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1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ DATA 
 
Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (dále jen „Program EFEKT“) je programem, 

který vychází ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie, veřejnosti známý pod názvem Program EFEKT. Nový Program EFEKT toto mediální označení přebral 

a je též označován jako Program EFEKT, případně jako Program EFEKT II. 

Realizace Programu EFEKT a jeho financování Ministerstvo průmyslu a obchodu zabezpečuje v souladu 

se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

České republice plynou z členství v EU povinnosti plnit společné závazky. V rámci klimaticko-energetické 

politiky patří mezi stěžejní úkoly plnění závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2009/28/ES o podpoře obnovitelných zdrojů energie a Směrnice EP a Rady č. 2012/27/EU o energetické 

účinnosti. V oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) byl stanoven cíl ČR do roku 2020 ve výši 13 % podílu 

OZE na hrubé konečné spotřebě energie. Ze směrnice o energetické účinnosti ČR vyplývá cíl úspory energie 

ve výši 51,5 PJ na konečné spotřebě energie do roku 2020.  

Pro zajištění výše uvedených závazků je nutno vytvářet vhodné politické a legislativní podmínky a připravovat 

technická a ekonomická řešení. Jedním z ekonomických nástrojů, který jistou měrou přispívá k dosažení 

stanovených cílů, je právě Program EFEKT. Je to způsobeno zejména širokou škálou podporovaných aktivit, 

které ať již přímo či nepřímo způsobují úspory energií jak ve veřejné, tak i soukromé sféře. 

Program se dlouhodobě orientuje na úzce vymezené konkrétní aktivity, které nelze financovat z operačních 

programů nebo jiných zdrojů. Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu jako jeden z nástrojů, 

jak pozitivně ovlivnit úspory energie v ČR. Lze ho vnímat jako doplňkový program k energetickým programům 

podporovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v oblasti energetické účinnosti. Má ovšem ambici stát 

se důležitým nástrojem motivujícím k úsporám energie. 

1.1  ČLENĚNÍ PROGRAMU A ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
V roce 2020 bylo uvolněno ze státního rozpočtu na Program EFEKT 150 mil. Kč. Rozpočet Programu EFEKT byl 

navýšen o 43,117 mil. Kč, a to zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů roku 2019. 

Celkový rozpočet Programu EFEKT za rok 2020 byl tedy ve výši 193,117 mil. Kč.  

Níže uvedené údaje odpovídají skutečnosti čerpání dotačních prostředků k 31. 12. 2020. 
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Program EFEKT je rozdělen na dva podprogramy: 

➢ P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů (investiční podprogram) 

➢ P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti (neinvestiční podprogram) 

Program:                  Státní program na podporu úspor energie 

Dotační titul:                      Program EFEKT 

Podprogram č. 1 

P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných 
projektů 

Podprogram č. 2 

P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické 
účinnosti 

Aktivita Název aktivity Aktivita Název aktivity 

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti 
veřejného osvětlení 

2A Energetická konzultační a informační střediska 
(EKIS) 

1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla  2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací 
a vzdělávání v oblasti úspor energie 

1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená 
metodou EPC 

2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací 
a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně 
podpory mezinárodní spolupráce 

1D Specifické a pilotní projekty 2D Zavedení systému hospodaření s energií 
v podobě energetického managementu  

  2E Zpracování dokumentů pro přípravu 
energeticky úsporného projektu řešeného 
metodou EPC a zpracování zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt 
řešený metodou EPC 

  2F Příprava realizace kvalitních energeticky 
úsporných projektů se zásadami dobré praxe 

  2G Zpracování územní energetické koncepce a 
zpracování místní energetické koncepce 

  2H Zpracování zprávy o uplatňování územní 
energetické koncepce 

  2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a 
studie 
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V roce 2020 byla z Programu EFEKT skutečně čerpaná dotace ve výši 123,920 mil. Kč1, kterou bylo 

podpořeno 231 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 372,796 mil. Kč (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1 - Přehled podpořených projektů podle realizovaných aktivit včetně celkových nákladů 

O
zn

ač
e

n
í a

kt
iv

it
y 

Aktivita 
Podané 
žádosti 

Podpořené 
žádosti 

Celkové 
náklady 

podpořených  
projektů v Kč 

Celkově 
přiznaná 

dotace v Kč. 
Projekty 
začínající 

v roce 2020 

Skutečně 
čerpaná 

dotace v Kč. 
Projekty 

začínající v 
roce 2020 

Skutečně 
čerpaná 

dotace v Kč. 
Projekty 
začínající 

v minulých 
letech 

1A 
Opatření ke snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení 

185 110 342 889 691 127 071 910 105 031 533,75 174 907,84 

Celkem investiční projekty 185 110 342 889 691 127 071 910 105 031 533,75 174 907,84 

2A 
Energetická konzultační a 
informační střediska 

63 60 7 219 512 7 219 513 7 219 512 0 

2B 

Akce zaměřené na aktivní 
rozšiřování informací a 
vzdělávaní v oblasti úspor 
energie 

41 27 4 365 161 2 924 498 2 924 498 0 

2C 

Publikace, podklady a nástroje 
pro rozšiřování informací a 
vzdělávání v oblasti úspor 
energie včetně podpory 
mezinárodní spolupráce 

23 15 4 077 222 2 788 920 2 788 920 0 

2D 
Zavedení systému hospodaření 
s energií v podobě 
energetického managementu 

11 9 4 933 594 3 434 036 1 354 446 0 

2E 

Zpracování dokumentů pro 
přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného 
metodou EPC a zpracování 
zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku na projekt 
řešený metodou EPC 

7 7 1 398 021 932 982 408 362 0 

2F 

Příprava realizace kvalitních 
energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré 
praxe 

2 0 0 0 0 
4 186 227 

 

2G 
Zpracování územní energetické 
koncepce (ÚEK) 

1 1 363 000 363 000 0 0 

2H 
Zpracování zprávy o 
uplatňování ÚEK 

0 0 0 0 0 0 

2I 
Specifické projekty, projekty 
vzdělávání a studie 

5 2 7 550 605 6 795 544 4 193 425 0 

Celkem neinvestiční projekty 153 121 29 907 115  24 458 493 18 889 163 4 186 227 

CELKEM PROGRAM EFEKT 2020 338 231 372 796 806 151 530 403 123 920 696,75 4 361 134,84 

CELKEM PROGRAM EFEKT 2020 VČ. VÍCELETÝCH PROJEKTŮ  128 281 831,59 

 

 

                                                           
1 Nezapočteny vyplacené prostředky projektů začínajících před rokem 2020  
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Z rozpočtu Programu EFEKT nebylo vyčerpáno celkem 64,835 mil. Kč. Hlavním důvodem byly dopady 

pandemie covid-19, která negativně ovlivnila motivaci žádat o dostupné dotační prostředky, realizovat 

schválené projekty a významným způsobem ovlivnila uskutečnění výběrových řízení na dodavatele zakázky. 

To způsobilo odstoupení některých žadatelů od dotace i nevyčerpání prostředků určených na víceleté 

projekty. V neposlední řadě byly v roce 2020 alokovány prostředky víceletých projektů, které se budou 

v následujících letech proplácet jako nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.  

V roce 2020 byl opět kladen důraz na akce s přímými úsporami, akce s nepřímými úsporami však zůstávají 

nedílnou součástí Programu EFEKT a podporují nejen zvyšování povědomí o úsporách, ale také měkká 

opatření zvyšující energetickou účinnost. 

 

 

 

 

 

Graf 1 Vyplacené dotace na podpořené žádosti v roce 2020 podle typu aktivity v mil. Kč 
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Graf 2 Skutečně čerpaná dotace dle typu projektů v Kč  

 

 

Program EFEKT 2020 můžeme zhodnotit také z hlediska typu příjemců. 
 

 

 

Tabulka 2 - Objem přiznaných dotací za rok 2020 podle typu příjemce v Kč 

Položky Dotace v roce 2020 podle typu příjemce 
CELKEM přiznáno 

v Kč 

Celkem čerpáno 
v roce 2020  

v Kč 

5212, 6312  FYZICKÉ OSOBY 1 115 027 1 115 027 

5213, 6313 PRÁVNICKÉ OSOBY 16 905 796 13 130 375 

5221, 6321  O.P.S. 234 812,40 234 812,40 

5222, 6322 SPOLKY 5 235 735,60 5 235 735,60 

5225  SVJ 0 0 

5229, 6329  OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 0 0 

5321, 6341  OBCE 127 302 662,64 104 204 746,78 

5323, 6342  KRAJE 588 239 0 

5332, 6352  VŠ 0 0 

5339, 6359  OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 148 131 0  

5493  FYZICKÉ OSOBY - OBČAN 0 0 

CELKEM v Kč  151 530 403 123 920 696,78 

 
Je zřejmé, že největší část dotací, více než tři čtvrtiny (84, 01 %), byla v roce 2020 přiznána obcím. Tato 

skutečnost je dána dlouhodobým zaměřením stěžejních dotačních aktivit na veřejných sektor. Následují 

právnické osoby (11,16 %), které zastupují s.r.o. a akciové společnosti. Dále jsou to spolky (3,46 %), a obecně 

prospěšné společnosti (0,68 %), kraje (0,39 %), ostatní příspěvkové organizace (0,10 %) a fyzické osoby 

nepodnikající (0,08 %). V rámci čerpání přiznaných dotací na druhé straně vyplývá, že zbylá část prostředků 

105 031 533,75 Kč

85%

18 889 163 Kč
15%

Skutečně čerpaná dotace dle typu projektů v Kč

Investiční dotace Neinvestiční dotace
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bude čerpána v následujícím roce v souladu s podmínkami jednotlivých dotací. Největší objem prostředků 

schází vyčerpat obcím a krajům, u kterých je to nicméně dáno administrativní náročností schválených 

dotačních aktivit. Jedná se především o aktivitu 1A rekonstrukce Opatření ke snížení energetické náročnosti 

veřejného osvětlení. V neposlední řadě žadatelé v případě víceletých projektů kupříkladu z důvodu pandemie 

covid-19 využili možnosti čerpat přiznané dotační částky nebo jejich část až v následujícím roce, aby bylo 

zajištěno jejich čerpání v souladu se stanovenými podmínkami čerpání dotací a účelnost jejich využití. 

Graf 3 Přiznaná dotace dle typu příjemce 

 

 

 

2. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

2.1 VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ 
 
Skutečně čerpaná dotace ve výši 105,031 mil. Kč byla poskytnuta na 110 investičních akcí s celkovými 

náklady ve výši 342,889 mil. Kč. 

 

Přímé úspory energie lze vyčíslit roční úsporou v GJ, která je podložena údaji z dokumentace k podaným 

žádostem, tj. z energetických posudků nebo auditů. Předpokládané roční úspory energie a roční úspory tun 

CO2 jsou uvedeny v Tabulce č. 3. Přímé úspory energie se dosahují v aktivitě 1A Opatření ke snížení 

energetické náročnosti veřejného osvětlení.   
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 Tabulka 3 - Vyhodnocení investičních projektů 

 

Zde je nutno podotknout, že aktivity 1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla (otopná soustava) a 1C 

Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC (technologie) nebyly ani v roce 2020 

vyhlášeny. Tato úsporná opatření převzalo Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu 

životního prostředí (OPŽP). Vzhledem k tomu, že program EFEKT je pouze doplňkovým programem 

ke strukturálním a jiným fondům, nemohlo tyto žádané aktivity vyhlásit.  

V roce 2020 bylo do investičního podprogramu P1 aktivita 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti 

veřejného osvětlení podáno celkem 185 žádostí o dotaci. Z tohoto objemu bylo podpořeno celkem 

110 žádostí částkou 105,031 mil. Kč. Od roku 2019 musí příjemce dotace doložit realizaci projektu 

podle platných norem Protokolem o ověření osvětlenosti pozemních komunikací. Řada obcí tak kromě prosté 

výměny svítidel doplňovala nové světelné body z důvodu dosažení správného osvětlení komunikace. Díky 

tomuto kroku se komunikace, u kterých došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, staly pro provoz daleko 

bezpečnější. Do výzvy také byly zapracovány podmínky, které přispívají k ochraně životního prostředí 

a snížení světelného smogu v obcích. Byly bonifikovány projekty, které provedou rekonstrukci veřejného 

osvětlení s cílem snížit náhradní teplotu chromatičnosti v celé rekonstruované části ≤ 2700 K bez ohledu 

na třídu komunikace (vyjma přechodů, kde z důvodu bezpečnosti lze použít vyšší teplotu chromatičnosti).  

Investiční projekty přinesly přímou úsporu energie ve výši 14 925 GJ/rok a snížení emisí v objemu 

4 207,6 t CO2. Tyto projekty jsou z pohledu celkového rozpočtu programu velmi náročné. Vzhledem k stále 

omezeným dotačním prostředkům je možné podpořit pouze několik desítek těchto projektů ročně 

a evidujeme každoroční převis žádostí o dotaci, přesto Program EFEKT svojí mírou přispívá k naplňování cíle 

klimaticko-energetického balíčku České republiky. 

V roce 2020 byl opětovně zaznamenán převis žádostí o dotaci nad možnosti Programu, které vychází 

z programové dokumentace schválené na celé období let 2017–2021. Největší převis žádostí byl stejně jako 

v předchozích letech zaznamenán u aktivity 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 

osvětlení, kdy ze 185 žádostí bylo podpořeno pouhých 110 (59% žádostí bylo podpořeno). Tento převis je dán 

dlouhodobou připraveností obcí realizovat rekonstrukce mnohdy havarijního stavu své obecní soustavy 

Aktivita 
Úspora 
energie 
(GJ/rok) 

Úspora 
CO2 

(t/rok) 

Skutečně 
čerpaná dotace 

v 2020 v Kč 

Celkové 
investiční 

náklady v Kč 

Počet 
podpořených 

projektů 

1A – veřejné osvětlení 14 925 4 207,6  105 031 533,75 342 889 691 110 

1B – otopná soustava 0 0 0 0 0 

1C – technologie 0 0 0 0 0 

1D – specifické 
projekty 

0 0 0 0 0 

Celkem 14 925 4207,6 105 206 441,59 342 889 691 110 
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veřejného osvětlení a dosáhnout nejen modernizace za výhodných podmínek, ale především dosáhnout 

snížení provozních nákladů veřejného osvětlení nebo zmírnit dopady na životní prostředí obce. 

2.2 VYHODNOCENÍ NEINVESTIČNÍCH AKCÍ 
 
Skutečně čerpaná dotace ve výši 18,889 mil. Kč byla poskytnuta na 121 projektů podpořených v roce 2020 
s celkovými náklady ve výši 29,907 mil. Kč. 

Tabulka 3 - Vyhodnocení neinvestičních projektů 

Aktivita 
Podpořené 

projekty 
Celkové náklady 

v Kč 
Skutečně čerpaná 
dotace 2020 v Kč2 

2A – Energetická konzultační a informační střediska 60 7 219 512 7 219 512 

2B – Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací 
a vzdělávaní v oblasti úspor energie 

27 4 365 161 2 924 498 

2C–Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování 
informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně 
podpory mezinárodní spolupráce 

15 4 077 222 2 788 920 

2D– Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu 

9 4 933 594 1 354 446 

2E–Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC a 
zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou 
zakázku na projekt řešený metodou EPC 

7 1 398 021 408 362 

2F–Příprava realizace kvalitních energeticky 
úsporných projektů se zásadami dobré praxe 

0 0 0 
 

2G –Zpracování územní energetické koncepce (ÚEK) 1 363 000 0 

2H – Zpracování zprávy o uplatňování ÚEK 0 0 0 

2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2 7 550 605 4 193 425 

Celkem 121 29 907 115 18 889 163 

 
Propagace energetických úspor u široké veřejnosti je významným a dlouhodobým cílem Programu EFEKT. 

Přínosy mnohých neinvestičních aktivit tak přirozeně tkví v rozšiřování informací o nejaktuálnějších 

poznatcích v oblasti energetických úspor a možnostech jejich realizace.  

Tyto skutečnosti se s odstupem pozitivně promítají v osvětě obyvatelstva a nárůstu zájmu o celé odvětví 

udržitelného hospodaření se zdroji energie a odvětví obnovitelných zdrojů. Přesné dopady těchto aktivit je 

nesnadné kvantifikovat, neboť se jejich pozitivní vliv na širokou veřejnost vždy projevuje až s odstupem. 

Mimo jiné také v zájmu o realizaci energeticky úsporných projektů nebo vzdělávacích akcí určených pro 

širokou veřejnost i odborné publikum.  

Za rok 2020 bylo do neinvestičních aktivit investováno přes 29,907 mil Kč (Tabulka 4), na které Program EFEKT 

přispěl částkou 18,889 mil Kč, která činí přibližně 63 % celkových vložených nákladů nutných pro realizaci. 

Platí, že Program EFEKT neinvestiční oblasti podporuje na úrovni 50–100 % uznatelných nákladů v závislosti 

na jednotlivých aktivitách a finanční, materiálové nebo personální náročnosti na jejich realizaci. Míra podpory 

je nastavena tak, aby dokázala adekvátně motivovat žadatele, hlavním cílem je nicméně produkovat 

                                                           
2 Pouze dotační projekty započínající v roce 2020 
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relevantní a kvalitní výstupy dle požadavků jednotlivých aktivit. Za tímto účelem jsou využívány mechanismy 

konzultací s odbornými administrátory aktivit a průběžné a následné kontroly projektů.  

Mezi nejvýznamnější projekty, které byly podpořeny v roce 2020 patří bezesporu podpora provozu 

Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS (EKIS), které poskytují široké veřejnosti bezplatné 

poradenství v oblast energetických úspor a možností získání dotací na realizaci energeticky úsporných 

projektů. V roce 2020 své služby nabídlo 60 EKIS. V každém EKIS působilo 3–6 poradců. Služby těchto poradců 

byly hrazeny z Programu EFEKT ve výši 100 %. S ohledem na zvýšené hygienické a bezpečnostní nároky 

v průběhu minulého roku byla zároveň zprovozněna možnost bezpečného a pohodlnějšího konzultování 

pomocí videohovorů. Tyto novinky byly následně úspěšně promovány jednotlivými EKIS středisky 

na stránkách www.mpo-efekt.cz. V roce 2020 tak bylo zpracováno na 7 310 bezplatných konzultací 

pro veřejnost. Webový portál propagující Program EFEKT a činnost EKIS zároveň v roce 2020 přivítal více než 

1,45 mil. virtuálních návštěvníků. 

Dalším významným projektem roku 2020 je realizace marketingové kampaně, zaměřená na propagaci 

energetických úspor a služeb EKIS formou on-line kampaně. Tato kampaň pomocí sady marketingových 

nástrojů pozitivně ovlivňuje vnímání energetických úspor v mediálním prostoru. Program EFEKT tímto 

způsobem zároveň podpořil celkové povědomí o současných dotačních příležitostech. Část z nich byla 

zaměřena na obce, u kterých Program EFEKT stabilně eviduje zájem o nabízené dotační aktivity. Především 

pak v oblasti rekonstrukce veřejného osvětlení a realizace místních energetických koncepcí, potažmo 

rozšiřování informací o Programu na místní úrovni jako takové.  

Rozvoj zažívají aktivity zaměřené na Energetický management a energeticky úsporné projekty řešené 

metodou EPC. Obě aktivity jsou úzce spjaty s rozšiřováním povědomí o energetickém managementu a jeho 

nástrojích u široké veřejnosti podpořené formou seminářů a odborných publikací. Taktéž metoda EPC, kterou 

Program EFEKT zařadil od roku 2017 v rámci programu EFEKT II. jako jeden z významných nástrojů, jehož 

pomocí lze dosáhnout značných energetických úspor za přijatelných podmínek.  

I přes pandemii covid-19 se podařilo realizovat 27 odborných seminářů zaměřených na aktuální témata 

v oblasti energetických úspor a příbuzných odvětvích. Program EFEKT se také úspěšně přizpůsobil nastalé 

epidemiologické situaci a podpořil konání seminářů on-line formou, takzvaných webinářů. Této možnosti část 

projektů využila. Konání webinářů v konečném důsledku rozšířilo řady účastníků, kteří by se za jiných 

okolností nemohli zúčastnit například z důvodu omezené kapacity místa konání nebo z důvodu vzdálenosti. 

V budoucnu program EFEKT hodlá webináře i nadále podporovat vč. dalších možností on-line vzdělávání 

za účelem propagace aktuálních témat. Program EFEKT i přechodem na on-line vzdělávací platformy pomáhá 

realizovat svůj dlouhodobý cíl, kterým je propagace a zvyšování vzdělanosti v oblasti hospodaření s energií, 

zvyšování energetické účinnosti a prohlubování odbornosti pro účely profesí v souvisejících profesích. 

http://www.mpo-efekt.cz/
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Stejně jako u investičních akcí, také u neinvestičních evidujeme převis žadatelů nad možnosti Programu 

EFEKT. Nízká úspěšnost žadatelů způsobená absorpční kapacitou aktivit je především znát u vzdělávacích 

a osvětových aktivit, resp. u aktivity 2B – Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti 

úspor energie, podpořeno 27 žádostí ze 41 (úspěšnost 65,85 %) a u aktivity 2C – Publikace, podklady 

a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní 

spolupráce, podpořeno 15 žádostí z 23 (úspěšnost 65,22 %).  

Neinvestiční aktivity negativně ovlivnila pandemie covid-19, která znemožňovala po část roku realizovat 

projekty a tím vyčerpat přiznané finanční prostředky.  

Graf 5 Projekty s nepřímými úsporami dle čerpané dotace a celkových nákladů v mil. Kč 
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Graf 6 Dotace podle aktivit v % z rozpočtu na neinvestiční projekty za rok 2020 
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3. ZÁVĚR 
 
V roce 2020 byly z Programu EFEKT vyplaceny dotace v celkové výši přes 123,920 mil. Kč, při započtení 
projektů započatých v předcházejících letech bylo vyplaceno 128,281 mil Kč. Zároveň Program EFEKT za rok 
2020 podpořil z celkem 338 žádostí o dotaci 231 z nich. Tyto dotační projekty iniciovaly uskutečnění 
projektů v celkové hodnotě přes 372,79 mil. Kč. Program EFEKT zároveň pomohl realizovat pomocí 
investičních projektů roční úsporu přes 14 925 GJ/rok a snížit emise v objemu 4 207,6 tun CO2 ročně3. 
Průměrné měrné investiční náklady na úsporu 1 GJ jsou přitom 22,97 tis. Kč, na kterých se dotace 
ze státního programu podílely ve výši přibližně 7 tis. Kč. V neposlední řadě rok 2020 negativně ovlivnila 
pandemie covid-19, čímž byla znemožněna realizace řady podpořených projektů. Pokračování těchto 
dopadů lze očekávat také v roce 2021. 
 
Dlouholetým cílem Programu EFEKT je přispívat k dosažení cíle podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2012/27/EU 
o energetické účinnosti a o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES, vyhlašovaný se záměrem zvyšování úspor energie a snižování energetické náročnosti v ČR. 
Přispívat k dosahování stanovených cílů se Programu EFEKT díky zaměření se na sadu prioritních dotačních 
aktivit podařilo dle posledních dat nad rámec původně předpokládaných hodnot. 

Za období 2014-2020 byla podle Národního akčního plánu pro energetickou účinnost (NAPEE-III) v programu 
EFEKT realizována opatření, která by měla generovat úsporu ve výši 98,91 TJ. Měrná dotace meziročně roste. 
U realizovaných investičních opatření za období 2014-2020 se počítá s měrnou dotací 3 945 Kč/GJ. Celková 
měrná dotace programu EFEKT se pohybuje hluboce pod úrovní predikovanou NAPEE-III, což je dáno 
primárně nízkou měrnou dotací u opatření neinvestičního charakteru, se kterými nebylo v původní predikci 
v NAPEE-III počítáno. 

Celkově bylo v období 2014–2020 schváleno 1 097 projektů s celkovou dotací 611 mil. Kč. Počet realizovaných 
projektů za dané období je 1 075 s úsporou 2,13 PJ, přičemž došlo k čerpání 605 mil. Kč.  

Z pohledu plnění závazku dle NAPEE III přesahuje program plnění stanoveného závazku, a to z důvodu 
započítání plnění i neinvestičních opatření, generujícího značné úspory.  

Program bude i v případě roku 2021 a připravovaného programového období EFEKT III pro roky 2022–2027 
zaměřen na osvětovou a informační činnost, projektovou přípravu, investiční akce menšího rozsahu 
a na pilotní projekty a bude doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným 
ze strukturálních fondů Evropské unie. Program EFEKT III bude i nadále poskytovat dotace pouze na opatření, 
která nejsou podporována ze strukturálních fondů a jiných národních programů tak, aby nedocházelo 
k překryvu dotací a nebylo ohroženo čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 

Realizaci programu EFEKT a jeho financování Ministerstvo průmyslu a obchodu zabezpečuje v souladu 
se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

  

                                                           
3 Úsporu za neinvestiční dotace bude z důvodu víceletosti mnohých aktivit možné hodnotit až v následujících letech. Na 

základě užívané metodiky bylo expertními semináři za rok 2020 uspořeno 57 949 GJ a pomocí Energetických 

konzultačních a informačních středisek EKIS 154 888 GJ. 
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