálně však do výše  40 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

V případě projektů generujících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení bude výše podpory stanovena na 
základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je zapracována do MS2014+ modulu 
CBA. Konkrétní postupy administrace pro projekty generující příjem budou specifikovány v rámci 
jednotlivých vyhlášených výzev. 

B.6.5.2.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. 

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

přílohy k žádosti. 

• V rámci realizace projektu musí být zaveden a prováděn energetický management v souladu s 

„Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

• Nová budova bude dosahovat pasivního standardu daného následující sadou hodnot ener-

getických ukazatelů: 

U projektů v rámci SC 5.2 musí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory 
(ustanovení o právním vztahu k pozemkům viz dále). Pokud je spoluvlastníkem předmětu podpory, je 
povinen doložit souhlasy ostatních spoluvlastníků s realizací akce a s udržitelností projektu po 
stanovenou dobu. V případech, kdy žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém je akce realizována, je 

SLEDOVANÝ UKAZATEL POŽADOVANÁ HODNOTA 
Neprůvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 
50 Pa n50 = 0,6/h 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W/m2K, ale nejvýše Uem, rec 

Měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh/m2a 

Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh/m2a 

Měrná potřeba primární energie Ea ≤ 120 kWh/m2a 
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povinen vyřešit majetkoprávní vztah k tomuto pozemku (např. nájemní apod.), nebude-li v podmínkách 
RoPD stanoveno jinak. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu 5 let po dokončení fyzické realizace 
projektu. 

B.6.5.2.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprost-
ředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

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

standardu, 

b) výdaje 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). 

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 5.2 jsou stanoveny na 100 000 Kč (bez 
DPH). 

EnergySim
Razítko
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