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OP PIK – Úspory energie – 2. Výzva
Cílem programu Úspory energie je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského
sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby
energie.

Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a realizace projektu
Vyhlášení výzvy:

28. 11. 2016

Příjem žádost o dotaci:

15. 12. 2016 – 30. 3. 2018 (otevřeno min. 14 dní)

Systém sběru žádostí:

průběžný (projekty se hodnotí dle data podání)

Model hodnocení:

jednokolový (pouze Plná žádost)

Doba realizace projektu max.:

3 roky od data přijatelnosti (max. do 31.12.2019)

Kdo může žádat (způsobilý žadatel, příjemce podpory)
malý, střední a velký podnik podnikající v oboru činnosti dle Přílohy 1 (viz str. 5)
je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt
mohou žádat: FO – fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané/zapsané v OR, v.o.s.
– veřejně obchodní společnost, s.r.o. – společnost s ručeným omezeným, k.s. –
komanditní společnost, a.s. – akciová společnost, Družstva (vyjma Bytová družstva),
Výrobní družstvo, Zemědělský podnikatel, Evropská společnost
žadatel, který má uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období (může také
doložit historii žadatelova majoritního vlastníka nebo historii žadatele před jeho
změnou (transformaci) subjektu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)
forma podpory jsou dotace
Min./max. výše dotace: 0,5 - 250 mil. Kč
Míra podpory ze způsobilých výdajů je:

50% pro MP, 40% pro SP, 30% pro VP

na ekologické studie (Energetický posudek): 50% pro MP, 40% pro SP, 30% pro VP
(max. do 350.000 Kč)
Plánovaná alokace: 11 mld. Kč (velké podniky získají max. 20% z celkové alokace)
MP – malý podnik ( <50 zam.), SP – střední podnik (<250 zam.), VP – velký podnik (250 a více zam.)
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Na co lze získat podporu (podporované aktivity)
realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském
sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další
stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy,
instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v
energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě
včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu
hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní
spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě
náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např.
světelných diod (LED)
využití odpadní energie ve výrobních procesech
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a
technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci,
nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy,
tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy3)
instalace kogenerační jednotky4 s využitím elektrické a tepelné energie nebo
chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
3

4

Max. možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 100 kWp a musí být umístěn na střeše nebo
obvodové zdi jedné budovy
Max. roční výroba elektřiny a tepla by měla odpovídat roční spotřebě elektřiny a tepla příslušného
podniku

Nepodporované aktivity (nelze podpořit)
komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
výzkumné, vývojové a pilotní projekty
revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů typu brownfield

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje)
Dlouhodobý hmotný majetek – stavební práce do úrovně hodnoty cen stavebních
prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu
Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování
dlouhodobého hmotného majetku)
Ekologické studie včetně energetických posudků
Vymezení způsobilých výdajů: Projektová dokumentace stavby (Dokumentace pro
stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby, Realizační dokumentace
stavby, Dokumentace skutečného provedení stavby), Inženýrské sítě,
Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, Ostatní stroje a zařízení
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včetně řídícího SW, Náklady na zpracování energetického posudku, Náklady na
střechy a střešní krytiny pouze v případech, kdy je izolace neoddělitelnou součástí
střechy

Jaké výdaje nelze podpořit (nezpůsobilé výdaje)
Nákup pozemku a staveb, Úprava pozemků, Inženýrská činnost ve výstavbě,
Novostavby, Povinná publicita projektu, Před-projektová příprava a dokumentace
(např. studie proveditelnosti), Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a
náhradních dílů, Termoregulační ventily

Indikátory:
Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny
následující indikátory6:
povinné k výběru:
o Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci
podpořených projektů
o Snížení emisí CO2
povinné k naplnění:
o Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
6

Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, které spadají do množiny
indikátorů povinných k výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. U
ostatních indikátorů povinných k výběru žadatel nestanovuje cílovou hodnotu.

Formální podmínky přijatelnosti projektu
projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy
žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k
nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční
analýzu investice, pro projekty s výdaji nad 100 mil. Kč pak Ekonomické analýzy

Specifické a ostatní podmínky
Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat max. 15 žádosti o dotaci
Doba udržitelnosti projektu musí být min. 5 let
Podpora bude proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy za
předpokladu splnění Podmínek.
Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a instalace
fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí
komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření.
Projekty obsahující kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány
jenom v případě, pokud splní kritéria vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla.
Projekt musí splňovat požadavky na úrovni kladené dolní polovinou intervalu
nejlepších dostupných technik (BAT), pokud se na předmět projektu vztahují.
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Po realizaci projektu musí budova plnit minimální parametry energetické náročnosti
budov dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
V případě aktivity snižování energetické náročnosti nebo zvyšování energetické
účinnosti výrobních a technologických procesů musí při pořízení energeticky
úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení respektovat níže uvedené
podmínky:
o výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit výrobní kapacity
nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení výrobní kapacity, tak musí být
pro výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 8 bod 3 b) Nařízení komise (EU)
č. 651/2014 (porovnává se běžné zařízení s energeticky úspornějším a do
způsobilých nákladů se zahrne jen cena rozdílu těchto dvou zařízení)
o zařízení musí být nové, musí být prokazatelné, že nebyla již používána
zásady týkající se investic do individuálních kotlů a mikro-kogeneračních
jednotek:
o investice by měly vést k významnému snížení emisí CO2 (min. o 30%) v případě
přechodu na jiná paliva (z uhlí na zemní plyn nebo biomasu)
o nelze podpořit výměnu plynového kotle na vysoce účinné kondenzační kotle
Podpořen nebude:
projekt rekonstrukce/modernizace zařízení (zdroje) nad 20 MW tepelného příkonu (po
rekonstrukci)
projekt rekonstrukce/modernizace zařízení (zdroje), na které se vztahuje směrnice o
průmyslových emisích a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
projekt zaměřený na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a
tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a
biomasy
projekt, který bude financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Územní dimenze (cílové území)
Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory)
nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů (např. umístění stavby),
tzn. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do
příslušného regionu, obce nebo města.
Bodově budou zvýhodněny projekty realizované na území s vyšší mírou
nezaměstnanosti

Co je potřeba doložit při podání žádosti
Při podání Žádosti o dotaci (podává se předběžná a plná žádost najednou!):
stručný popis projektu
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období,
formulář finančního a nefinančního zdraví
Povinnou přílohou plné žádosti je energetický posudek, který podle platné
legislativy od 1. 7.2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti dotace podle
§ 9a odst. 1 pism. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
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V případě pořízení pozemků nebo budov bez ohledu na to, zda se jedná o
způsobilé výdaje, či nikoliv, musí Žadatel v okamžiku podání plné žádosti předložit
kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a prokázat, že nemovitost
patří (budoucímu) prodávajícímu, a to dodáním výpisu z katastru nemovitostí (ne
starším 3 měsíců).
V případě nájmu pozemků nebo budov Žadatel předloží v okamžiku podání plné
žádosti nájemní smlouvu příp. smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. Nájemní
smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let
od předpokládaného data ukončení projektu.
V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy (i formou přístavby)
bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilé výdaje, či nikoliv, musí Žadatel v
okamžiku plné žádosti předložit výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické
právo k pozemku, na kterém bude výstavba uskutečněna, popř. kupní smlouvu nebo
smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemku, na kterém má být stavba uskutečněna,
příp. výpis z katastru nemovitostí prokazující 100 % vlastnictví pozemku mateřskou
společností Příjemce. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí
normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na
hodnotu odpovídající normativům.
V případě technického zhodnocení pronajaté budovy předloží Žadatel o
poskytnutí dotace souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení
pronajaté budovy či její části (formou dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné
nájemní smlouvy).
Studie proveditelnosti dle doporučené osnovy.
Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např.
smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího
financování projektu – vždy pokud je relevantní).
V případě projektu, který vyžaduje územní a stavební řízení, bez ohledu na to, zda
se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, musí Příjemce dotace doložit územní rozhodnutí
s vyznačením právní moci nebo územní souhlas, případně účinnou veřejnoprávní
smlouvu územní rozhodnutí nahrazující.
Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění
stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající
normativům.
V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to,
zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží Příjemce dotace vyjádření
příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt. Doložení této skutečnosti formou
čestného prohlášení není akceptovatelné.
V případě, že bude při realizaci projektu zjištěno, že Příjemce nedoložil k plné žádosti
přílohy k místu realizace projektu dle skutečnosti (např. zatajení stavebních úprav),
může být projekt ukončen. Pokud u takového projektu již byla vyplacena dotace nebo
její část, bude žadatel povinen ji vrátit v plné výši.
Položkový rozpočet na podkladě aktuálního ceníku ÚRS.

Příloha 1 - Přehled podporovaných CZ-NACE:
SEKCE A – Zemědělství, lesnictví a rybářství
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
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SEKCE B – Těžba a dobývání
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
06 Těžba ropy a zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
08 Ostatní těžba a dobývání
09 podpůrné činnosti při těžbě
SEKCE C - Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j.n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
SEKCE D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
SEKCE E – Zásobování vodou, odpady, sanace
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
SEKCE F – Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
SEKCE G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
SEKCE H – Doprava a skladování
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Pozemní a potrubní doprava
Vodní doprava
Letecká doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Poštovní a kurýrní činnosti

SEKCE J - Informační a komunikační činnost
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
SEKCE K – Peněžnictví a pojišťovnictví
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
66 Ostatní finanční činnosti
SEKCE L – Činnosti v oblasti nemovitostí
68.20.2
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.20.4
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
SEKCE M – Profesní, vědecké a technické činnosti
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum trhu
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
SEKCE N – Administrativní a podpůrné činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78 Činnosti související se zaměstnáním
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
SEKCE P – Vzdělávání (pokud se jedná o FO nebo PO spadající do podnikatelského sektoru)
85 Vzdělávání
SEKCE Q – Zdravotní a sociální péče (pokud se jedná o FO nebo PO spadající do
podnikatelského sektoru)
86 Zdravotní péče
87 Pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
SEKCE S – Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
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