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Úvod

Města a obce se stávají nedílnou součástí klimatické politiky. Cíl dosáhnout 
uhlíkové neutrality do roku 2050 se dotkne řady municipálních agend. Ochrana 
klimatu ale není ani v současnosti městům tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. 
Řada opatření ke snížení emisí skleníkových plynů je již totiž součástí běžné 
agendy. Energetické úspory, snižování produkce odpadu, územní plánování 
beroucí stále větší ohled na zdroje a využití vody, zapojování obnovitelných 
zdrojů do systémů zásobování teplem a mnohé další. To jsou opatření, která 
kromě úspory emisí, přináší městům řadu dalších benefitů. Od finančních 
úspor až po zlepšení životního prostředí pro obyvatele.

Klíčovým faktorem pro realizaci opatření v oblasti ochrany klimatu je finan-
cování. Obecně existuje široká škála možností, od mezinárodních, evropských 
a národních fondů až po služby se zaručenou zárukou energie (EPC), projek-
ty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) nebo komunitní finan-
cování. Zejména financování na úrovni EU v rámci Politiky soudržnosti hraje 
významnou roli při investicích do veřejné infrastruktury ve většině zemí střed-
ní, východní a jižní Evropy. Nicméně, tyto nástroje a podpůrné programy jsou 
různorodě přizpůsobeny v závislosti na zemi, stávajícím politickém rámci 
a kapacitách, kompetencích a struktuře místních orgánů. 

Evropská unie usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, tak aby 
splnila své závazky podle Pařížské dohody. Očekává se, že návrh rozpočtu EU 
na období 2021–2027 bude působivou hybnou silou směrem ke klimatické 
neutralitě, zejména pokud jde o obnovitelné energie, energetickou účinnost 
a udržitelnou dopravu. Prostřednictvím Plánu na podporu oživení Evropy 
a vzhledem ke stanoveným klimatickým cílům pro rok 2030 se výdaje na akční 
programy v oblasti klimatu ve srovnání se současným rozpočtem více než 
zdvoj násobí.

Obce BEACON opakovaně označily nedostatek financování a/nebo potíže 
s přístupem k odpovídajícímu financování jako jednu z hlavních překážek při 
provádění opatření ke zmírnění změny klimatu. Většina obcí sice již má ně-
jaké zkušenosti s využitím strukturálních fondů prostřednictvím příslušných 
regionálních operačních programů; ne však v uspokojivém množství a/nebo 
nejstrategičtěji. Mnoho obcí má tendenci upřednostňovat opatření v oblas-
ti změny klimatu spíše na základě známé dostupnosti financování než podle 
svých prioritních potřeb. Obecně se upřednostňují granty s vysokou mírou 
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financování, aby se minimalizovala rizika podstupovaná obcemi. Inovativnější 
finanční nástroje buď nejsou známy, nejsou považovány za vhodné ve své kon-
cepci, nebo jsou považovány za příliš riskantní. Zaměstnanci obcí často nema-
jí kompetence posoudit možnost financování potenciálních investic. Nabídky 
investičních nebo rozvojových bank jsou často považovány za nevhodné pro 
specifika menších obcí.

Úkolem této studie je analýza možností financování opatření v oblasti klimatu 
na úrovni obcí v České republice s cílem vytvořit základ pro lepší strategické 
finanční plánování a rozvoj místních projektů na ochranu klimatu. Studie 
se úvodem zaměřuje na identifikaci bariér k získání potřebného financov-
ání a na způsoby jejich řešení a překonání. Následně jsou charakterizovány 
současné nástroje financování vč. klíčových podmínek pro získání financování 
a představeny nejvýznamnější finanční nástroje uplatňované v České repub-
lice. Finanční nástroje jsou podrobně rozebrány a propojeny s oblastmi je-
jich podpory. Poslední kapitola se věnuje ostatním formám financování, kam 
spadají například PPP projekty, metoda EPC nebo dluhové financování. 

Většina obcí sice již má nějaké 
zkušenosti s využitím strukturálních 
fondů prostřednictvím příslušných 
regionálních operačních programů; 
ne však v uspokojivém množství  
a/nebo nejstrategičtěji.
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2/
Analýza potřeb 
malých a středních obcí 
ve financování místních  
opatření k ochraně klimatu

Na základě analýzy potřeb malých a středních obcí ve financování místních 
opatření k ochraně klimatu bylo identifikováno několik oblastí, ve kterých se 
tyto obce potýkají s nedostatky/potřebami: 

• Kapacity

• Pravidelná informovanost 

• Know-how

• Konkrétnost řešení

Prvním nedostatkem a potřebou jsou kapacity obce. Malé obce většinou nemají 
určeného pracovníka, který by se zabýval nástroji financování opatření k ochraně 
klimatu, případně se zabýval energetickým managementem obce jako takovým. 
Většina obcí navíc nemívá energetický management ani zavedený. Dojde-li 
v obci na přípravu investičního záměru, pro který má být využito externího 
financování, tuto úlohu většinou přebírá některý ze stávajících pracovníků obce 
navíc ke své každodenní práci. Ten ale nemusí mít dostatečné kapacity i know-
how (viz dále) pro zajištění kvalitního a úspěšného zpracování projektu.

Na kapacity navazuje informovanost, čímž se myslí přehled pracovníků obce 
v oblasti dostupných dotačních mechanismů. Dotační programy, jejich výzvy 
i ostatní využitelné finanční nástroje se v průběhu času mění a vyvíjejí, zaměřují 
se na různé oblasti, z nichž některé mohou být pro obce zajímavé či využitelné 
a některé naopak ne. Je proto vhodné mít o nich dostatečný přehled, jehož 
zajištění vlastními silami ovšem může být pro menší obce často dosti časově 
a tím i finančně náročné. 

Neméně důležitou součástí je know-how v oblasti přípravy konkrétního projektu 
a vyřizování žádosti o dotaci, bez kterého může dojít ke snížení kvality zpracování 
projektu a ke snížení šancí na úspěšné získání žádané dotace. Projekty z oblasti 
ochrany klimatu se navíc vyznačují širokým spektrem stavebně-technických 
a technologických opatření, které většinou běžní pracovníci obcí nedokáží 
dostatečně kvalitativně a vědomostně pokrýt. 

Podstatná je problematika konkrétnosti řešení, kdy obec potřebuje řešit 
opatření spadající do určité oblasti (např. dopravní cesty, nový zdroj vytápění 
nebo financování zeleně), k tomu je již potřeba zajištění specialisty na danou 
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oblast. Obce většinou nepotřebují znát všechno, ale naopak jen cestu k řešení 
konkrétního projektu.

Vhodným řešením k odstranění výše zmíněných nedostatků, respektive k naplnění 
potřeb, je využití externích služeb. Informovanost zaměstnanců obce lze zajistit 
pomocí externích tematicky zaměřených odborných seminářů a školení. Tyto 
by měly být absolvovány minimálně jednou ročně, ale vzhledem k některým 
časově omezeným dotačním výzvám je lepší spíše častěji. Zajištění pravidelné 
informovanosti může významnou měrou napomoci pracovníkům obce s prvotní 
přípravou projektového záměru a s výběrem vhodného dotačního programu. 
Kapacitu, know-how i konkrétnost řešení lze pak řešit zajištěním experta – 
specialisty v oboru nebo energetickým manažerem, který obci pomůže připravit 
a realizovat daný investiční záměr včetně zajištění získání dotace. V tomto směru 
se může jednat o vlastního zaměstnance obce, nicméně v případě malých obcí 
je výhodné jít cestou sdílené expertízy – zaměstnance na částečný úvazek (např. 
i jen s měsíčními konzultacemi – plnohodnotný zaměstnanec by nemusel být 
využit), který má na starost projekty vícero obcí. U větších obcí se již může jednat 
o energetického manažera obce na plný úvazek. Velké municipality využijí zřízení 
vlastního oddělení energetického hospodářství vč. zavedení plnohodnotného 
energetického managementu.

 

Projekty z oblasti ochrany klimatu 
se navíc vyznačují širokým spektrem 
stavebně-technických a technologických 
opatření, které většinou běžní pracovníci 
obcí nedokáží dostatečně kvalitativně 
a vědomostně pokrýt.  
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bariéry k získání 
potřebného financování 

Zajištění potřebného financování na realizaci projektu je klíčovou záležitostí. 
Nicméně, při obstarávání financování se mohou vyskytnout rozdílné překážky, 
zejména administrativního a finančního charakteru. 

Souhrn identifikovaných bariér:

• Administrativa (vysoká zátěž, požadavky na vypracování projektové 
dokumentace a dalších dokumentů v dotačním programu, schvalovací 
proces v rámci obce, veřejná zakázka, monitoring projektu).

• Kapacity (lidské, časové, malá kvalifikovanost pracovníků).

• Nedostatek vlastních finančních zdrojů.

• Vyjednávání s řídícími orgány o uznatelnosti nákladů, dodržení 
podmínek dotačních programů.

• Nedostatečná informovanost obce o dotačních možnostech.

• Přílišná složitost nebo velký rozsah projektu.

• Nedostatečná identifikace rizik.

Administrativní bariéry zahrnují celou řadu činností od vlastního rozhodovacího 
či schvalovacího procesu v rámci municipality (zejména ohledně schválení či 
úpravy rozpočtu obce nebo rozpočtového výhledu) přes přípravu projektu (vč. 
vypořádání připomínek případných dotčených orgánů) a vypracování veškeré 
požadované (projektové) dokumentace v souladu s podmínkami dotačního 
titulu až po administraci veřejné zakázky a realizaci projektu. Další komplikací 
může být také monitorování projektu během jeho doby udržitelnosti. Podle 
článku o zkušenosti obcí se získáváním dotací „Zpracování a podání žádosti 
o dotaci je v rámci celého procesu nejjednodušší částí. Realizační fáze a fáze 
udržitelnosti jsou naopak čím dál složitější.“ [1]

Administrative barriers are particularly evident when the municipality does 
not Administrativní bariéry se projeví zejména v případě, kdy obec nemá 
dostatečnou kapacitu časových a lidských zdrojů. Projekty v obci většinou 
zpracovávají úředníci obce v rámci své práce. Většina běžných pracovníků ovšem 
nemívá dostatečnou kvalifikaci potřebnou pro úspěšné zvládnutí veškerých 
procesů obstarání dotace – vyhledání vhodného dotačního titulu, patřičné 
nastudování a splnění všech podmínek dotačního titulu, kvalitní příprava 

JAK A ČÍM  
SI ŠKODÍME

JAK A ČÍM  
SI ŠKODÍME
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bariéry 
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projektu a administrace během realizace projektu. To se samozřejmě projeví 
i ve zvýšené časové i finanční náročnosti na případné zvýšení kvalifikace vlastních 
pracovníků obce a zejména na úspěšné zvládnutí všech výše zmi ňovaných kroků. 
Za neúspěšnými projekty stojí často tři hlavní příčiny – nesplnění formálních 
požadavků, neschválení kvůli nízké kvalitě projektu či stažení žádosti o dotaci 
žadatelem. „Čas strávený na přípravě žádostí, které neprojdou kvůli nedodržení 
formálních náležitostí a nedostatečné kvalitě, je pak zbytečně promarněný.“ [2]

Na administrativní překážky navazují finanční bariéry. Tou první může být ne-
dostatek vlastních financí obce. Většina podpůrných finančních mechanismů 
(dotací) nabízí proplacení nákladů projektu do určité výše. Navíc tyto náklady 
musí spadat do kategorie tzv. způsobilých nákladů podle podmínek daného fi-
nančního mechanismu. Zbylé náklady na realizaci projektu musí zajistit obec, 
ať už z vlastního rozpočtu (rozpočtu více obcí) nebo pomocí úvěru. Úvěr ovšem 
zvyšuje zadluženost obce a zatěžuje rozpočet obce na další léta. 

Další komplikace mohou nastat při vyjednávání s řídícími orgány o uznatelnosti 
nákladů. „Ani předběžná konzultace s poskytovatelem dotace nezaručuje 
nezpochybnitelnou uznatelnost způsobilých výdajů z veřejné zakázky kdykoliv 
v budoucnu.“ [1] Může se tak stát, že obec nedostane vše, co měla původně 
přislíbeno v Rozhodnutí o dotaci. To může být mimo jiné způsobeno i přísnými 
podmínkami dotačního programu a nejednoznačností a změnou pravidel 
v čase, a především jejich různým výkladem. „Může tak docházet ke krácení 
na banálních a nepodstatných pochybeních.“ [2] Ke krácení dotace může 
nastat i v případě odhalení dodatečných nesrovnalostí či porušení rozpočtové 

Finanční bariéry

„Zpracování a podání žádosti o dotaci je 
v rámci celého procesu nejjednodušší částí. 
Realizační fáze a fáze udržitelnosti jsou 
naopak čím dál složitější.“ 

        „Ani předběžná konzultace s poskytovatelem 
dotace nezaručuje nezpochybnitelnou uznatelnost 
způsobilých výdajů z veřejné zakázky kdykoliv 
v budoucnu.“
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kázně při kontrolách projektu. „Všichni žadatelé jsou i nadále po realizaci 
a v době udržitelnosti vystaveni kontrolám vyšších instancí, např. v rámci 
auditů. Pokud je nesrovnalost objevena a potvrzena po proplacení finančních 
prostředků, musí realizátor finanční prostředky vracet zpět.“ [2] Nejčastějšími 
nesrovnalostmi jsou:  

• porušení pokynů pro výběrová řízení mající vliv na výběr dodavatele, 

• porušení zákona o veřejných zakázkách, 

• proplacení výdajů, které jsou v době proplacení ŽoP nezpůsobilé a 

• nenaplnění některého z monitorovacích indikátorů uvedených  
v Rozhodnutí/smlouvě [2].

Výše zmíněné pak může zkomplikovat realizaci projektu v případě, že obec 
nemá dostatečné finanční rezervy na pokrytí případného krácení dotace.

Ostatními bariérami mohou být nízká motivace obcí k realizaci opatření 
na ochranu klimatu, nedostatečná informovanost obce o dotačních možnos-
tech, přílišná složitost či velký rozsah projektu nebo nedostatečná identifikace 
rizik projektu spojená s finančním či věcným plněním projektu během reali-
zace, která může mít za následek dodatečné stažení či zrušení projektu.

3.1   NEJČASTěJŠÍ CHyBy U PROJEKTů  
FINANCOVANÝCH Z ExTERNÍCH ZDROJů

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v případě získávání dotací se může 
vyskytnout řada bariér i chyb, které mohou mít za následek nejen krácení 
přiznaných finančních prostředků, ale také zamítnutí ze strany řídicího orgánu 
nebo přerušení či samotné zrušení projektu žadatelem (většinou v důsledku 
chybějících financí, ať už kvůli krácení dotace nebo navýšení nákladů projektu). 
Při přípravě projektu určeného k financování z dotačních zdrojů, ale i během 
jeho realizace a následného monitoringu, je proto vhodné mít tyto chyby 
na paměti a snažit se jich vyvarovat.

Mezi nejčastější chyby patří [2][22]:

• Při přípravě projektu 
• Nízká kvalita projektu nebo nedostatečně či nekvalitně připravená 

projektová dokumentace či záměr projektu (nevyřešený rozsah, realizo-
vatelnost, odůvodnění potřeby realizace projektu)

• Nedostatečná identifikace rizik spojených s finančním a věcným plně-
ním projektu v průběhu realizace, nezajištění dostatečného finan čního 
krytí projektu (vzhledem k termínům vyplácení prostředků a možným 
rizikům krácení přidělených financí)

• Výběr nesprávného dotačního titulu, nedostatečné prostudování rele-
vantních dokumentů
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• Při vyřizování žádosti 
• Nedodržení termínů
• Nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti (špatně uve-

dené, nepřesné nebo nedodané údaje, nedoložení požadovaných doku-
mentů, nezpůsobilost žadatele, chybějící podpisy)

• Při realizaci projektu 
• Nedodržení termínů, nedodržení podmínek poskytnutí dotace
• Nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů, porušení zákona o veřejných 

zakázkách
• Nedostatečná nebo pozdní konzultace změn s řídicím orgánem
• Nedodržení rozpočtové kázně a dalších finančních podmínek (např. 

pravidla pro způsobilost nákladů projektu, zatřídění aktivit a výdajů 
do schváleného rozpočtu) 

• Po realizaci projektu
• Nedodržení lhůt k podání monitorovacích zpráv, nedodání všech poža-

dovaných dokumentů
• Nesplnění závazných ukazatelů projektu 

Mezi příčiny zamítnutí projektu nezaviněné žadatelem pak patří zamítnutí  
z důvodu nedostatečné alokace financí ve fondu (v případě, že byla alokace 
vyčerpána). Této situaci nelze předejít. 

3.2  ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ BARIÉR

Za zmínku stojí také možnosti, které mohou výše zmíněné bariéry k získání 
potřebného financování pomoci překonat. Nabízí se dva hlavní přístupy – 
vnitřní a vnější. 

Principem vnitřního přístupu je, aby obec zajistila ze svých řad zkušeného 
pracovníka, který se bude v rámci své práce specializovat právě na přípravu 
projektů a zajišťování jejich správy a financování. Nemusí jít o práci na plný 
úvazek, popřípadě úvazek může být doplněn dalšími relevantními činnostmi 
v rámci fungování obce, nicméně u takového pracovníka je potřeba klást důraz 
na zajištění jeho kvalifikace a průběžného vzdělávání, stanovení jeho kompe-
tencí a zajištění motivace, která napomůže k lepší kvalitě zpracování projektů. 
Pracovník by měl být v úzkém kontaktu jak s finančním oddělením obce, tak 
s rozhodovacím orgánem obce. 
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Vnější přístup spočívá v přenesení části kompetencí či práce na externího 
pracovníka či poradenskou společnost. Ti mohou pomoci se zpracováním 
dotační žádosti a s realizací celé investice. Pro klienta mohou zajistit dle smlu-
veného rozsahu poradenskou činnost, identifikaci dotačního titulu, asistenci 
při přípravě projektu, zajištění externího financování, administraci dotačního 
procesu, vypracování povinných příloh se zajištěním veškerých potřebných 
podkladů a dokumentů, ale i zajištění organizace výběrového řízení, reali-
zaci a následný monitoring projektu. Část financí uhrazených poradenské 
společnosti se navíc stává i uznatelným nákladem dotace [1] a může tak být 
z dotace částečně proplacena. Přesto je samozřejmě vždy potřeba uvážit, zda 
pro obec vyjde z hlediska financí i kvality zpracování lépe interní pracovník, 
nebo externí poradce, či jejich kombinace.

Další možností externího přístupu je využití databází a nástrojů sloužících  
k posouzení a vyhodnocení projektů. Takové možnosti nabízí například pro-
jekt Triple-A, v rámci něhož vznikla databáze aspektů financování energeticky 
úsporných projektů vč. rizik v implementaci projektů a standardizovaný 
nástroj k posouzení projektů. Nástroj dokáže posoudit finanční nástroje a rizika 
v rané fázi přípravy projektu, určit parametry investice na základě vybraných 
klíčových ukazatelů výkonnosti nebo přiřadit investiční záměry k možným fi-
nančním schématům.
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4/
současné nástroje financování 
místních opatření k ochraně klimatu 
v malých a středních obcích

Změna klimatu je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským 
problémem. Na negativní změny klimatu cílí tzv. opatření na ochranu klimatu, 
jež jsou hlavním nástrojem politik a aktivit v oblasti ochrany klimatu i ochrany 
životního prostředí jako takového. Častou nevýhodou opatření na ochranu kli-
matu bývá jejich dlouhá ekonomická návratnost, respektive cena jejich realizace, 
kterou si zejména menší municipality nemohou ze svých rozpočtů finančně do-
volit. Z tohoto důvodu vzniklo množství podpůrných finančních mechanismů  
a nástrojů, které mají usnadnit realizaci opatření na ochranu klimatu.

Nástroje financování místních opatření k ochraně klimatu lze na základě zdro-
je, ze kterého pochází finanční prostředky, rozdělit na zdroje:

• Z evropských fondů a prostředků – například Evropské strukturální a in-
vestiční fondy, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fondy soudržnosti, aj.
• Operační programy (IROP, OPŽP, OP rozvoje venkova)
• Speciální programy a projekty (program LIFE)
• Dotace pro vědu a výzkum (Horizon 2020)
• Zvýhodněné půjčky (např. tzv. Inovativní finanční nástroje umožňující 

zvýhodněné půjčky z evropských fondů na pokrytí způsobilých výdajů 
projektu) 

• Z národních fondů a prostředků nebo programů krajských rozpočtů
• Národní dotační programy (EFEKT, Nová zelená úsporám, Národní pro-

gram životní prostředí)
• Programy čerpající ze systému prodeje emisních povolenek EU ETS 

(Nová zelená úsporám, Modernizační fond, Inovační fond)
• Zvýhodněné úvěry (např. od Státního fondu životního prostředí ČR nebo 

od Českomoravské záruční a rozvojové banky)
• Dotace na vědu a výzkum (programy TA ČR)
• Krajské fondy a rozpočty 

• Speciální zdroje financování 
• Speciální dotační programy nebo účelové fondy (např. Norské fondy)
• Soukromá podpora od podnikatelů (může jít o promo akci firmy nebo strate-

gii, kdy firma vynakládá finanční prostředky na projekty ochrany klimatu)
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• Crowd-funding (projekty dotované občany obecně nebo přímo občany 
dané obce)

• Obecní dluhopisy

• Z vlastních zdrojů
• Rozpočet obce/města (např. speciální položky v rozpočtu určené na kli-

matická opatření nebo energeticky úsporné projekty)

The funding available for climate action often comes from dedicated funds. 
Dostupné finance určené na opatření ochrany klimatu často pochází z k tomu 
speciálně zřízených fondů. Z těchto fondů jsou finanční prostředky následně 
čerpány pomocí operačních, národních a dalších dotačních programů, které je 
rozdělují na základě daných pravidel a na konkrétní oblasti nebo typy podpo-
ry. Další variantou jsou pomocné finanční nástroje, mezi které patří zejména 
zvýhodněné úvěry – například půjčky od SFŽP ČR nebo z tzv. Inovativních fi-
nančních nástrojů, pomocí kterých lze získat finance na pokrytí nákladů pro-
jektů podávaných v rámci Operačního programu Životní prostředí (tzn. část 
projektu je hrazena z dotace, zbytek je pokryt zvýhodněným úvěrem, který 
může nahradit vlastní zdroje financí). 

4.1  KTERÁ OPATŘENÍ JE MOŽNÉ FINANCOVAT

Množství financovatelných opatření je velmi rozsáhlé a do určité míry lze finan-
covat prakticky cokoliv, co má význam z hlediska ochrany klimatu, respektive 
co dovolují nastavené podmínky jednotlivých dotačních programů a finančních 
mechanismů. 

V rámci České republiky jsou podmínky podpůrných finančních mechanismů 
a dotačních programů nastavovány tak, aby pokryly pokud možno všechny 
cílové oblasti a zároveň nedocházelo k přílišnému překrývání působností jed-
notlivých programů. Dotační programy se tak spíše vzájemně doplňují, než aby 
řešily to samé (např. program Nová zelená úsporám podporuje zateplení by-
tových domů na území Prahy, mimo Prahu je zateplení bytových domů podpo-
rováno z Integrovaného regionálního operačního programu). 

K financování opatření na ochranu klimatu je většinou možné využít pouze 
jeden vybraný dotační program (a k němu případně zvýhodněný úvěr), nic-
méně určité programy nebo vyhlašované výzvy umožňují kombinaci financí  
z více zdrojů. V tomto směru jsou zvýhodněny zejména menší a střední obce  
a chudší regiony. Vždy je proto dobré si patřičně nastudovat podmínky daného 
programu.

V tabulce níže je zobrazen přehled nejvýznamnějších finančních podpůrných 
nástrojů a oblasti jejich podpory z hlediska využití obcemi, jejich příspěvko-
vými organizacemi nebo obchodními společnostmi vlastněnými obcí.
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Program EFEKT
Úspory energie s rozumem

Operační program životní prostředí (OPŽP)
1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 
1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou
1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
1.6 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Kotlíkové dotace
Nová zelená úsporám
Národní program životní prostředí
Integrovaný regionální operační program (IROP) 

SC 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility
SC 2.2 Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském 
prostředí a snížení znečištění 
SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury 
SC 4.4 Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování 
a v sociálních inovacích
SC 5.1 Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního 
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Program Deštovka
Investiční fond
Operační program Doprava (OPD)
Podpora revitalizace území 2021
Podpora rozvoje venkova 2021
Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3000 ob.)

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli
Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli
Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2021

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020
Program Podpora bydlení pro rok 2021
Program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací III“
Program 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“
Operační program Rybářství 2021-2027
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s
Program péče o krajinu
ELENA
Úvěr z RRF
Obec 2
Program DOPRAVA 2020+ (TA ČR)
Program Prostředí pro život (TA ČR)
Unijní program LIFE
Modernizační fond

OBLAST OPATŘENÍ

PROGRAM

Tabulka 1: Přehled nejvýznamnějších finančních nástrojů a oblastí jejich podpory

Zdroj: SEVEn, na základě programových dokumentů zmíněných finančních opatření

 
Legenda k oblastem podpory:   

viz další stranu
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Technická infrastruktura / Veřejné osvětlení, Místní komunikace, Inženýrské sítě, Pomocná 
technika, Zajištění pitné vody
Doprava a dopravní infrastruktura / technika, řízení, správa, Dopravní komunikace
Odpadové hospodářství / Odvádění a čištění odpadních vod, Nakládání s odpady, Cirkulární 
hospodářství
Koncepční dokumenty, příprava/zpracování projektů / Podpora EPC – příprava dokumentů 
nebo zpracování zakázky, Zavádění energetického managementu, Místní energetické 
koncepce / akční plán, Energetické posouzení projektu, Získání dotace (administrativa)
Životní prostředí / Rybníky a vodní infrastruktura, Revitalizace území, Péče o krajinu, 
biologickou rozmanitost, Lesní hospodář (nákup techniky, lesnictví, zpracování dřeva), 
Opatření v oblasti rybářství
Vzdělávání / Konzultace, Vzdělávací akce, Vzdělávání v oblasti EÚP a ochrany klimatu 
(publikace a jiné výrobky)
Energeticky úsporné projekty / Energeticky úsporná opatření, Rekonstrukce otopné 
soustavy, Rekonstrukce zdroje tepla, Energeticky úsporná opatření v budovách řešená 
metodou EPC, Výstavba energeticky úsporných objektů
Udržitelná ekonomika / Obnovitelné zdroje, Nízko-emisní a udržitelné hospodářství 
 

4.2  KLÍČOVÉ PODMÍNKy POSKyTNUTÍ FINANCOVÁNÍ

Poskytnutí financování je vždy dáno splněním podmínek konkrétního dotačního 
titulu nebo programu, respektive vyhlášených výzev, v rámci kterých se žadatel 
o dotaci uchází. Nejběžnějšími podmínkami jsou:

• Finance se poskytují pouze na způsobilé výdaje (specifikované daným 
dotačním programem), popřípadě na konkrétní typy produktů 
(splňujících parametry daných právními předpisy nebo normami).

• Je nutné splnit administrativní požadavky (doložení patřičných 
dokumentů a formulářů).

• Je nutné doložit studii proveditelnosti, návrh projektu nebo hotový 
projekt připravený k realizaci.

• Projekt není financován pomocí jiného dotačního mechanismu – 
výjimky pro kombinaci financování jsou uvedeny v podmínkách 
programu.

• Je zavedeno monitorování výsledků nebo vykazování udržitelnosti 
projektu, a tyto jsou během doby udržitelnosti plněny. 

V závislosti na typu programu jsou finance vypláceny buď předem (ex ante) 
nebo po realizaci (ex post), přičemž každá varianta vyžaduje splnění určitých 
podmínek, opět dle specifik daného podpůrného programu. 

Při nesplnění podmínek dotačního programu, respektive Rozhodnutí o přidělení 
dotace/smlouvy, nebo i při nalezení nesrovnalostí při některé z kontrol během 
období udržitelnosti projektu (období po realizaci projektu), může dojít i zpětně 
ke krácení přidělené dotace a realizátor tak musí finanční prostředky vracet [2].

Legenda k oblastím podpory 
(každá oblast zahrnuje vícero aktivit, 
dotační a podpůrné programy 
podporují vždy některé aktivity 
z dané oblasti) 
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4.3   PODPORA ZPRACOVÁNÍ STRATEgICKÝCH DOKUMENTů 
A AKČNÍCH PLÁNů PRO UDRŽITELNOU ENERgII A KLIMA

Hlavním nástrojem v oblasti podpory zpracování koncepčních dokumentů je 
Státní program na podporu úspor energie, „program EFEKT“. V rámci podpro-
gramu č. 2: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti, 
aktivity 2G–Zpracování územní energetické koncepce a místní energetické kon-
cepce je možné získat dotaci na zpracování Místní energetické koncepce – výši 
dotace (pro rok 2021) ukazuje tabulka níže.

Obce a dobrovolné svazky obcí...

do 3 000 obyvatel do 10 000 obyvatel nad 10 000 obyvatel

Maximální výše dotace 300 tis. Kč 350 tis. Kč 400 tis. Kč

Maximální výše způsobilých výdajů 70 % 60 % 50 %

V rámci Národního programu Životní prostředí, 5. Prioritní oblast: Životní pros-
tředí ve městech a obcích, Podoblasti 1: Implementace systémových nástrojů, 
je možné získat podporu na udržitelný rozvoj měst a obcí a zlepšení kvality 
života obyvatel a životního prostředí pomocí zavedení/dalšího rozvoje místní 
Agendy 21. V témže programu v 6. Prioritní oblasti: Environmentální prevence 
lze získat podporu na dosažení certifikace systému environmentálního mana-
gementu (EMS).

Mimo strategické dokumenty a akční plány stojí za zmínku také podpora zpra-
cování studií proveditelnosti a energeticky úsporných projektů v rámci progra-
mu EFEKT: 

• Aktivita: 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě ener-
getického managementu

• Aktivita: 2E – Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací do-
kumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

• Aktivita: 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných pro-
jektů se zásadami dobré praxe

V případě aktivity 2F lze navíc využít podpůrný program „Úspory energie 
s rozumem“, jehož cílem je skrze zahrnutí garanta (energetického specialisty) 
do procesu přípravy projektů v oblasti energetických úspor zajistit zpracování 
vysoce kvalitních studií proveditelnosti se zásadami „dobré praxe“. Projektům 
realizovaným podle těchto studií je následně udělen certifikát kvality.

V posledním roce vypsal Státní fond životního prostředí (SFŽP) výzvu na podporu 
zapojení měst do Paktu starostů a primátorů. Municipalita, která se k paktu 
přihlásí, může využít dotaci k vytvoření Akčního plánu udržitelné energetiky  

Tabulka 2 
Parametry dotace 
na zpracování Místní 
energetické koncepce 
podle programu 
EFEKT [3]
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a ochrany klimatu (tzv. SECAP). Výzva podporuje tři aktivity: zpracování SECAP, 
uspořádání dnů ochrany klimatu ke zvýšení povědomí veřejnosti a zavedení 
pracovního místa na městském úřadě zodpovědného za tvorbu SECAP. SFŽP 
vyhlásil první pilotní výzvu v roce 2020 a zamýšlí pokračovat dál.

Obdobný program se nabízel také v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ) administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj s cílem podpořit 
tvorbu místní energetické koncepce. Také v této výzvě bylo možné hradit 
osobní náklady na zaměstnance, který měl agendu na starost. OPZ zatím nebyl 
pro nadcházející období 2021-2027 nastaven, takže není známo, zda bude 
výzva znovu otevřena.

4.4   PROgRAMy PODPORy ZVÝŠENÍ  
ENERgETICKÉ úČINNOSTI BUDOV

Hlavním nástrojem státní podpory zvýšení energetické účinnosti budov jsou 
v současnosti dotační programy. Energeticky úsporná opatření stát podporu-
je v rámci programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních 
fondů a také z národních prostředků. Pro zkrácení doby návratnosti energeticky 
účinných opatření zrealizovaných ve veřejných budovách a jiných budovách 
ve vlastnictví obce lze v současné době využít řadu podpůrných programů, 
z nichž je možné získat dotace jak na technickou pomoc při přípravě projektu, 
tak na vlastní realizaci projektů.

Dotační programy se dají tím pádem rozdělit na investiční podporu při realizaci 
a neinvestiční podporu ve formě finančního příspěvku na pomoc při přípravě 
projektu a poradenskou činnost poskytovanou zdarma nebo hrazenou ze stát-
ních prostředků.

4.4.1 NEINVESTIČNÍ PODPORA

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné 
správy, podniky a podnikatele. Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí po-
radci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konzu-
ltační střediska mají zastoupení ve všech krajích České republiky. Stano vené hodiny 
pro veřejnost jsou každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin a termín návštěvy je 
vhodné domluvit předem. Kromě osobních konzultací poskytují EKIS také telefon-
ické konzultace a konzultace prostřednictvím internetové poradny i-EKIS. Více in-
formací o EKIS lze najít na internetu na stránkách programu EFEKT [4].

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami 
dobré praxe

Technickou asistenci při přípravě projektu poskytuje Ministerstvo průmyslu  
a obchodu prostřednictvím Státního programu na podporu úspor energie (pro-
gram EFEKT) [3], a to konkrétně prostřednictvím dotace na zpracování studie 
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proveditelnosti v podobě energetického posouzení ze strany odborného ga-
ranta, který navrhne optimální kombinaci energeticky úsporných opatření.

Kromě toho je možné z programu EFEKT získat podporu na zpracování doku-
mentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku EPC projektu. Maximální výše podpory na přípravu činí 70 % 
způsobilých výdajů.

4.4.2 INVESTIČNÍ PODPORA 

Programy podpory pro zvyšování energetické účinnosti jsou v gesci tří minis-
terstev: Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva životního prostředí 
(MŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Kromě toho MPO odpovídá 
i za nastavování politik České republiky vedoucích k naplňování cílů zvyšování 
energetické účinnosti, resp. ke snížení spotřeby energie.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), 
v gesci MPO, je určen pro malé, střední a velké podniky mimo území hlavního 
města Prahy, a poskytuje dotace na snížení energetické náročnosti a zároveň 
zvýhodněné úvěry formou finančního nástroje. Podpora v rámci OP PIK je 
určená pouze pro podniky. Od roku 2021 je program nahrazen Operačním 
programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). 
První dotační programy v OPTAK by se měly pro české podnikatele otevřít již 
v létě tohoto roku. Přesné podmínky zatím nebyly zveřejněny. Je však velmi 
pravděpodobné, že celý proces bude shodný s administrativou v Operačním 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Operační program Životní prostředí (OPŽP), v gesci MŽP, je zaměřen na zlepšení 
životního prostředí zejména ve veřejném sektoru. Kromě podpory čistoty vody, 
ovzduší, zpracování odpadu a ochrany přírody, poskytuje i dotace na projekty 
zaměřené na dosahování energetických úspor. Primárně je určen obcím, městům 
a jejich příspěvkovým organizacím, vzdělávacím institucím a firmám. Finance lze, 
mimo jiné, získat na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Integrovaný regionální operační program (IROP), v gesci MMR, podporuje 
rozvoj obcí, měst a regionů, a v oblasti úspor energie byly z programu do roku 
2020 poskytovány dotace na renovace bytových domů mimo Prahu. 

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), v gesci MŽP, je programem zaměřeným 
na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech po celém 
území ČR a v bytových domech na území Prahy.

Programy PANEL 2013+, v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, spravuje Státní 
fond rozvoje bydlení a v rámci něho jsou poskytovány úvěry na revitalizaci by-
tového fondu.

Pro obce mimo území hl. m. Prahy je v oblasti renovace a výstavby budov 
možné především využít podpory z programů OPŽP a PANEL 2013+. Do roku 
2020 byly dotace na renovace bytových domů poskytovány i z programu IROP. 
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4.4.2.1 OPERAČNÍ PROgRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí 2014–2020 [5] navázal na Operační pro-
gram Životní prostředí 2007–2013, rozsah celkové podpory pro žadatele činil 
2,79 miliard eur. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního pros-
tředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR. Příjem 
žádosti v rámci OPŽP 2014–2020 stále běží do března až května 2021. 

Podpora projektů bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 
pokračovat i v období 2021–2027. Předpokládá se, že velká část aktuálně podpor-
ovaných aktivit bude podporována i do budoucna. V návrhu nového programu je 
slibována řada novinek – snadnější realizace komplexních projektů, větší důraz 
na adaptaci na změnu klimatu, podpora environmentálního vzdělávání apod.

V rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory – je, mimo jiné, poskytována pod-
pora na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Podporované oblasti:
• 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití ob-

novitelných zdrojů energie,
• 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 

budov,
• 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie v budovách ústředních vládních institucí.

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitel-
né primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů 
ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit jsou následující:

Podporovaná aktivita 5.1a) 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  
a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění 
a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující 
letnímu přehřívání),

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
• realizace systémů využívajících odpadní teplo,
• výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé uži tkové 

vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elek trickou 
energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační 
kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tep-
la nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

• instalace fotovoltaického systému,
• instalace termických solárních kolektorů.
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Podporovaná aktivita 5.1b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výko-
nem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro 
vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající bio-
masu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné 
zdroje nebo zemní plyn, instalace termických solárních kolektorů, instalace 
fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací od-
padního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost 
a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňu-
je požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Podporovaná aktivita 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním 
ener getickém standardu.

Podpora je poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. 
Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace sou-
visejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. 
Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními 
v jednom projektu, např. prostřednictvím metody energetických služeb s ga-
rantovanou úsporou energie.

Maximální výše podpory záleží na dosažené hodnotě celkové úspory energie 
nebo na typu opatření a činí 30 až 70 % způsobilých výdajů. U projektů z oblas-
ti 5.1 c) je podpora poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % 
celkových způsobilých výdajů, max. však do výše 50 mil. Kč.

4.4.2.2  PROgRAM PANEL 2013+

PANEL 2013+ [6] je úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu 
na technologii výstavby. Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy 
družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města a obce. Tech-
nologie výstavby bytového domu (panel, cihla) není rozhodující. Program platí 
pro celé území České republiky a podporuje komplexní opravy a moderni zace, 
které vedou k prodloužení životnosti domu. Úvěr lze, mimo jiné, využít na snížení 
energetické náročnosti domu. Výše úvěru činí až do 90 % způsobilých výdajů při 
dodržení limitu de minimis, a úroková sazba je 0,50 % p.a. od 1. 9. 2020.

Čerpání úvěru musí žadatel zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlou-
vy a ukončit čerpání nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlou vy. 
Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními 
splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. 
Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může 
být až 30 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

Opravy a modernizace, které lze s Panelem 2013+ realizovat v oblasti snížení 
energetické náročnosti budov, zahrnují:

• odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby;
• oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště;
• provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště;
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• opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například stro-
jovny, komíny;

• vyregulování otopné soustavy;
• zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
• zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné 

soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie;
• oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro 

přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby;
• výstavba nové kotelny pro potřeby domu;
• instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé 

vody domu;
• zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky;
• náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

O úvěr nelze žádat po zahájení prací a nelze z úvěru proplácet již uhrazené faktury.

4.4.2.3   ENERgov – ENERgETICKÁ úČINNOST VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH 
A INFRASTRUKTUŘE

V rámci Modernizačního fondu bude v březnu 2021 otevřen program ENER-
Gov [7]. Program je nacílen na podporu komplexních opatření ke zlepšení 
energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřej-
ných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Podporovanými oblastmi programu jsou: 
• snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
• výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro 

pasivní nebo plusové budovy,
• výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
• zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy,
• zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Bližší podmínky získání podpory nebyly zatím zveřejněny.

4.4.2.4   PODPORA NUCENÉHO VěTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Nucené větrání s rekuperací slouží pro řízené zajištění stabilního, kvalitního  
a uživatelsky přijatelného vnitřního prostředí budov. Přívod čerstvého vzduchu 
a odvod odpadního vzduchu pomáhá s regulací vlhkosti v objektu a s odvodem 
znečišťujících látek. Nucené větrání je investičně náročnějším typem opatření, 
které, kromě výše zmíněných benefitů, dokáže ušetřit značné náklady 
za vytápění (respektive teplo ztracené přirozeným větráním u budov bez 
nuceného větrání). Nucené větrání je výhodné zejména v objektech s větším 
množstvím uživatelů nebo stálým provozem, tedy zejména v administrativních, 
zdravotnických a vzdělávacích zařízeních.
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Finanční prostředky pro oblast nuceného větrání lze získat zejména 
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci prioritní osy 
5 Energetické úspory. U specifických cílů 1 a 3 je možné získat podporu 
na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov,  
v rámci specifického cíle 2 na výstavbu nových veřejných budov 
ve vysokém energetickém standardu (ten vyžaduje realizaci nuceného 
větrání). Výše podpory pro systémy nuceného větrání s rekuperací činí až 
70 % ze způsobilých nákladů projektu. V programovém období od roku 
2021 bude možné získat podporu v rámci priority 2.A.1 Životní prostředí, 
specifického cíle 1.1 Podpora opatření  v oblasti energetické účinnosti [5]  
a lze předpokládat obdobné podmínky jako v předchozím období. 

Další možností je využití programu Nová zelená úsporám, kde lze získat podporu 
na systémy řízeného větrání s rekuperací tepla v rodinných a bytových domech.

4.5  PODPORA VyUŽITÍ OZE

Základ systémové podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR vytváří Zákon 
č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
a návazné vyhlášky, které stanovují základní podmínky podnikání v ener-
getických odvětvích a upravují pravidla podpory výroby elektřiny z OZE. Legis-
lativní rámec podpory je dále doplněn programy finanční podpory z veřejných 
zdrojů – v současnosti především ze strukturálních fondů Evropské unie (tzv. 
Operační programy), ze Státního programu na podporu úspor energie (pro-
gram EFEKT), a také z nově zřízeného Modernizačního fondu. Vlastní dotační 
programy vyhlašují některé kraje a také Magistrát hlavního města Prahy. Další 
financování investičních projektů je možné zajistit pomocí speciálních bankov-
ních produktů.

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byla do roku 2014 
stanovena výkupní cenou elektřiny a zeleným bonusem, doba podpory byla 
stanovena po dobu životnosti (20 nebo 30 let). Provozní podpora výroben elek-
třiny však byla pro většinu zdrojů OZE zastavena od roku 2014, kdy důvodem 
byly rychle rostoucí a velké náklady na provozní podporu. Od 1. ledna 2014 
pokračují v provozní podpoře pouze malé vodní elektrárny a reziduální zdroje 
(větrné elektrárny a geotermální elektrárny).

4.5.1  OPERAČNÍ PROgRAMy

Evropské programy jsou v současnosti hlavním zdrojem podpory investičních 
akcí v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Podporovány jsou nekomerční 
projekty měst, obcí či neziskových organizací (projekty zaměřené na rozvoj 
OZE v oblasti školství, zdravotnictví a sociální sféře), vždy dle konkrétních pod-
mínek dané výzvy. Podmínky jednotlivých výzev se poměrně výrazně liší, pře-
hled připravovaných výzev lze nalézt vždy na příslušných webových stránkách.
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4.5.1.1   OPERAČNÍ PROgRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 2021–2027, 
SPECIFICKÝ CÍL 1.2 PODPORA ENERgIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJů

V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se zvyšováním 
využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se především o:

• výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
• výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění 

dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.

Hlavní cílovou skupinou jsou veřejné subjekty. Jedná se převážně o obce, kraje 
a jejich organizace, jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak 
o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné 
ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod. 
Cílová území programu jsou všechny regiony s výjimkou hl. m. Prahy.

V současné době probíhá příprava programu a vyjednávání s partnery a Evrop-
skou komisí. Výsledná podoba podporovaných aktivit nebo struktura se tak 
může odlišovat od současného návrhu.

4.5.1.2   OPERAČNÍ PROgRAM TECHNOLOgIE  
A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–
2027 [8] je přímým nástupcem končícího programu OP PIK. Program, ve kterém se 
rozdělují hlavní evropské finance pro podnikatele, je v gesci Minis terstva průmyslu 
a obchodu ČR. V OPTAK je pro české podniky připraveno přes 80 mld. Kč. Míra do-
tace pro jednotlivé projekty se bude pohybovat mezi 25–80 %. Mimo jiné podporu 
dostanou energeticky úsporné projekty, obnovitelné zdroje ener gie a čistá mobili-
ta. První dotační programy v OPTAK by se měly otevřít v létě roku 2021.

Jednotlivé programy se budou pro podnikatele otevírat v tzv. výzvách, 
do kterých se budou projekty hlásit formou Žádosti o dotaci. Žádosti bu-
dou následně bodově hodnoceny a v případě splnění kvalifikačních kritérií 
a dostatečného bodového ohodnocení schvalovány.

4.5.1.3  OPERAČNÍ PROgRAM ROZVOJE VENKOVA 

Rozpočet Programu rozvoje venkova pro české zemědělství činil v letech 2014–
2020 více než 96 miliard korun [9]. Z toho 62 miliard korun z unijních zdrojů a 34 
miliard korun z českého rozpočtu. Hlavním cílem programu je obnova, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména 
agro environmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost  
a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství 
nebo krajinná infrastruktura.

Jedním z cílů je usnadnit diverzifikaci do nezemědělských činností a stimulovat 
tak vytváření pracovních míst. Jednu z typických možností diverzifikace 
představuje zpracování obnovitelných zdrojů energie a nepotravinářské využití 
zemědělské produkce. 
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V rámci aktivity 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů jsou 
podporovány investice zaměřené na využívání vedlejších produktů a surovin 
pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení 
pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie, například investice 
do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice. Výše podpory 
záleží na konkrétních podmínkách aktuální výzvy k podání žádostí. 

4.5.2 NOVÁ ZELENÁ úSPORÁM

Program Nová zelená úsporám [10] je financován z výnosů prodeje tzv. 
emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European 
Union Aviation Allowance). Program je zaměřen na podporu instalací pro vy-
tápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a investic do energetických 
úspor při rekonstrukcích i v novostavbách rodinných domů a bytových domů. 
Nová zelená úsporám je rozdělena do tří oblastí. V oblasti C jsou podporovány 
instalace obnovitelných zdrojů energie. Tato část programu zahrnuje opatření 
využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody 
v rodinných a bytových domech. Technologická realizace opatření musí splňo-
vat podmínky předepsa né programem. Podporu může získat žadatel, který vy-
mění neekologický zdroj vytápění, tedy vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní 
paliva či elektrické vytápění, za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů 
vytápění – kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb 
může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto zdrojů. 

Dotovány jsou dále investice spojené s instalací termických solárních kolek-
torů, fotovoltaických systémů a řízeného větrání s rekuperací tepla v rodin-
ných a bytových domech. Kolektory musí splňovat předepsaný účel – přípravu 
teplé vody nebo kombinaci přípravy teplé vody a přitápění. 

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě instalace obnovitelných 
zdrojů energie nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů pro bytové domy 
a nejvýše 50 % celkových způsobilých výdajů pro rodinné domy. U bytových 
domů je podpora však určena pouze pro vlastníky budov na území hl. m. Prahy. 
Ukončení příjmu žádostí je určené vyčerpáním stanovené alokace nebo nej-
později do 31. prosince 2021.  

4.5.3  PROgRAM EFEKT

Státní program na podporu úspor energie, tedy “program EFEKT“ [3], vyhlašuje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní 
energetické koncepce. Program EFEKT je doplňkovým programem k ope račním 
a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie. Rozpočet 
programu na období 201–2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky 
na jednotlivé roky jsou uvolňovány postupně.

Dotace z programu EFEKT v oblasti podpory energie z OZE jsou poskytovány 
především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost. Státní podpo-
ru lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie 
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a energetického managementu. K dispozici jsou již zmiňována poradenská 
střediska EKIS, kde je možné konzultovat problémy obnovitelných zdrojů osob-
ně, nebo přes on-line poradnu. Kromě toho lze využit dotace na přípravu kom-
plexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem 
kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti 
nebo energetického posouzení.

4.5.4  MODERNIZAČNÍ FOND

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. 
Modernizační fond [11], který umožní investice do modernizace energetických 
systémů a zlepšení energetické účinnosti. Implementací tohoto nového fi-
nančního nástroje v podmínkách České republiky byl pověřen Státní fond 
životního prostředí České republiky.

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového 
počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje 
se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:  

• výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů, 
• energetická účinnost, 
• zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách 
emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % 
celkových prostředků Modernizačního fondu. Pokud se podaří Evropské in-
vestiční bance a Evropské komisi finalizovat všechny prováděcí předpisy tohoto 
nového finančního nástroje, budou první standardní výzvy z Modernizačního 
fondu vypsány v březnu 2021.

Implementace Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostat-
ných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky 
podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vy-
jednávání a diskusí.

Investiční podpora energie z OZE bude řešena v rámci programu 2 – RES+ – 
Nové obnovitelné zdroje v energetice, který podpoří nové nepalivové OZE. 

Podporované oblasti programu RES+.

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního ener-
getického hospodářství:

• fotovoltaické elektrárny (FVE),
• geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního ener-
getického hospodářství:

• větrné elektrárny (VTE),
• malé vodní elektrárny (MVE).
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Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu 
nového zdroje).

Na konci roku 2020 byla zveřejněna výzva k předkládání projektových záměrů 
v rámci programu, která však neslouží k výběru a financování předkládaných 
žádostí.

4.6  PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURy

Podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) se za veřejnou infrastruk-
turu označují pozemky, stavby, zařízení spadající pod dopravní infrastrukturu 
(pozemní komunikace, vodní cesty), technickou infrastrukturu (inženýrské sítě, 
nakládání s odpady), občanskou vybavenost (zdravotnická, vzdělávací, sociální 
a kulturní zařízení) a veřejná prostranství (parky, náměstí, …). Kvalitní veřejná 
infrastruktura hraje v životě každé municipality podstatnou a nezanedbatel-
nou roli. Kapitola se dále zabývá pouze infrastrukturou, která má přímé do-
pady na stav klimatu – jedná se zejména o dopravní infrastrukturu (hl. místní 
komunikace, veřejná doprava) a technickou infrastrukturu (veřejné osvětlení, 
systémy nakládání s odpady), nicméně je potřeba brát na zřetel, že i ostatní 
složky veřejné infrastruktury mají svou důležitou roli v ovlivňování a utváření 
kvalitního prostředí a života v obci. V rámci programů, jako jsou OPŽP, Pros-
tředí pro život, Národní program životní prostředí, Péče o krajinu nebo Pod-
pora rozvoje regionů od Ministerstva pro místní rozvoj, je možné získat dotace 
také na revitalizaci území, opatření proti živelným katastrofám, péči o krajinu, 
biologickou rozmanitost a podporu občanské vybavenosti.

4.6.1  VEŘEJNÉ OSVěTLENÍ

Finanční prostředky pro oblast veřejného osvětlení je možné získat zejména 
ze státního programu na podporu úspor energie – EFEKT – z podprogramu 
č. 1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů, aktivity 1A 
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.[3] Obce, je-
jich příspěvkové organizace nebo obchodní korporace se 100% podílem obce 
mohou získat finanční podporu ve výši 50 % způsobilých nákladů do maximál-
ní částky 2 milionů korun na projekty veřejného osvětlení na svých územích 
nezasahujících do CHKO. Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav, 
pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích, přičemž osvětlení 
musí splňovat předepsané technické parametry.

Pro projekty rekonstrukce či úpravy veřejného osvětlení na území národních 
parků a CHKO lze čerpat dotaci z Národního programu Životní prostředí, 
přesněji z 5. prioritní oblasti Životní prostředí ve městech a obcích, podoblasti 
3 Podpora energetické účinnosti a snížení světelného znečištění [12].

V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova [13] od Ministerstva 
pro místní rozvoj mohou obce do 3000 obyvatel čerpat dotaci na veřejné 
osvětlení hřišť a sportovišť ve výši až 80 % uznatelných nákladů s limitem 
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od 2 do 5 milio nů Kč. V případě, že se obec navíc umístila na hodnocených 
příčkách v soutěži Vesnice roku, program nabízí možnost čerpání dotace 
na další aktivity včetně rekonstrukce a výstavbu veřejného osvětlení v obci.

Další možností je využití dotací z programu LIGHTPUB – Modernizace soustav 
veřejného osvětlení – v rámci Modernizačního fondu. Program nabízí finanční 
prostředky na širokou škálu opatření z oblasti veřejného osvětlení.

4.6.2  ZPRACOVÁNÍ ODPADů

Zpracování odpadů je možné rozdělit na dvě skupiny – zpracování pevného 
odpadu (komunální odpad, dosloužilé výrobky, skládky odpadu) a na odvádění 
a čištění odpadních vod.

V oblasti zpracování odpadu a oběhového hospodářství lze získat dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí (OPŽP) v rámci priority 2A Životní pros-
tředí, specifického cíle 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství [5]. 
Podporovány jsou zejména aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového 
hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady. 

Národní program Životní prostředí v rámci 3. Prioritní oblasti: Odpady, staré 
zátěže, environmentální rizika [12] nabízí finanční prostředky na domácí 
kompostování, na likvidaci skládek, sanační práce a likvidaci staré ekologické 
zátěže. Další možností je Unijní program LIFE, který financuje eko-inovační pro-
jekty, jež vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy s cílem přispět 
k rozvoji nízko-emisního hospodářství. Nicméně zde je kladen již vysoký důraz 
na kvalitu, inovativnost a celkovou přípravu projektu. Odpadové a oběhové 
hospodářství je dále možné řešit pomocí výzkumného grantu z Programu Pros-
tředí pro život od Technologické agentury ČR. 

V oblasti nakládání s odpadními vodami lze využít zejména program OPŽP, 
specifický cíl 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou, v rámci něhož 
jsou podporovány aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní 
vody (např. čistírny odpadních vod, modernizace kanalizace) a ke zlepšení 
zásobování obyvatel pitnou vodou [5]. 

Program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktu-
ry vodovodů a kanalizací III“ Ministerstva zemědělství [14] nabízí uhrazení až 
70 % způsobilých nákladů ve výši do 50 milionu korun na výstavbu kanalizace 
a čistíren odpadních vod (ČOV), a dále na výstavbu vodovodů pro veřejnou 
podporu vč. souvisejících vodárenských objektů pro obce do 2000 obyvatel. 
Významnou podporu představuje program Dešťovka [15], kde lze u rodinných 
a bytových domů pokrýt až 50 % způsobilých výdajů na zachytávání srážkové 
vody k zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a záliv-
ku a využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové. Národní program 
pro životní prostředí v rámci 1. Prioritní oblast: Voda nabízí podporu například 
na výstavbu a modernizaci kanalizací a ČOV, výstavbu a modernizaci úpraven 
vody, nebo Akumulace a využití srážkových vod na území obce. V neposlední 
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řadě se lze o finanční podporu ucházet v rámci Unijního projektu LIFE a Progra-
mu Prostředí pro život od Technologické agentury ČR. 

4.6.3  UDRŽITELNÁ MOBILITA A DOPRAVA

Intervence směřující na městskou mobilitu budou v programovém období 
2021–2027 řešeny především ve dvou operačních programech – v Operačním 
programu Doprava („OPD“) [16] a v Integrovaném regionálním operačním 
programu („IROP“) [17], které se budou vzájemně vhodně doplňovat.

V oblasti čisté mobility bude v IROP podporován nákup vozidel veřejné dopravy 
na alternativní paliva a neveřejná infrastruktura pro alternativní paliva pro 
potřeby veřejné dopravy, zatímco v OPD bude podporována infrastruktura 
drážní elektrické dopravy ve městech a veřejná infrastruktura pro alternativní 
paliva na silniční síti. V oblasti inteligentních dopravních systémů bude v IROP 
podporováno celé spektrum telematiky pro veřejnou dopravu, zatímco v OPD 
budou podporovány inteligentní dopravní systémy (ITS) pro řízení silničního 
provozu včetně informování řidičů a dalších účastníků. V oblasti multimodality 
budou předmětem podpory v IROP přestupní terminály, parkovací systémy  
a opatření zvyšující kapacitu veřejné dopravy na silniční síti, ale v OPD to bude 
podpora železniční infrastruktury. Oblast nemotorové dopravy nebude v OPD 
podporována.

Po vyčerpání prostředků z IROP bude čistá mobilita v segmentu veřejné 
dopravy financována z prostředků Modernizačního fondu.

Dalšími možnostmi pro financování opatření v oblasti dopravy, ať už se jedná 
o nákup techniky, modernizaci technologií nebo revitalizaci komunikací 
a přidružené infrastruktury, představují dílčí aktivity v rámci ostatních 
dotačních programů a finančních nástrojů, například program „TRANSGov – 
Modernizace veřejné dopravy“ spadající pod Modernizační fond.

V rámci úvěrových programů Obec 2 a Úvěr z RRF spravovaných Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou [18] lze získat finanční prostředky za zvýhodněných 
podmínek. Programy „Podpory obcí“ od Ministerstva pro místní rozvoj [13]
umožňují získat finance na obnovu místních komunikací včetně zastávkových 
pruhů linkové osobní dopravy, popřípadě na obnovu staveb a zařízení dopravní 
infrastruktury (každý rok jsou vyhlašovány jiné výzvy). V rámci Národního 
programu Životní prostředí, 5. Prioritní oblasti: Životní prostředí ve městech 
a obcí [12], lze financovat projekty z oblasti udržitelné městské dopravy  
a mobility (např. zavádění nízkoemisních zón v obcích, podporu MHD, podporu 
alternativních způsobů dopravy, informační kampaně, aj.) V programu Doprava 
2020+ od Technické agentury ČR [19] lze získat grant na výzkumné a inovační 
projekty v oblasti dopravy.
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4.6.3.1  INTEgROVANÝ REgIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROgRAM  

Integrovaný regionální operační program 2021–2027 („IROP“) [17] stanovu-
je cíle a priority pro efektivní využívání finančních zdrojů Evropského fondu 
pro regionální rozvoj („EFRR“) v programovém období 2021–2027 za účelem 
řešení identifikovaných problémů regionálního charakteru v České republice. 
Integrovaný (regionální) operační program byl historicky zahájen v roce 2007  
a nyní se jedná o jeho třetí programové období. Hlavním cílem podporovaných 
intervencí je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel 
se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb 
v jednotlivých typech území. Prioritou IROPu je tak především umožnění vy-
váženého rozvoje území a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Potenciálem cílených opatření IROPu, která mají územní dimenzi, 
je stírat rozdíly mezi regiony a realizovat řešení „šitá na míru“ pro povzbuzení 
regionálních příležitostí.

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na 5 hlavních priorit, 
šestá priorita je určena pro Technickou pomoc pro zajištění chodu operačního 
programu:

• Priority 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy

• Priority 2 – Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana 
obyvatelstva

• Priority 3 – Rozvoj dopravní infrastruktury

• Priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních 
služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

• Priority 5 – Komunitně vedený místní rozvoj

Z hlediska ochrany klimatu v oblasti dopravy a infrastruktury jsou relevantní 
zejména Specifické cíle 2.1 a 2.2. 

Specifický cíl 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility se zamě-
řuje na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, 
na rozvoj plnících a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu, na modernizaci 
dopravních řídicích systémů, výstavbu a modernizaci přestupních terminálů 
(parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu) a podporu infrastruktury pro 
pěší a cyklistickou dopravu. 

Specifický cíl 2.2 Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infra-
struktury v městském prostředí a snížení znečištění se v rámci IROPu zaměřuje 
na revitalizaci veřejných prostranství ve smyslu realizace zelené infrastruktu-
ry a znovuvyužití nevyužívaných ploch pro vybudování veřejných prostranství  
a zelené infrastruktury.

Dopravy a infrastruktury se okrajově dotýkají specifické cíle 4.4 Posílení role 
kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování 
a v sociálních inovacích a 5.1 Podpora integrovaného sociálního, hospodářského 
a environmentálního místního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu 
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a bezpečnosti mimo městská území. Cíl 4.4 podporuje veřejnou infrastrukturu 
udržitelného cestovního ruchu (odpočívadla, turistické a naučné trasy, parko-
viště), cíl 5.1 podporuje například infrastrukturu pro cyklistickou dopravu, re-
vitalizaci veřejných prostranství a další, nicméně podmínkou je, že projekt je 
realizován na území působnosti Místních akčních skupin (MAS) v souladu se 
schválenou strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je pro prioritní osu 
2, v závislosti na kategorii regionů (méně rozvinuté, přechodové a více roz-
vinuté), připraveno až 2,2 miliard Euro, přičemž cca 1,6 miliardy Euro pokrývá 
příspěvek Evropské unie. Míra podpory je vyšší pro méně rozvinuté a přecho-
dové regiony. Za celý program IROP je připraveno zhruba 6,3 miliardy Euro, 
přičemž příspěvek od Evropské unie činí cca 4,8 miliard Euro, tedy zhruba 75 %.

4.6.3.2  OPERAČNÍ PROgRAM DOPRAVA

Operační program Doprava 2021–2027 („OPD“) představuje hlavní finanční 
a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb 
a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Obdobně 
jako Integrovaný regionální operační program, také v případě Operačního 
programu se jedná již o třetí programové období. OP Doprava je podporován 
z Evrop ského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“) a z Fondu soudržnosti.

Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Dopra-
va 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 
2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní 
dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je 
jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infra-
struktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi 
Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority, čtvrtá prio-
rita je určena pro Technickou pomoc:

• Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční  
a železniční dopravě

• Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
• Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
• Priorita 4 – Technická pomoc 
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5/
 
možnosti podílet se na návrhu 
podpůrných nástrojů pro obce

Pro obce je většinou obtížné podílet se na návrhu podpůrných nástrojů 
napřímo. Samozřejmě je vždy možné kontaktovat správce podpůrného nástro-
je, nicméně nelze zaručit, že případné připomínky a návrhy budou patřičně 
a efektivně zapracovány. Při přípravě některých programů je ale možné zasílat 
připomínky a návrhy v rámci veřejných slyšení a konzultací (např. v květnu 
2020 proběhla konzultace k programu OP TAK 2021–2027 [8]). 

Naopak obce mají poměrně dobrou možnost se do návrhu a tvorby pod-
půrných nástrojů zapojit zejména nepřímo – skrze různé svazy obcí a měst, 
asociace, spolky nebo konzultační agentury (nemusí jít přímo o organizace 
složené pouze z municipalit, ale obce mohou být členy i rozsáhlejších a růz-
norodějších skupin), se kterými je tvorba podpůrného nástroje konzultována. 
V tomto směru často probíhá řada uzavřených jednání či kol tvorby, které jsou 
případně doplněny veřejnými slyšeními, kde se dosavadní tvorba představu-
je (odborné) veřejnosti. Proces konzultace či tvorby podpůrných nástrojů tak 
probíhá často v rámci odborných pracovních nebo akčních skupin a týmů (čas-
to více skupin, kdy každá řeší určitou oblast), platforem pro tvorbu/přípravu 
nebo přípravné výbory. 

Program Uskupení
Organizace zastupující obce  
nebo relevantní k obcím

Operační program  
Životní prostředí  
2014–2020

Platforma MŽP  
2014–2020

Svaz měst a obcí České republiky

Národní síť místních akčních skupin

Integrovaný regionální 
operační program  
2021–2027

Přípravný výbor IROP  
pro období 2021–2027

Svaz měst a obcí ČR

Sdružení místních samospráv ČR

Národní síť místních akčních skupin

Spolek pro obnovu venkova

Modernizační fond Platforma pro 
Modernizační fond

Svaz měst a obcí

Svaz místních samospráv

Zdroj: SEVEn, na základě programových dokumentů

Tabulka 3 
Příklady zapojení 
organizací relevantních 
k obcím při tvorbě 
majoritních programů 
podpory v ČR
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6/ další aplikovatelné  
metody financování 

Kromě přímé státní podpory mají města a obce možnost využit k realizaci 
opatření k ochraně klimatu dalších metod financování. Základní koncepce, 
apli kovatelné na klimatická opatření, jsou modely PPP (Public Private Partner-
ship) a EPC (Energy Performance Contracting), a také dluhové financování, nej-
častěji ve formě zvýhodněného úvěru nebo půjčky.

6.1  ENERgy PERFORMANCE CONTRACTINg (EPC)

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, 
zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. za-
jištění financování projektu vedoucí k úsporám energie v budovách. Zákaz ník  
v podstatě nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci po-
stupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. 
Návrh komplexních úsporných opatření a realizaci celého projektu má plně 
na starosti dodavatel vzešlý z výběrového řízení (firma, která poskytuje ener-
getické služby, tj. Energy Services Company – ESCO). Veškerá rizika projektu 
nese poskytovatel služeb a v případě, že úspor není dosaženo dle předem 
stano veného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. 

Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za ener-
gie ve výši minimálně 1,5 mil. korun. Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých 
je pak postupně hrazena investice do modernizace.

PROVOZNÍ
NÁKLADY

ČAS

PROVOZNÍ  NÁKLADY S  VYUŽITÍM EPC

ZARUČENÉ ÚSPORY = 

ÚHRADA NÁKLADŮ PROJEKTU

SNÍŽENÍ  
NÁKLADŮ 
PO UKONČENÍ  

SMLOUVY

ÚSPORY VE PROSPĚCH ZÁKAZNÍKA

UKONČENÍ 
SMLOUVY

INSTALACE
ÚSPORNÝCH
OPATŘENÍ

PROVOZNÍ  NÁKLADY BEZ VYUŽITÍ  EPC

Obrázek 1 
Princip EPC projektu
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Model EPC je v ČR aplikován již 26 let. První firma, která začala EPC v Česku 
realizovat, vznikla v roce 1993, první projekt uskutečnila nemocnice v Jilemnici. 
Za čtvrt století přineslo více než 250 EPC projektů za téměř 3,6 miliardy korun 
úspory energií v hodnotě 1,4 miliardy korun a odhadem téměř 300 000 
ekvivalentu emisí CO2 [20]. V téměř polovině případů se jedná o projekty 
z oblasti školství, dále ze zdravotnictví, průmyslu či veřejné správy. Rekonstrukcí 
na bázi projektu EPC prošly i ikonické budovy Národního divadla a Rudolfina, 
které dostaly výjimku od ministerstva kultury. Rok 2020 byl v ČR z pohledu 
trhu energetických služeb se zárukou úspor rekordní. Aktivní projekty ušetřily 
zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, 
elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 milionů korun. Jedná se o největší 
roční úsporu od roku 1994. Množství uspořené energie v těchto projektech 
stouplo oproti předloňsku o 15 % [21].

Poměrně velké zkušenosti a dostačující nabídka poskytovatelů energetických 
služeb do jisté míry zaručují úspěšnost realizace EPC projektů pro objekty 
v majetku obce. Kromě toho, realizace a příprava úsporných opatření, 
řešených metodou energetických služeb se zárukou úspor, je podporována 
ze státního programu EFEKT a dá se kombinovat s některými dotačními tituly. 
Maximální výše podpory na realizaci opatření řešených metodou EPC činí 
2 mil. Kč, maximálně však 50 % způsobilých výdajů. Na zpracování dokumentů 
pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou 
zakázku EPC projektu 2021 může obec získat podporu v rozsahu 300 tis. Kč 
(maximálně 70 % výdajů).

6.2  PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Jednou z možností, jak využít finančních zdrojů a odborných schopností 
soukromých subjektů a uspokojit aktuální potřeby státu, je spolupráce na pro-
jektech Public Private Partnership (PPP). Základní myšlenkou PPP projektů je 
dlouhodobý smluvní vztah (typické je rozmezí 20 až 30 let), ve kterém veřejný 
a soukromý sektor sdílejí užitky a rizika plynoucí ze zprostředkování veřejné 
infrastruktury a veřejných služeb. Výhodou takového partnerství je výměna 
a sdílení zkušeností, znalostí a schopností obou partnerů a přenesení kom-
petencí na sek tor, který je k tomu povolanější. Výhodou je rovněž přenesení 
rizik na sektor, jenž je dokáže lépe spravovat a řídit. Zkušenosti dokazují, že při 
projektech PPP dochází k příznivému dopadu na státní finance a ekonomiku 
a ke zvýšení kvality a efektivity služeb veřejné správy.

Společnost ze soukromého sektoru při tom může být placena buď uživateli 
prostřednictvím poplatků za užívání, úřadem (např. platby za dostupnost) nebo 
kombinací obou možností (např. nižší poplatky za užívání a veřejné provozní 
dotace). Ujednání PPP jsou však poměrně složitá, vyžadují podrobnou přípravu 
a plánování, řádné řízení fáze nakupování, pečlivý návrh smlouvy atd.

PPP projekty se v ČR zatím příliš neprosadily. Důvody, proč tomu tak je, 
spočíva jí ve složitosti, nákladnosti a zejména v délce přípravy PPP projektu. 
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Dalším důvodem je nedostatečná stabilita politického prostředí. Podmínky 
PPP projektu se tvoří nejen pro dobu výstavby, ale též pro dobu provozování 
díla a poskytování služeb, a to na poměrně dlouhou dobu dopředu, na kterou 
sedají přesné podmínky v místním prostředí docela složitě předvídat.

Model PPP má potenciál v případě, kdy soukromé firmy mohou z vlastních zdrojů 
například vybudovat či rekonstruovat objekty tak, aby vhodně sloužily jako nové 
sociální služby v případech, kdy nemá obec nutné prostředky pro investici. Stejně 
tak může soukromý sektor převzít i roli provozovatele těchto zařízení.

Jelikož zkušenosti s PPP v České republice jsou minimální, a to jak ve veřejném 
sektoru, tak v soukromém sektoru, využití této metody může být pro malá města 
a obce poměrné složité a rizikové.

6.3  DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ

At the national level, there are often limits on loans to municipalities to prevent 
Na státní úrovni často existují limity na půjčky obcím, aby se tím zabránilo 
vzniku finančních potíží a zvyšování veřejného dluhu. Energeticky úsporné 
a klimatické projekty zpravidla nepředstavují typické kapitálové výdaje, které 
mohou obce snadno posoudit a schválit, a pokud mají relativně nízký veřejný 
profil, mají pravděpodobně i nižší prioritu než jiné naléhavé výdaje. V tomto 
případě se představuje jako vhodné řešení využití zvýhodněných úvěrů a půjček. 
Existují kreditní linky vyhrazené pro energeticky úsporná opatření, rozšířené 
na koncové uživatele za zvýhodněných podmínek z hlediska splatnosti a/nebo 
úrokových sazeb. Na českém bankovním trhu se nabízejí především speciální 
bankovní produkty k financování FVE technologie včetně instalace, které je 
možné zkombinovat se státními dotacemi. Zvýhodněná úroková sazba činí 
4,9 % p.a. bez ohledu na výši investice. 

Kromě toho, zvýhodněné půjčky na financování nebo kofinancování energeticky 
účinných a klimatických opatření poskytuje Státní fond životního prostředí 
a Státní fond podpory investic.  

6.3.1  PůJČKy OD SFŽP ČR

Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR poskytuje zvýhodněné půjčky na kofi-
nancování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP). Hlavní výhodou jsou žádné úroky, pouze projekty generující příjmy 
jsou obvykle úročeny nízkou sazbou 0,45 % ročně. Po dobu realizace projektu 
je vždy půjčka bezúročná. Dalšími výhodami jsou žádné poplatky za sjednání 
půjčky, předčasné splátky či odklady splátek. Splatnost půjčky si lze zvolit libo-
volně a půjčku zajistit zástavou nemovitostí, ručením třetích osob, popř. v kom-
binaci s dohodou o vkladu zástavního práva po dokončení realizace projektu.

Žádat o půjčku je možné současně s podáním žádosti o dotaci z OPŽP nebo 
dodatečně, nejpozději však ke dni schválení podkladů pro poskytnutí dotace. 
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Poskytnutí dotace z OPŽP a prokázání úvěrové způsobilosti jsou základními 
podmínkami pro poskytnutí půjčky. Jednotlivé výzvy k podávání žádostí o pů-
jčku stanoví konkrétní podmínky jejího poskytnutí (na jaké projekty je možné 
získat půjčku, výše půjčky, výše úroku, doba splácení atd.). Zkombinovat dotaci 
se zvýhodněnou půjčkou SFŽP ČR je také možné u některých projektů pod-
pořených z Národního programu Životní prostředí.

Státní fond podpory investic poskytuje bezúročné úvěry v rámci programu Za-
teplování a již zmiňovaného programu Panel 2013+.

6.4  KOMBINACE RůZNÝCH MODELů FINANCOVÁNÍ

V energeticky úsporných projektech a jiných opatřeních k ochraně klimatu se 
často kombinují dva modely financování. Převážně se kombinují dostupné do-
tace s financováním z vlastních zdrojů nebo zvýhodněnou půjčkou. 

S dostupností dotačních programů k financování energetické účinnosti v pos-
lední době se jejich kombinování s dalšími modely financování stává stále 
zajímavější. Toto kombinování se týká také spojování dotací s modelem 
EPC. Pozitivní efekty metody EPC je možné zvýšit, například, jejím spojením 
s dotační podporou poskytovanou v rámci Operačního programu Životní pros-
tředí. U prováděných renovací budov tak lze zahrnout kromě zateplení obálky 
budovy zároveň i rekonstrukci technologických zařízení, a s tím související op-
timalizaci hospodaření s energií. Při renovaci nebo výstavě budov je možné 
kombinovat dotovaná stavební opatření s obnovou nebo instalaci technolo-
gických zařízení prováděnou poskytovatelem energetických služeb prostřed-
nictvím metody EPC. Vhodnost využití EPC a možností kombinace s dotacemi 
pro konkrétní opatření je však nutné posoudit dopředu v rámci odborného po-
radenství nebo studie.  

V energeticky úsporných projektech a jiných 
opatřeních k ochraně klimatu se často kombinují 
dva modely financování. ... Pozitivní efekty metody 
EPC je možné zvýšit, například, jejím spojením 
s dotační podporou poskytovanou v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 
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7/ závěr a doporučení  

Ochrana klimatu je jedním z ústředních témat politiky Evropské unie. Důležitou 
roli v ní hrají také města a obce, bez jejichž spolupráce nebude možné dosáh-
nout stanovených cílů. Města a obce mají možnost čerpat finanční podporu 
na opatření z oblasti ochrany klimatu z různorodých mezinárodních, evrop-
ských a národních fondů nebo pomocí dalších nástrojů, jako jsou partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (projekty PPP), energetické služby se záruk-
ou úspor (EPC projekty) nebo dluhové financování. 

V České republice existuje velké množství podpůrných finančních mecha-
nismů a nástrojů pokrývajících prakticky všechny možné oblasti podpory. Mezi 
nej významnější finanční nástroje využitelné obcemi v České republice patří 
program EFEKT, Operační program životní prostředí, Nová zelená úsporám, 
Národní program životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, 
Operační program Doprava, Programy rozvoje venkova a od roku 2021 se přidá 
také Modernizační fond. Nejedná se ale o konečný výčet.

Oblasti podpory finančních mechanismů se většinou nepřekrývají, a naopak se 
vzájemně doplňují, popřípadě se zaměřují na posílení regionální konkurence-
schopnosti (například programy specializované na malé obce). Pro oblast, kam 
spadá řešený investiční záměr, je tak možné použít většinou jen jeden nebo 
maximálně pár určitých dotačních programů. Přesto celkově velké množství 
programů a finančních nástrojů může působit obcím a městům potíže, zejména 
v orientaci mezi nimi a v zajištění dostatečné informovanosti o všech dotačních 
možnostech, jejich podmínkách a požadavcích. Zajištění pravidelné informova-
nosti může významnou měrou napomoci pracovníkům obce s prvotní přípravou 
projektového záměru a s výběrem vhodného dotačního programu.

Dalšími bariérami v získávání financování jsou zejména administrativní bariéry, 
dále nedostatečné kapacity a know how, nedostatek vlastních finančních pros-
tředků včetně případných záloh a rezerv, náročné vyjednávání s řídicími orgány 
o uznatelnosti nákladů, správné dodržení všech termínů a podmínek dotačních 
programů, přílišná složitost nebo velký rozsah projektu způsobující jeho nez-
vládnutí či sníženou kvalitu a efektivitu nebo nedostatečná identifikace rizik. 

Města a obce by se proto měly zaměřit zejména na překonávání těchto bariér 
a odstranění nedostatků bránících jim v úspěšném získání financování na jimi 
připravované projekty z oblasti ochrany klimatu. Toho mohou standardně 



ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ OBCE38

dosáhnout dvěma způsoby, popřípadě jejich kombinací. Prvním způsobem je 
zvýšení kvalifikace a odbornosti vlastních pracovníků, většinou zavedením po-
zice energetického manažera města, který se bude projekty z oblasti ochrany 
klimatu a zajištěním jejich financování plnohodnotně zabývat. U menších měst 
se může jednat o práci na částečný úvazek, u měst větších pak na plný úvazek. 
Druhou možností je využití externích databází a nástrojů sloužících k posou-
zení a vyhodnocení projektů nebo oslovení externích konzultačních společnos-
tí a expertů či specialistů v oboru, kteří obci pomohou s přípravou či realizací 
konkrétního řešeného investičního záměru včetně případného zajištění finan-
cování a administrace dotace a dalších náležitostí.
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9/ seznam finančních  
mechanismů

Státní program na úsporu energie (EFEKT) https://www.mpo-efekt.cz/

úspory energie s rozumem http://usporysrozumem.cz/Uvodni-strana

Operační program životní prostředí (OPŽP) https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

Kotlíkové dotace https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-
dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/

Nová zelená úsporám (NZú) https://www.novazelenausporam.cz/

Národní program životní prostředí (NPŽP) https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_
zivotni_prostredi

Integrovaný regionální operační program (IROP) https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Program Dešťovka https://www.dotacedestovka.cz/

Inovační fond, Modernizační fond https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/ 

Operační program Doprava (OPD) https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021

Podpora revitalizace území 2021, 
Podpora rozvoje regionů 2021, 
Podpora vládou doporučených projektů v oblasti 
rozvoje regionů 2021, 
Obnova obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách v roce 2020

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/
podpora-a-rozvoj-regionu 

Program 129 410 „Podpora výstavby  
a technického zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací III“

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/
narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
vodovody-a-kanalizace/

Program 129 280 „Podpora retence vody  
v krajině – rybníky a vodní nádrže“

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-
dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

Operační program Rybářství 2021–2027 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-
program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s https://www.pgrlf.cz/

Program péče o krajinu http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html

ELENA, úvěr z RRF, Obec 2 https://www.cmzrb.cz/mesta/produkty/

Inovativní finanční nástroje, Půjčky od SFŽP ČR https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/ 

Program DOPRAVA 2020+ https://www.tacr.cz/program/program-
doprava-2020

Program Prostředí pro život https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-
pro-zivot/

Unijní program LIFE https://www.program-life.cz/

Modernizační fond https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
modernizacni-fond/
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