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+ další programy SFŽP
Oldřich Mužík
Státní fond životního prostředí ČR
Webinář MŽP: Financování
15. března 2022

zelené transformace

Východiska pro implementaci
Modernizačního fondu
• splnění primárních cílů Modernizačního fondu
(snížení CO2 a energetické úspory)
• variabilní alokace (aktuálně k dispozici i celkem)

• 9 samostatných programů
• bílá místa a inovace
• komplementarita s ostatními dotačními programy

• prioritní vs. neprioritní investice
• investiční schémata vs. individuální investice
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Jak se vytváří alokace Modernizačního fondu?

0

2021

15
mld.

celková alokace

2030
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Modernizace
teplárenství

Nové obnovitelné
zdroje energie

Snižování emisí
v průmyslu

26 %

38,7 %

13,3 %

Energetické úspory
v podnikání

Modernizace dopravy
v podnikání

Modernizace
veřejné dopravy

6%

3,5 %

5%

Energetické úspory
ve veřejných budovách

Komunitní
energetika

Modernizace veřejného
osvětlení

4%

1,5 %

2%

Informace o výzvách z Modernizačního fondu v roce 2022
stav k 2.3.2022 (v mil. Kč)
ALOKACE

zásobník

POŽADOVÁNO %

HEAT-1/2021 – malé projekty
prioritní

700

neomezeno

188,0 %

neprioritní

700

neomezeno

247,78%

HEAT-2/2021 – velké projekty (vyčerpáno 26.10. 2021)

5 000

RES+1/2021 – FVE do 1MW

1 000

RES+2/2021 – FVE nad 1MW

3 500

5 000
neomezeno
není

203,0 %
115,9 %
131,3 %

ENERG ETS-1/2021 – zdroje: malé projekty
prioritní

400

neomezeno

0,00 %

1 000

neomezeno

54,3 %

ENERG ETS-2/2021 – technologie: malé projekty

1 000

neomezeno

124,0 %

ENERG ETS-3/2021 – zdroje a techn.: velké projekty

5 000

neprioritní

18 300

5 000

cca 31 mld. Kč

205,70 %
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Nově předložená schémata z programů HEAT, RES+, ENERG
ETS a LIGHTPUB
Na jarní cyklus zasedání Investičního výboru bylo předloženo:
• 6 prioritních schémat ze čtyř programů podpory
• 5 neprioritních schémat ze dvou programů podpory

přívětivý
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Nově předložená schémata z programů HEAT

Původní neprioritní schéma z programu HEAT pro modernizaci
teplárenství bylo rozděleno na:
• prioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn s vysoce účinnou
kogenerací – alokace 5 mld. Kč

• neprioritní schéma pro přechod z fosilních paliv na biomasu bez kogenerace
– alokace 6,3 mld. Kč
• neprioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn bez kogenerace –
alokace 3 mld. Kč
přívětivý
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Nově předložená schémata z programu RES+

Byla předložena nová schémata z programu RES+ pro komunální
fotovoltaiku:
• určené pro malé obce do 3000 obyvatel – alokace 2,5 mld. Kč

• určené pro velké obce – alokace 5 mld. Kč

přívětivý
Strana 8

Nově předložená schémata z programů RES+
podpora komunální energetiky
malých obcí
Pro koho? (žadatelé)

obce ČR (do 2/3 000 obyvatel)

Na co? (předmět podpory)

a)

pořízení FVE na střechy a přístřešky
veřejných (nekomerčních) budov,
b) akumulace el. energie

Individuální projekty
(jedno předávací místo)
Sdružené projekty
Max. instalovaný výkon

ANO
ANO

podpora rozvoje
komunal/itní energetiky
a) obce, města, aj. veřejné subjekty
b) subjekty vlastněné ze 100 %
veřejným sektorem
a)

pořízení FVE

na střechy veřejných (vč.
veřejných komerčních) budov

na veřejné (vč. veřejných
komerčních) pozemky

na střechy a přístřešky
komerčních (neveřejných)
subjektů (max. do 20 % Pinst)
b) smartmetery (pokrytí nákladů)
c) akumulace el. energie
NE
ANO (výhradně)

kapacita dle velikosti Pinst
na předávacím místě

bez omezení celkového Pinst
avšak max. 1 MW na 1 předávací místo
kapacita dle velikosti Pinst
na uzlových transformovnách

Max. výše dotace

neomezeno

limit GBER (15 mEUR)

Velikost podpory

jednotkové dotace
max. však 75 %

jednotkové dotace
max. však míra GBER

Veřejná podpora

NE

ANO (očekávaná)

Vlastní spotřeba

min. 80 % za celý projekt

min. 80 % za celý sdružený projekt

5 let

5 let

Podmínky akumulace

Udržitelnost

bez omezení

přívětivý
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Nově předložená schémata z programu ENERG ETS
Původní neprioritní schéma z programu ENERG ETS pro
modernizaci energetických zdrojů v průmyslu bylo rozděleno na:
• prioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn s vysoce účinnou KVET –
alokace 1,9 mld. Kč

• prioritní schéma modernizace zdrojů s vysoce účinnou KVET na zemní plyn –
alokace 1 mld. Kč
• neprioritní schéma pro přechod od fosilních paliv na biomasu bez KVET – alokace
0,8 mld. Kč

• neprioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn bez KVET – alokace 2,2 mld.
Kč
• neprioritní schéma pro modernizace zdrojů tepla na zemní plyn bez KVET – alokace
0,5 mld. Kč přívětivý
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Nově předložené schéma z programu LIGHTPUB

Bylo předloženo nové schéma z programu LIGHTPUB pro
modernizaci veřejného osvětlení:
• v prvních letech určené pro pouze pro obce v národních parcích

• alokace 1 mld. Kč
• na modernizaci osvětlení bude určena jednotková dotace na úsporu energie
• jako doprovodné investice k energetickým úsporám na osvětlení budou
podporonány i smart prvky v oblasti dopravy a odpadů
přívětivý
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Vyhodnocení první výzvy z programu RES+ pro FVE nad 1 MW

přívětivý
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Vyhodnocení první výzvy z programu RES+ pro FVE nad 1 MW

přívětivý
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Vyhodnocení první výzvy z programu RES+ pro FVE nad 1 MW

přívětivý
Strana 14

Vyhodnocení první výzvy z programu RES+ pro FVE nad 1 MW

přívětivý
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Jaký bude další vývoj podpory z Modernizačního fondu?
DALŠÍ
VÝVOJ

▪ aktualizace podmínek programů / výzev
(aktualizace podmínek veřejné podpory, přístupy ke schvalování určitých
technologií, situace trzích, …apod.)
▪ vyjednávání individuálních projektů a dalších podmínek nových i
stávajících programů s EIB a Evropskou komisí

přívětivý
▪ příprava
programů a výzev v rámci dalších oblastí ModF
(inovativní technologie, doprava, komunální/komunitní energetika,
…a další bílá místa)
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Plánované výzvy z Modernizačního fondu v roce 2022
OBLAST:

prioritní - neprioritní - individuální

Q2

OBLAST:

FVE (do i nad 1 MW) - komunální FVE - (GTE)

Q2

OBLAST:

zdroje energie - technologie - individuální

Q2

OBLAST:

nákladní (kamionová) doprava (elektro/H2)

Q4 / 2023

OBLAST:

vlakové soupravy (elektro/baterie/H2)

Q4 / 2023

OBLAST:

veřejné osvětlení (v národních parcích)

Q2

přívětivý
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Operační program
Životní prostředí
2021-2027
• Snížení energetické náročnosti
veřejných budov a infrastruktury
• Obnovitelné zdroje energie
• Výstavba nových budov
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Podporované aktivity – budovy
• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle
na zemní plyn, teplené čerpadlo, kotel na biomasu nebo zařízení pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn
nebo OZE.
• Instalace solárně – termických a fotovoltaických systémů (včetně
akumulace).
• Systémy využívajících odpadní teplo, systémy nuceného větrání s
rekuperací.
• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti ve všech
aspektech provozu.
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Podporované aktivity – budovy
• Modernizace vnitřního osvětlení.
• Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.

• Vnější stínicí prvky.
• Zelené střechy (přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým
odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s
akumulační schopností (vegetační, retenční).

• Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod
v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních
užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.
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Podporované aktivity – infrastruktura
• Instalace OZE:
• tepelného čerpadla,
• zařízení pro KVET využívající OZE,
• solárně termických systémů,
• fotovoltaických systémů.
K zajištění dodávek systémové energie do věřené infrastruktury např.:

• vodohospodářská infrastruktura,
• kompostárny.
• Snížení energetické náročnost/zvýšení energetické účinnosti
gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu
prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
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Podporované aktivity – výstavba
Výstavba budov:

• ve vysokém energetickém standardu
budovy, u kterých s ohledem na specifický typ provozování, nelze
docílit pasivního standardu nebo parametrů plusové (nulové)
budovy. Jedná se např. o bazény, aquacentra, depozitáře,
experimentální budovy, budovy laboratoří apod.
• v pasivním energetickém standardu
• plusových (nulových)

Národní plán obnovy
Nová zelená úsporám
Národní program Životní prostředí

KOMPONENTY

PŘEHLED AKTIVIT NPO ADMINISTROVANÝCH SFŽP ČR

2.2
Snižování spotřeby energie
ve veřejném sektoru

2.2.1 Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

2.4
Rozvoj čisté mobility

2.5
Renovace budov a
ochrana ovzduší
2.7
Cirkulární ekonomika,
recyklace a průmyslová
voda
2.9
Podpora biodiverzity a boj
se suchem

PROGRAM

ALOKACE
(mil. Kč)

financováno z kapitoly
MPO ČR

2.2.3 Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

NPŽP

3 285

2.4.1.3 Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy

NZÚ

144

2.4.2.2 Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje, státní
správu

NPŽP

600

2.5.1 Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu

NZÚ

8457,6

2.5.2 Výměna stacionárních zdrojů znečišťování v domácnostech za obnovitelné zdroje energie a
rozvoj obnovitelných zdrojů energie

7 210

2.7.1.1 Budování recyklační infrastruktury

1 600
NPŽP

2.9.1 Zajistit ochranu proti suchu a přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna

762

2.9.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

992

Nová zelená úsporám 2021–2030
Výhodnější podmínky
Širší nabídka dotací
Jednodušší

vyřízení žádosti

Alokace programu = 39 mld. Kč
19 mld. Kč z Národního plánu obnovy
+ od roku 2026 cca 4 mld. Kč/rok z výnosů dražeb emisních povolenek případně Modernizačního
fondu

Rozdělení zdrojů
Renovace a výstavba rodinných a bytových domů - 10 mld. Kč
Výměny nevyhovujících zdrojů tepla za zdroje OZE a samostatné instalace OZE - 8,5 mld. Kč
Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty - 0,5 mld. Kč

Pro koho je program určen
Rodinné domy
Pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE, podpora
hospodaření s vodou, zelené střechy, …
Pro stavebníky a zájemce o koupi rodinného domu v „pasivním“ standardu.

Bytové domy
Pro vlastníky bytových domů – zateplování, instalace OZE, podpora
hospodaření s vodou, zelené střechy, výsadba zeleně, …
Pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu a zájemce o bydlení v
takových domech.

Děkuji za pozornost
Oldřich MUŽÍK
vedoucí oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Státní Fond životního prostředí ČR
oldrich.muzik@sfzp.cz

www.modernizacni-fond.cz

