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 Základní vymezení  

Název programu podpory 

Státní program na podporu úspor energie – EFEKT III neinvestiční („Program“) 

Správce programu a poskytovatele podpory  

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“).  

Doba platnosti Programu 

Program je schválen na období let 2022–2027. 

Předpokládaný rozpočet Programu 

Rozpočet reflektuje závazky a cíle stanovené v národních strategických materiálech (viz 

kapitola „Cíl Programu“) v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování 

energetické účinnosti, které vyplývají ze stále se zvyšujících se ambicí EU v oblasti klimatu. 

Finanční požadavky Programu budou pokryty primárně ze státního rozpočtu, resp. bude 

financován z obecných neúčelových příjmů státního rozpočtu, příp.  z výnosu prodeje emisních 

povolenek podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o emisním obchodování“)1. 

Jedná se dle § 7 odst. 4 o účelově vázané prostředky pro dodatečné financování činností 

vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, 

jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav 

zásobování tepelnou energií, podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla, snižování 

energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na 

podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie 

na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České 

republiky a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním 

a správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, 

výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování 

emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví.  

Plánovaný rozpočet pro neinvestiční podporu je stanoven na 160 mil. Kč ročně na období 

2022–2027.  

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 CELKEM 

Plánovaný 
rozpočet 
v mil Kč.  

160 160 160 160 160 160 960 

  

                                                           

1 Dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů náleží MPO 
50 % účelově vázaného výnosu z dražeb povolenek. 
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Předpokládaný rozpočet pro jednotlivé osy podpory v % a roky je součástí Přílohy č. 1. 

Cíl a účel Programu – odůvodnění nezbytnosti Programu 

Česká republika (dále jen „ČR“) v souladu s článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 

a  2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018 kterou se mění směrnice 

2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „směrnice 2012/27/EU“), stanovila výši 

vnitrostátního orientačního cíle energetické účinnosti do roku 2030 v konečné spotřebě 

energie 990 PJ, resp. 1 735 PJ, ve spotřebě primární energie. Při stanovení výše orientačního 

cíle Česká republika respektovala cíl EU energetické účinnosti do roku 2030, který je stanoven 

ve výši 32,5 % ve vazbě na reálný potenciál ČR snížení konečné, resp. primární spotřeby 

energie. 

Dále z článku 7 směrnice 2012/27/EU vyplývá členským státům povinnost dosahovat 

každoročně snížení konečné spotřeby energie ve výši 0,8 % roční konečné spotřeby energie, 

která se vypočte na základě průměru za poslední tři roky před 1. lednem 2019. Závazek ČR dle 

čl. 7 směrnice je stanoven ve výši 462 PJ kumulovaných úspor energie do roku 2030. Výše 

závazku byla stanovena z předpokladu každoročního dosahování úspor energie ve výši 8,4 PJ 

nových úspor energie (s životností odpovídající době realizace do konce závazkového období).  

K naplnění požadavku článku 7 (povinného zvyšování úspor energie) směrnice 2012/27/EU 

zvolila ČR namísto zavedení povinného systému zvyšování energetické účinnosti (zavedení 

legislativní povinnosti) využití možnosti zavést alternativní, politická opatření. Stěžejními 

politickými opatřeními ČR jsou operační a národní programy, kdy větší část plánu nesou 

operační programy, a systém dobrovolných dohod. 

Dosavadní programové období (2014–2020) ukázalo, že pro zajištění dostatečné absorpční 

kapacity v investičních i neinvestičních programech podpory je stěžejní rozšiřování povědomí 

o možnostech zvyšování energetické účinnosti, efektivní nakládání s energií a pomoc při 

projektové přípravě. Z tohoto pohledu hraje Státní program na podporu úspor energie (EFEKT) 

klíčovou roli.  

Program je jedním z nástrojů na dosažení závazků ČR v oblasti kumulovaných úspor energie 

dle článku 7 směrnice o energetické účinnosti v souladu se zněním Vnitrostátního plánu ČR 

v oblasti energetiky a klimatu. Příspěvek Programu předpokládá pro období let 2021–2030 

dosáhnout kumulovaných úspor energie na úrovni 16, 5 PJ, resp. 0,3 PJ ročně. Dosažení těchto 

parametrů se následně promítá do Aktualizace státní energetické koncepce v platné verzi 

schválené vládou ČR dne 16. května 2015 s horizontem do roku 2040.2   

                                                           

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní energetická koncepce, 2015. Dostupné online: 
https://www.mpo.cz/dokument158059.html 
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Neinvestiční podpora formou dotace3 poskytnutá z Programu má pozitivně přispět na realizaci 

Strategického rámce ČR 2030, konkrétně na realizaci stanovených opatření pro dosahování 

energetických úspor a zvyšování soběstačnosti postavené na obnovitelných zdrojích energie 

vč. snižování energetické náročnosti v rámci vizí hospodářského modelu.4 Účelnost a význam 

Programu EFEKT je taktéž podpořen Národním plánem reforem jako jeden z pilířů dosahování 

snižování energetické náročnosti pomocí opatření investičního i neinvestičního charakteru.5 

Neinvestiční podpora je určena na projekty v oblasti zvyšování účinnosti energie včetně využití 

kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se 

schválenou Státní energetickou koncepcí. Tato neinvestiční podpora má iniciovat investice při 

následných realizacích opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zároveň motivovat příjemce 

podpory k využívání investičních národních i evropských dotačních programů (zvýšení 

absorpční kapacity). Podporovány budou neinvestiční akce v podobě předprojektové přípravy, 

energetického poradenství a rozšiřování informací v oblasti snížení spotřeby energie, zavádění 

místních a územních koncepcí energetického managementu, přípravy energeticky úsporných 

projektů metodou EPC (Energy Performance Contracting) či seminářů, konferencí a publikační 

činnosti.  

Rozsah podporovaných aktivit je určen § 5 zákona č. 406/2000 Sb. zákon o hospodaření 

s energií, ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace je plně v souladu zákonem 

stanoveným rozsahem. 

 

Osy podpor  

Pro účely tohoto programu jsou stanoveny následující osy neinvestičních podpor:  

1. Předprojektová příprava  

2. Poradenská činnost  

3. Vzdělávání  

4. Energetický management a koncepce  

5. Pilotní projekty 

Legislativní rámec programu  

 EU – základní právní dokumenty 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, 

o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 

                                                           

3 Neinvestiční podporou formou dotace jsou myšleny peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým 
osobám na stanovený účel. 
4 Úřad vlády České republiky. Strategický rámec Česká republika 2030. 2017. Dostupné online: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/Strategicky_ramec_Ceska_republika_2030-compressed-
_1_.pdf 
5 Úřad vlády České republiky. Národní plán reforem 2021. Dostupné online: 
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/III_NPR-2021_FINverze.pdf 
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a 2006/32/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 

ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické 

účinnosti; 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 

o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU 

o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; 

• nařízení Komise (ES) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU 

na podporu de minimis (nařízení de minimis), ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 ČR – základní právní dokumenty  

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

• zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění 

pozdějších předpisů; 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; 

• vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 

se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška 

o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 

předpisů; 

• vyhláška č. 141/2021. o energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příjemci podpory – obecné vymezení 

• fyzické osoby nepodnikající; 

• fyzické osoby podnikající; 

• obchodní korporace6; 

• nestátní neziskové organizace7; 

• společenství vlastníků jednotek; 

• veřejnoprávní právnické osoby8. 

Podávání žádostí 

Žádost o neinvestiční podporu podaná pomocí Agendového informačního systému 

Ministerstva průmyslu a obchodu musí obsahovat informace specifikované ve Výzvě 

k podávání žádostí o neinvestiční podporu (dále jen „Výzva“)9 a identifikační údaje o žadateli 

stanovené zákonem č.  218/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Formuláře a 

prohlášení potvrzující právní formu žadatele a další skutečnosti stvrzující oprávněnost čerpat 

neinvestiční podporu v dané ose bude součástí jednotlivých Výzev. Blíže k podávání žádostí 

v podkapitole 5.3. 

Forma/způsob poskytování podpory 

V případě projektů spadající do oblasti veřejné podpory, bude podpora poskytována: 

• v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem, v platném znění (dále jen „nařízení Komise č. 651/2014“). Podpora 

je proto slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování 

EU a vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, 

• podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  (dále jen „podpora 

de minimis“). 

Poskytnutí podpory se připouští také u projektů, které nezakládají veřejnou podporu 

ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU10 Poskytnutí této podpory se řídí zákonem. 

 

                                                           

6 Akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost. 

7 Spolky, ústavy, nadace a nadační fondy. 

8 Obec, organizační složky státu, kraj, komory, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková 
organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba jako zvláštní typ příspěvkové 
organizace, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení.  

9 Výzvy budou zveřejňovány na webové stránce https://www.mpo-efekt.cz 

10 např. notifikované podpory nebo služby obecného hospodářského zájmu. 
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 Předmět podpory/podporované oblasti 

2.1. Osa podpory 1 – Předprojektová příprava 

2.1.1. Cíl podpory 

a) zvýšit informovanost vlastníků budov o možných opatřeních ke snížení energetické 

náročnosti budov s cílem motivovat vlastníky k jejich realizaci; 

b) podpořit realizaci kvalitních renovací díky finanční i místní dostupnosti přípravy těchto 

projektů napříč všemi typy budov i jejich vlastníků na celém území ČR.  

Výše uvedené cíle jsou implementací Dlouhodobé strategii na podporu na podporu renovace 

vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých a pro 

dosažení jí stanovených milníků a cílů11. 

2.1.2. Výše alokace 

Alokace v ose podpory 1 je stanovena minimálně na 35 % celkové alokace Programu.   

2.1.3. Předmět podpory 

a) zpracování vstupní studie potenciálu energetických úspor ke snížení energetické 

náročnosti budov;  

b) zpracování následných komplexních energetických studií;  

c) zhodnocení proveditelnosti renovace formou EPC (Energy Performance Contracting); 

d) příprava investičních záměrů;  

e) zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku pro výběrové řízení na 

dodavatele nebo technické asistence s žádostí o podporu do národních i evropských 

dotačních titulů. 

2.1.4. Výše podpory 

Maximální míra podpory v ose podpory 1 činí maximálně 80 % způsobilých výdajů. Míra 

podpory, výčet uznatelných a obecně nezpůsobilých výdajů je stanoven příslušnou Výzvou.  

2.1.5. Administrace 

a) Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci osy podpory 1 bude vyhlašována 

nejméně 1x ročně. Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo zvolit, zda se bude jednat 

o výzvu kolovou nebo průběžnou. Zároveň si vyhrazuje právo nevyhlásit ji vůbec. 

                                                           

11 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu 
obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých. 2020. Dostupné online: 
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-
dokumenty/2020/6/_20_III_dlouhodoba_strategie_renovaci_20200520_schvalene.pdf 
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b) Správce programu si vyhrazuje právo blíže vymezit příjemce podpory v závislosti na 

dané Výzvě. 

c) Způsob a termíny pro podávání žádostí, výběrová kritéria včetně jejich vah a další 

potřebné informace budou uvedeny ve Výzvě.  

d) Poskytnutá podpora v této ose bude vyplácena ex ante nebo ex post dle jednotlivé 

Výzvy. 

2.2. Osa podpory 2 – Poradenská činnost 

2.2.1. Cíl podpory 

a) zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení 

s energetickými zdroji; 

b) propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, 

zástupce veřejné správy a podnikatele; 

c) zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení 

efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů; 

d) informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci 

programů podpor a dalších možnostech financování. 

2.2.2. Výše alokace 

Alokace v ose podpory 2 je stanovena minimálně na 20 % celkové alokace Programu.   

2.2.3. Předmět podpory 

a) podpora poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti, 

energetiky a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných 

projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele včetně zpracování 

úvodního zhodnocení možností realizace energeticky úsporného projektu (aktuálně 

Energetická konzultační a informační střediska [„EKIS“] a Mobilní energetická 

konzultační a informační střediska [„M-EKIS“]); 

b) podpora činnosti Komplexních energetických konzultačních a informačních středisek 

[„K – EKIS“]12; 

c) podpora vytváření energetických agentur. 

 

Provádění poradenské a konzultační činnosti musí pro žadatele vykonávat energetičtí poradci, 

kteří prokáží odbornou způsobilost (tj. vzdělání a dosavadní praxi v oboru, v optimálním 

případě osvědčení energetického specialisty) nebo vyškolení pracovníci v oblasti úspor 

energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Náležitosti pro splnění odborné způsobilosti 

                                                           

12 K-EKIS je míněno jednotné místo poskytování kompletních odborných služeb v oblasti energetiky, jejichž 
součástí mohou být: konzultace, příprava projektu, plánu investice, zajištění zvýhodněného financování, příprava 
projektu pro financování dostupnými programy podpory, zajištění stavebního dozoru a/nebo asistence se 
zajištěním potřebných povolení vč. vyhodnocení projektu po jeho ukončení. 
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budou stanoveny Výzvou. Podmínky poskytnutí neinvestiční podpory jsou stanoveny 

v příslušné Výzvě.  

2.2.4. Výše podpory 

Maximální míra veřejné podpory v ose podpory 2 činí maximálně 100 % způsobilých výdajů. 

Míra podpory, výčet uznatelných a obecně nezpůsobilých výdajů je stanoven příslušnou 

výzvou.  

2.2.5. Administrace  

a) Kolová Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci osy podpory 2 bude vyhlašována 

nejméně 1x ročně. Poskytovatel podpory si však vyhrazuje právo nevyhlásit ji vůbec. 

b) Správce programu si vyhrazuje právo blíže vymezit příjemce podpory v závislosti na 

dané Výzvě. 

c) Výzva bude zveřejněna nejpozději v prosinci v roce, který předchází roku poskytnutí 

neinvestiční podpory v této ose, nebo bez zbytečného odkladu. 

d) Termín pro podávání žádostí, výběrová kritéria včetně jejich vah a další potřebné 

informace budou uvedeny ve Výzvě. 

e) Poskytnutá podpora v této ose bude vyplácena ex ante.  

 

2.3. Osa podpory 3 – Vzdělávání  

2.3.1. Cíl podpory 

a) podpořit osvětu a vzdělávání v oblasti poradenství, vědy, výchovy, výzkumu a vývoje 

v oblasti nakládání s energií, využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie. 

2.3.2. Výše alokace 

 Alokace v ose podpory 3 je stanovena minimálně na 5 % celkové alokace Programu.   

2.3.3. Předmět podpory 

a) podpora realizace nástrojů a podkladů pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti 

úspor energie; 

b) podpora akcí zaměřených na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor 

energie odborné veřejnosti a osob dotčených oblastí zvyšování energetické účinnosti. 

2.3.4. Výše podpory 

Maximální míra veřejné podpory v ose podpory 3 činí maximálně 90 % způsobilých výdajů. 

Míra podpory, výčet uznatelných a obecně nezpůsobilých výdajů je stanoven příslušnou 

výzvou.  
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2.3.5. Administrace  

a) Kolová Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci osy podpory 3 bude vyhlašována 

nejméně 1x ročně. Poskytovatel podpory si však vyhrazuje právo nevyhlásit ji vůbec. 

b) Správce programu si vyhrazuje právo blíže vymezit příjemce podpory v závislosti na 

dané Výzvě. 

c) Termín pro podávání žádostí, výběrová kritéria včetně jejich vah a další potřebné 

informace budou uvedeny ve Výzvě. 

d) Poskytnutá podpora v této ose bude vyplácena ex ante nebo ex post dle jednotlivé 

Výzvy. 

 

2.4. Osa podpory 4 – Energetický management a koncepce 

2.4.1. Cíl podpory 

a) zavádění energetického managementu podle v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 

Systémy managementu hospodaření s energií; 

b) zpracování energetických koncepcí s cílem vytvořit akční plán, na jehož základě bude 

sestaven harmonogram implementace navržených řešení v příslušné lokalitě;   

c) vytváření a vznik energetických společenství s cílem posílit zapojení obcí a jejich 

obyvatel do procesu energetické transformace a ochrany klimatu.  
 

2.4.2. Výše alokace 

Alokace v ose podpory 4 je stanovena minimálně na 35 % celkové alokace Programu.   

2.4.3. Předmět podpory 

a) podpora návrhu opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti 

a efektivního řízení nakládání s energií v energetickém hospodářství žadatele; 

b) příprava na certifikaci managementu hospodaření s energií systému energetického 

řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 50001; 

c) zpracování místních energetických koncepcí obcí a dobrovolných svazků obcí včetně 

zpracování akčního plánu; 

d) příspěvek na služby energetického manažera;  

e) zpracování územních energetických koncepcí a zpráv o uplatňování územních 

energetických koncepcí krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst ve vazbě na 

požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

f) podpora zakládání a rozvoje občanské komunitní energetiky za účelem zvýšení 

energetické soběstačnosti, zpřístupnění lokálních a čistých zdrojů obnovitelné energie 

a realizaci environmentálně, hospodářsky a společensky přijatelných řešení v oblasti 

nakládání s energií. 
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2.4.4. Míra veřejné podpory 

Maximální míra veřejné podpory v ose podpory 4 činí maximálně 90 % způsobilých výdajů. 

Míra podpory, výčet uznatelných a obecně nezpůsobilých výdajů je stanoven příslušnou 

výzvou.  

2.4.5. Administrace  

a) Termín pro podávání žádostí, výběrová kritéria včetně jejich vah a další potřebné 

informace budou uvedeny ve Výzvě. 

b) Správce programu si vyhrazuje právo blíže vymezit příjemce podpory v závislosti na 

dané Výzvě. 

c) Průběžné Výzvy pro podávání žádostí o podporu v rámci osy podpory 4 budou 

vyhlašovány nejméně 1x ročně. Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo nevyhlásit ji 

vůbec. 

d) Poskytnutá podpora v této ose bude vyplácena ex ante dle jednotlivé Výzvy. 

2.5. Osa podpory 5 – Pilotní projekty 

2.5.1. Cíl podpory 

a) cílem podpory je přispět k tvorbě nových poznatků, přístupů a metod, které pomohou 

při tvorbě strategií, koncepcí nebo nastavování politiky v oblasti zvyšování energetické 

účinnosti. 

2.5.2. Výše alokace 

Alokace v ose podpory 5 je stanovena minimálně na 5 % celkové alokace Programu.   

2.5.3. Předmět podpory 

a) zpracování projektů neinvestiční povahy podle potřeb a požadavků MPO v oblasti 

snížení energetické náročnosti. 

2.5.4. Míra veřejné podpory 

Maximální míra veřejné podpory v ose podpory 5 činí maximálně 90 % způsobilých výdajů. 

Míra podpory, výčet uznatelných a obecně nezpůsobilých výdajů je stanoven příslušnou 

Výzvou.  

2.5.5. Administrace  

a) Správce programu si vyhrazuje právo vyhlásit i více Výzev v roce, nebo je v daném 

rozpočtovém roce nevyhlašovat vůbec. 

b) Správce programu si vyhrazuje právo blíže vymezit příjemce podpory v závislosti na 

dané Výzvě. 
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c) Výzva bude zveřejněna podle potřeby v průběhu roku poskytnutí podpory. 

d) Termín pro podávání žádostí, výběrová kritéria včetně jejich vah a další potřebné 

informace budou uvedeny ve Výzvě. 

e) Poskytnutá podpora v této ose bude vyplácena ex ante nebo ex post dle jednotlivé 

Výzvy. 

 Vymezení příjemce neinvestiční podpory  

3.1. Příjemce neinvestiční podpory 

Příjemcem neinvestiční podpory je právnická nebo fyzická osoba blíže specifikovaná Výzvou 

v rámci dané osy podpory, která může žádat o neinvestiční podporu na předmětný účel (dále 

také „Žadatel“ a „Účastník programu“). Náležitosti žádosti jsou uváděny v souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Přípustnost přidělení neinvestiční podpory 

Neinvestiční podpora smí být přidělena, jestliže: 

a) Nebyl vůči žadateli prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebyl zamítnut 

návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo uchazeč není v likvidaci; 

b) Má žadatel vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu 

fondu nebo ke zdravotní pojišťovně;  

c) Nebyl žadatel v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních 

předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost nesouvisí s obsahem 

akce; 

d) Nevykázal žadatel ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících 

zdaňovacímu období, ve kterém žádá o neinvestiční podporu formou dotace, daňovou 

ztrátu podle zvláštního právního předpisu; 

e) Nemá žadatel vyčerpaný limit de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2017 

o použití článku č. 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud použití tohoto nařízení není vyloučeno charakterem Výzvy.  
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 Způsobilé výdaje 

4.1. Vymezení způsobilých výdajů  

a) Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací 

podpořeného projektu v příslušné ose podpory a musí u nich existovat prokazatelná 

přímá vazba na výstup podpořeného projektu. 

b) Musí být doloženy průkaznými doklady. 

c) Způsobilé výdaje jsou stanoveny ve Výzvě. 

d) V případě, že vzniknou pochybnosti o uznatelnosti výdaje, rozhoduje o jejich akceptaci 

poskytovatel neinvestiční podpory. 

4.2. Vymezení obecně nezpůsobilých výdajů 

a) Výdaje spojené se zajištěním finančních prostředků, např. úhrada výdajů na uzavření 

smlouvy o úvěru, poplatky za vedení účtu, ocenění nemovitosti, úhrada právních 

služeb, kolky apod.; 

b) Nevyužité provozní výdaje (zmařené investice); 

c) Zaviněná manka a náhrady škod, související s investiční výstavbou nebo spojené 

s odstraňováním škod na majetku; 

d) Poplatky a úroky z prodlení, pokuty, sankce, penále či přirážky; 

e) Výdaje, které byly zahrnuty do výdajů pro podporu z jiných veřejných zdrojů; 

f) Výdaje na zpracování žádosti o neinvestiční podporu v Programu EFEKT; 

g) DPH – žadatel, který je plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH na vstupu a o tento 

odpočet si bude žádat podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů, nesmí DPH zahrnout do způsobilých výdajů; 

h) Vlastní propagace (např. formou reklamy, PR); 

i) Pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění, pojištění pracovní odpovědnosti 

apod.; 

j) Výdaje na právní služby; 

k) Výdaje na vedení účetnictví; 

l) Výdaje na vybavení kanceláře nábytkem; 

m) Výdaj na pořízení výpočetní techniky (nákup, operativní či finanční leasing). 
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 Poskytování neinvestiční podpory 

5.1.  Obecné zásady poskytování neinvestičních podpor  

a) Podpora je poskytována v souladu se zákony uvedenými v části „Legislativní rámec 

programu“. 

b) Podpora je vyplácena jako účelová individuální dotace a je vázána na určitou míru 

vlastní spoluúčasti příjemce podpory, jejíž výše se liší podle jednotlivé osy a Výzvy. 

c) MPO vyhlásí Výzvu pro příjem žádostí o neinvestiční podporu s uvedením termínů pro 

podání žádostí o neinvestiční podporu a objemem alokace prostředků státního 

rozpočtu. 

d) Žádost o neinvestiční podporu bude možné podávat nejpozději do data uvedeného 

v příslušné Výzvě. 

e) Za dodržení podmínek účelovosti neinvestiční podpory a dodržení stanovených 

parametrů odpovídá příjemce této podpory. 

f) Vyúčtování výdajů a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu 

poskytnutých na financování musí odpovídat rozsahu uvedenému v Podmínkách 

neinvestiční podpory v souladu se zásadami a termíny vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou 

se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Účelné a hospodárné využití neinvestiční podpory bude předmětem kontroly ze strany 

poskytovatele neinvestiční podpory podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

h) Podrobnější popis poskytování neinvestiční podpory bude upřesněn v dané Výzvě. 

 

5.2. Vymezení kontrolní činnosti správce programu 

Kontrolní činnosti správce programu bude vykonávána v souladu se zákonem č.  320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a vyhláškou Ministerstva financí č.  416/2004 

Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola bude zaměřena k zabezpečení hospodárného, efektivního a účelového vynakládání 

prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených. Vnitřní kontrolní systém má dvě 

složky – systém řídicí kontroly rezortu (předběžná kontrola operací před schválením 

a průběžná a následná kontrola) a systém interního auditu (vyhodnocení přiměřenosti 

a účinnosti řídicí kontroly vybraných operací).  
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5.3. Podávání žádostí  

a) Poskytovatel neinvestiční podpory určuje způsob podání žádostí včetně lhůt pro dodání.  

b) Výzvy k podávání žádostí budou zveřejňovány pouze dálkovým způsobem na webových 

stránkách www.mpo-efekt.cz a www.mpo.cz. 

c) Poskytovatel specifikuje potřebný obsah žádostí dle příslušných os podpory. 

d) Poskytovatel neinvestiční podpory specifikuje bližší popis vyžádaných příloh, 

vč. náležitostí, které jsou implementovány do příslušné Výzvy nebo jejích částí. 

e) Oprávněný žadatel v přílohách uvádí nejméně následující údaje:  

a. název akce; 

b. úplný název žadatele (obchodní jméno) – podle ARES; 

c. adresa – podle ARES; 

d. IČO a DIČ; 

e. právní formu stanovenou danou osou a Výzvou; 

f. je-li žadatel o dotaci právnickou osobou: 

i. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda 

tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na 

základě udělené plné moci, 

ii. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího 

evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů 

a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, 

jedná-li se o evidující osobu, pokud skutečného majitele má13;  

iii.  informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

g. kontaktní osoba; 

h. plátcovství DPH; 

i. cíl akce, parametry a indikátory; 

j. název a číslo Výzvy, do které je žádost podávána; 

k. podrobný popis opatření a jeho přínosů; 

l. harmonogram; 

m. bilance zdrojů a potřeb financování akce; 

n. čestná prohlášení: 

i. o bezdlužnosti; 

ii. o veřejné zakázce vč. dokladů prověřujících střet zájmu dodavatelů a 

poddodavatelů v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů; 

iii. o DPH; 

iv. o de minimis (v případě, že je podpora v tomto režimu poskytnuta); 

o. další přílohy a údaje vztahující se k dané ose a dle aktuální Výzvy. 

                                                           

13 Právnické osoby, které skutečného majitele nemají, jsou určeny § 7 zákona č. 37/2021., o evidenci skutečných 
majitelů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.4. Procesní administrace neinvestiční dotační podpory 

a) Formální kontrola – kontrola úplnosti a správnosti žádosti včetně doložení všech 

povinných příloh a jejich správnost, přičemž budou kontrolována data elektronicky 

podaných žádostí o neinvestiční podporu formou dotace a data doručených částí žádosti 

v listinné podobě nebo doručených datovou schránkou; 

b) Předběžné vyhodnocení žádostí – formálně správné žádosti jsou předběžně vyhodnoceny 

podle stanovených hodnotících kritérií a postupů, které jsou sepsány do Metodiky 

hodnocení žádostí a předloženy Hodnotitelské komisi (dále jen „HK“). HK je jmenována 

náměstkem ministra sekce energetiky s funkčním období pokrývající období plnění 

Státního programu, resp. na období 2022–2027. Soupis předběžně vyhodnocených 

projektů včetně důležitých dat z žádostí o neinvestiční podporu je Hodnotitelské komisi 

zaslán elektronickou cestou. 

c) Předběžně vyhodnocené projekty splňující formální a obsahová kritéria stanovená Výzvou 

a Programem jsou postoupeny k posouzení HK.   

d) U projektů, které HK nedoporučila k financování ze státního rozpočtu, je v zápise z jednání 

HK uveden důvod zamítnutí. O důvodech zamítnutí je informován také Žadatel 

o neinvestiční podporu.  

e) Při schválení žádostí HK jsou Žadatelé správcem programu informováni o doporučení jejich 

žádosti k podpoře a dále jsou vyzváni k předložení dalších povinných příloh dle znění 

programu.  

f) Před poskytnutím každé nové podpory poskytovatel ověří, zda v případě podpory v rámci 

režimu de minimis nová podpora nepřekročí strop podpory de minimis dle čl. 3 odst. 2 

nařízení de minimis, a zda jsou splněny i další podmínky stanovené tímto nařízením (např. 

princip jednoho podniku dle čl. 2 odst. 2 nařízení de minimis). Podporu de minimis nelze 

kumulovat se státní podporou na tytéž způsobilé výdaje (viz čl. 5 nařízení de minimis).  

g) Po předložení povinných příloh a jejich kontrole správce programu vydá Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, zajistí odeslání a následně zabezpečí vyplacení podpory, tj. provede 

rezervaci finančních prostředků a vydá platební příkaz.  

h) Rozhodnutí jsou v tomto podprogramu vydávána ex ante nebo ex post v závislosti na dané 

Výzvě. 

i) V průběhu realizace podpořeného projektu je správce programu oprávněn vyzvat 

Účastníka programu k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci v nezbytném 

rozsahu. Účastník programu je povinen tyto dokumenty správci programu ve stanovené 

lhůtě předložit. 

j) Pokud se správce programu domnívá, že Účastník programu porušil podmínku stanovenou 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v Podmínkách čerpání neinvestiční dotace, bez 

zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce neinvestiční podpory formou dotace podle 

§ 14f odst. (1) zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), k provedení opatření k nápravě. 
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k) Pokud povaha neumožňuje nápravu ve stanovené lhůtě, vyzve správce programu 

Účastníka programu k vrácení části nebo celé neinvestiční podpory podle § 14f odst. (3) 

rozpočtových pravidel. 

l) Pokud správce programu během realizace projektu vyhotovil výzvu k nápravě podle § 14f 

odst. (1) rozpočtových pravidel nebo výzvu k vrácení části nebo celé neinvestiční podpory 

podle § 14f odst. (3) rozpočtových pravidel, bude bez zbytečného odkladu vhodným 

způsobem o vydání výzvy k opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení neinvestiční 

podpory včetně toho, jak bylo na výzvu reagováno, informovat místně příslušný finanční 

úřad. 

m) V rozsahu, v jakém příjemce neinvestiční podpory provedl opatření k nápravě nebo vrátil 

neinvestiční podporu nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

n) V případě včasného předložení dokumentů a splnění účelnosti dotace v souladu 

s příslušnými Podmínkami čerpání neinvestiční dotace a tímto Programem, je vyhotoveno 

Závěrečné vyhodnocení akce, čímž je projekt uzavřen. Náležitosti závěrečných 

a průběžných zpráv nebo dalších aktivit prokazujících účelné a hospodárné využití 

přidělených prostředků budou stanoveny v Podmínkách čerpání neinvestiční dotace 

v rámci jednotlivých Výzev. 

o) U náhodně vybraných účastníků programu dle plánu kontrol nebo u těch účastníků 

programu, u kterých je podezření na porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, provádí v průběhu realizace 

akcí správce programu kontrolu na místě dle zákona o finanční kontrole a dle zákona 

č.  255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. Požadavky na zadávací řízení 

Příjemce neinvestiční podpory se v případě realizace veřejné zakázky v rámci přidělené 

neinvestiční podpory řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Mimo jiné odpovídá 

za dodržování ustanovení § 6 tohoto zákona, ve kterém je vymezena zadavateli povinnost 

dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Pokud zadavatel realizuje zakázku malého rozsahu (mimo režim zákona), je povinen se řídit 

vnitřní směrnicí organizace. 

Pokud zadavatel realizuje veřejnou zakázku, prověří střet zájmu všech dodavatelů 

a poddodavatelů v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů a podá o tom bezodkladně zprávu poskytovateli dotace. Pokyny, rozsah prověření 

a dodání výše uvedené zprávy bude stanoven příslušnou Výzvou.  

Kontrolu nad tímto zákonem vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tímto 

ustanovením nejsou dotčena práva orgánů činných v trestním řízení. 
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 Územní dimenze 

Podpora formou neinvestiční podpory může být poskytnuta subjektům uvedeným 

v jednotlivých Výzvách, které se nachází na území České republiky. 

 Ostatní ustanovení 

a) Na přidělení neinvestiční podpory formou dotace není v souladu s § 14 odst. 1, zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, právní 

nárok. 

b) V případě sporu nebo nejasností o konečné výši dotace rozhoduje MPO.  

c) Sankce za nedodržení podmínek programu budou stanoveny v příslušné Výzvě. 

Příloha č. 1 Předpokládané minimální finanční alokace pro období 2022–2027 

 

 

 

 STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE 

Dotační titul: PROGRAM EFEKT III – neinvestiční  

   Rok                         

                    

                             

min             

Osa podpory 

1 

Osa podpory 

2 

Osa podpory 

3 

 

Osa podpory 

4 

 

Osa podpory 

5 
Celkem  

2022 25 % 45 % 5 % 20 % 5 % 100 % 

2023 35 % 20 % 5 % 35 % 5 % 100 % 

2024 35 % 20 % 5 % 35 % 5 % 100 % 

2025 35 % 20 % 5 % 35 %  5 % 100 % 

2026 35 % 20 % 5 % 35 % 5 % 100 % 

2027 35 % 20 % 5 % 35 % 5 % 100 % 


