
 
 

 

 

Program ENERG 

na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě  

v podnikatelském sektoru 

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ 
 

 

 

 

 

 

 

Číslo výzvy Výzva IV 

Druh výzvy Průběžná 

Datum vyhlášení výzvy 
 

1. 6. 2021 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 1. 6. 2021 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu Do data vyčerpání alokace 

Plánovaná alokace výzvy 90 000 000 Kč 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Obsah 

1. CÍL PROGRAMU ....................................................................................................................4 

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY ......................................................................................................4 

3. VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY.............................................................................................6 

4. PODMÍNKY PROGRAMU .........................................................................................................7 

4.1. PODMÍNKY PŘIJATELNOSTI PROJEKTU ...................................................................................7 

4.2. POVINNOSTI PŘÍJEMCE PODPORY PO DOBU PLATNOSTI SMLOUVY O ZVÝHODNĚNÉM ÚVĚRU ......9 

4.3. POVINNOSTI PŘÍJEMCE PODPORY ....................................................................................... 10 

5. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ........................................................................................................... 11 

5.1. ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU JSOU: ........................................................... 12 

5.2. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU: .................................................................. 12 

5.3. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR ENERGIE A 

TECHNICKOU DOKUMENTACI ........................................................................................................... 13 

6. FORMA A VÝŠE PODPORY .................................................................................................. 14 

6.1. ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR .......................................................................................................... 14 

6.2. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR ENERGIE PROJEKTU A 

TECHNICKOU DOKUMENTACI ........................................................................................................... 15 

6.3. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ZA DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ REALIZACE PROJEKTU ................................... 16 

7. VÝBĚR PROJEKTŮ ............................................................................................................. 16 

7.1. VÝBĚROVÁ KRITÉRIA ......................................................................................................... 16 

7.2. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ .............................................................................................. 17 

7.3. SOUBĚH PODPOR .............................................................................................................. 17 

8. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY A ZPŮSOB JEJÍHO PŘEDLOŽENÍ ................... 17 

8.1. OBSAH ŽÁDOSTI O PODPORU ............................................................................................. 17 

8.2. FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O PODPORU ..................................................................................... 18 

8.3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU............................................................................................. 18 

8.4. SANKCE ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ................................................................. 18 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ ....................................................................................................... 19 

10. DEFINICE .......................................................................................................................... 19 

 

  



 

3 
 

Základní ustanovení 

Touto výzvou je realizován program ENERG na podporu dosažení úspor energie v 

konečné spotřebě v podnikatelském sektoru ve znění Změny č. 2 programu ENERG 

na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v podnikatelském sektoru 

schválené usnesením vlády ČR č. 362 ze dne 12. dubna 2021 (dále jen „program“). 

Tento dokument představuje vyhlášení podmínek pro stanovené období k předkládání 

žádostí o poskytnutí zvýhodněného úvěru pro financování projektů v rámci programu 

(dále jen „výzva“). 

Správce programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu, 

IČO 47609109 se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (www.mpo.cz). 

Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se 

sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČO 44848943 (dále též „ČMZRB“), který 

vykonává svojí činnost na základě dohody o financování uzavřené s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu.  

Podpora poskytnutá v rámci této výzvy je 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 o ES prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem1, v platném znění (dále jen „Bloková 

výjimka“), je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy 

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

o fungování EU 

a/nebo 

● 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 minimis2 

(dále jen „podpora de minimis“). 

Podpora je v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních 

a diskontních sazeb.3  

  

                                                 

1
 Úřední věstník EU, L 187, 26.6. 2014, str. 1- 78. 

2
 Úřední věstník EU, L 352. 24. 12. 2013, str.  1- 8. 

3
 Úřední věstník EU, C 14, 19. 1. 2008, str. 6-9. 

http://www.mpo.cz/
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1. Cíl programu 

Cílem programu je usnadňovat podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup 

k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti 

nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení 

úspor v konečné spotřebě energie. V důsledku realizace podporovaných projektů 

zároveň dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v souladu 

s environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie. Program bude 

přispívat k naplnění k naplnění vnitrostátního cíle energetické účinnosti České 

republiky a závazku nových úspor energie dle čl. 7 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. 

2. Podporované aktivity 

Projekt se musí týkat: 

a)  zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím: 

I. zavádění nových energeticky účinnějších výrobních a technologických 

procesů včetně technologie, která je mobilní4 (např. stavební stroje), 

mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní 

spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti. 

II. využití odpadní energie ve výrobních procesech,  

III. nákup energeticky úsporných spotřebičů a kancelářské techniky; 

b) snížení energetické náročnosti budovy, ve které je uskutečňována převážně 

podporovaná ekonomická činnost, se zaměřením projektu na: 

I. rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách podniku a v 

energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení 

účinnosti, 

II. modernizaci nebo rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 

III. rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla, 

                                                 

4 Nelze podpořit projekt na úsporu paliv u dopravních prostředků typu – osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, 

kolejová vozidla a letadla, apod. Způsobilá jsou pouze v rámci vnitropodnikové dopravy. 
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IV. výměnu klimatizačních systémů za energeticky účinnější, 

V. zvýšení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy 

a výrobního areálu, VZT a rekuperace tepla 

VI. modernizaci soustav osvětlení (instalace energeticky účinných 

osvětlovacích systémů (LED), pohybových čidel, senzorů denního 

světla) v budovách či vnitropodnikovém areálu žadatele; 

c) výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu příjemce podpory 

a tím úplného nebo částečného nahrazení stávající výroby energie 

z neobnovitelných zdrojů, nebo nahrazení méně účinného zdroje energie 

z obnovitelných zdrojů účinnějším, pouze za podmínky že výrobou energie 

z obnovitelných zdrojů bude dosaženo samostatně5 prokazatelné energetické 

úspory. Snížení konečné spotřeby energie je prokazatelné měřením nebo 

kvalifikovaným odhadem před provedením tohoto opatření a po něm, se 

zaměřením na: 

I. instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů6 (energie z 

biomasy, solární termické a fotovoltaické systémy) pro vlastní 

spotřebu, 

II. instalaci kombinované výroby elektřiny a tepla pro vlastní 

spotřebu, 

III. instalaci tepelných čerpadel pro vlastní spotřebu, 

d) zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením 

systému managementu hospodaření s energií. 

 

Jeden projekt příjemce podpory může současně zahrnovat více podporovaných aktivit. 

                                                 

5 Netýká se instalace FVE, která samostatně negeneruje úsporu v konečné spotřebě energie, ale lze ji zařadit společně s dalšími 

energetickými opatřeními 
6 Samostatnou instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) 

není možné podpořit, pokud nebude úspora energie ve smyslu definice podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, 
tzn. úspory energie dosažené zvýšení energetické účinnosti oproti původnímu zdroji. Pouhá instalace OZE, např. FVE tak není 
možná. 
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3. Vymezení příjemců podpory 

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat podle svého čestného 

prohlášení následující podmínky: 

a) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované 

ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt7, 

b) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

c) je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů, 

d) není v úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, 

e) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím8 a vůči poskytovatelům podpory 

z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou 

nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané 

nedoplatky, 

f) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců, 

g) má zajištěno oddělení činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišení 

nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví rybolovu 

a akvakultury (CZ-NACE 03) nepoužívaly podporu poskytovanou z tohoto 

programu, 

h) není proti jeho majetku vedena exekuce, 

i) není v likvidaci, 

j) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v případě odštěpného závodu 

zahraničního podnikatele dle právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele; 

                                                 

7
 Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci projektu; v těchto 

případech postačí při podání žádosti o podporu oprávnění k jakékoliv jiné podnikatelské činnosti na území České republiky. 

8
 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu 

financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, 
celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, 
obcím a svazkům obcí. 
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pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se 

na něj jako na podnik v úpadku, 

k) nemá neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora 

je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, 

l) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající 

se provozování živnosti, 

m) není podnikem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení o Blokové výjimce 

(pouze v případě podpory podle Nařízení o Blokové výjimce). 

n) není na něj uvalen inkasní příkaz, který je nesplacený ve smyslu čl. 1 odst. 4 

Nařízení o Blokové výjimce. 

4. Podmínky programu 

4.1. Podmínky přijatelnosti projektu 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

a) bude realizován na území hlavního města. Prahy, 

b) je v souladu s principem rovných příležitostí EU a principem udržitelného rozvoje 

z hlediska ochrany životního prostředí, 

c) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu 

na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené 

s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující použití domácího 

zboží na úkor dováženého zboží,  

d) v případě podpory podle Blokové výjimky nesmí být zahájen před datem podání 

žádosti o podporu, tj. nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli strojů a zařízení 

(vztahuje se i na smlouvy o smlouvě budoucí, závazné objednávky a leasingové 

smlouvy), ani zahájeny stavební práce související s projektem9; za zahájení prací 

se nepovažují přípravné práce jako je získání povolení a zpracování studií 

proveditelnosti, 

                                                 

9 Uzavření smlouvy o dodávce stavebních prací se nepovažuje za zahájení projektu v případě, že uzavřená smlouva umožňuje 

odběrateli (příjemci podpory) před zahájením plnění jednostranně odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankce, nebo podmiňuje 
zahájení plnění získáním podpory a umožňuje odběrateli od smlouvy bez sankce odstoupit, pokud podporu nezíská. 
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e) v případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 

výrobních a technologických procesů musí při pořízení energeticky úspornějších 

výrobních strojů a technologických zařízení respektovány níže uvedené podmínky: 

I. výrobní kapacita (roční produkce) nového zařízení nesmí překročit 

výrobní kapacity nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení 

výrobní kapacity, tak musí být pro výpočet způsobilých výdajů aplikován 

článek 38 bod 3 b) Blokové výjimky, 

II. zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že 

nahrazovaná zařízení již nejsou používána, 

f) v případě výměny výrobků spadajících pod směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků 

spojených se spotřebou energie musí výrobky splňovat minimální požadavky 

příslušných nařízení Komise10, 

g) projekt není určen ke splnění požadavků norem Evropské unie, které již byly 

schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti (pouze v případě podpory podle článku 

38 Blokové výjimky), 

h) v případě podpory de minimis nesmí být projekt dokončen před datem podání 

žádosti o podporu11;  

i) v případě projektů podle bodu 2 písm. a) až d) energetický posudek, potvrdil 

dosažitelnost zvýšení energetické účinnosti, a to minimálně 10% úsporu energie 

v konečné spotřebě, 

j) v případě projektů zaměřených na (i v kombinaci): 

  zateplení obvodového pláště budovy podniku nebo výrobního areálu, výměna 

a renovace otvorových výplní; instalace mechanického větrání s rekuperací; 

 výměnu zdroje tepla; 

 modernizace soustav osvětlení - náhrada světelných zdrojů LED zdroji. 

                                                 

10
 Mezi výrobky spadající pod směrnici o ecodesign patří mj. plynové kotle, plynové kogenerační jednotky, plynová tepelná 

čerpadla, ohřívače vody, kotle na tuhá paliva o jmenovitém výkonu 500 kW nebo méně. 

11
 Projekt byl fyzicky dokončen, tj. došlo k uvedení majetku pořízeného ze zvýhodněného úvěru do užívání nebo byl vydán 

kolaudační souhlas.  
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S předpokládanými způsobilými výdaji do 3 mil. Kč je možno doložit energetické 

hodnocení posuzovaného záměru. Toto energetické posouzení prokáže minimálně 

10% úsporu energie a bude předloženo spolu s potvrzením žadatele, že 

posuzovaný návrh je v souladu se specifickými podmínkami této výzvy. 

k) v případě projektů snížení energetické náročnosti budovy je možné doložit průkaz 

energetické náročnosti budov pro stav budovy před a po realizací úsporného 

opatření, který potvrdí potenciál snížení celkové dodané energie za rok minimálně 

o 20 %, 

l) projekty nesmí předpokládat získání provozní podpory obnovitelných zdrojů 

energie, 

m) podpora nebude poskytnuta na spolufinancování zařízení, na něž se vztahuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích o 

průmyslových emisích, která je použitelná na zařízení pro výrobu energie a dálkové 

vytápění nad 50 MW,  

n) projekty obsahující kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí splňovat kritéria 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny podle vyhlášky č. 37/2016 Sb., 

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině 

z druhotných zdrojů v platném znění. Splnění těchto kritérií musí být potvrzeno 

energetickým specialistou v rámci energetického posudku,  

o) v případě podpory instalace solárního systému nebo systému s tepelnými čerpadly 

do objektu napojeného na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií je tato 

podpora poskytnuta v souladu s § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. 

4.2. Povinnosti příjemce podpory po dobu platnosti smlouvy 
o zvýhodněném úvěru 

a) umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům 

ČMZRB, zaměstnancům Ministerstva průmyslu obchodu, zaměstnancům Státní 

energetické inspekce ČR a zaměstnancům dalších subjektů určených ČMZRB 

nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem kontroly plnění podmínek 

smlouvy o úvěru, 
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b) souhlasit, že budou Ministerstvu průmyslu a obchodu a subjektům určeným 

obecně závaznými předpisy předávány údaje o jeho osobě v rozsahu 

vyžadovaném platnými předpisy, zejména údaje týkající se jména/názvu/firmy, 

adresy/sídla, IČO, názvu, CZ-NACE, umístění projektu a výši poskytnuté 

podpory pro účely jejich zveřejnění a pro účely kontroly dodržování pravidel 

veřejné podpory, 

c) být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

d) používat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený s účastí 

zvýhodněného úvěru převážně k podporovaným ekonomickým činnostem, 

v případě jeho prodeje použít prostředky získané jeho prodejem do jednoho 

roku od prodeje na splacení zvýhodněného úvěru použitého na financování či 

spolufinancování prodávaného majetku podle podmínek smlouvy 

o zvýhodněném úvěru, 

e) zajišťovat oddělení činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišení 

nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví rybolovu 

a akvakultury (CZ-NACE 03) nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto 

programu.  

4.3. Povinnosti příjemce podpory  

Prokázat do 3 let a 6 měsíců od data ukončení realizace projektu splnění 

podmínek zvýhodněného úvěru a: 

a) v případě projektů podle bodu 2 písm. a), c) a d) předložit ČMZRB ověřovací 

energetický posudek, kde musí být uvedeny hodnoty konečné spotřeby energie 

u příjemce podpory dosažené v průběhu jakéhokoliv dvanáctiměsíčního období 

mezi datem ukončení realizace projektu a datem, které odpovídá uplynutí tří 

kalendářních let od data ukončení realizace projektu, 

b) v případě projektů podle bodu 2 písm. b) předložit ČMZRB: 

● ověřovací energetický posudek v písm. a), nebo 

● zprávu technického dozoru investora (případně kolaudační zápis 

nebo informaci o realizaci projektu), že realizace projektu je plně v 

souladu s projektem, podle kterého byl zpracován PENB, tzn., že 



 

11 
 

cílové hodnoty stanovené PENB jsou totožné s hodnotami 

realizovaného projektu12. V případě, kdy dojde k odchýlení se od 

předloženého projektu, tzn. PENB není aktuální, má příjemce 

povinnost předložit aktualizovaný PENB odpovídající 

kolaudovanému objektu, a který prokáže minimální úsporu energie 

ve výši 20%, 

▪ v případě použití energetického hodnocení, čestné prohlášení 

žadatele, že došlo k realizaci v souladu s navrhovanými 

opatřeními uvedenými v energetickém hodnocení. V případě 

odchýlení se od předkládaného projektu, nově vyplněné 

energetické hodnocení po realizaci opatření, které prokáže 

minimální úsporu energie ve výši 10 %. 

c) vyřadit13 z používání stroje a zařízení, které byly v rámci projektu nahrazeny 

novými za podmínek a ve lhůtě uvedené ve smlouvě o zvýhodněném úvěru.  

5.      Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje uhrazené ze zvýhodněného úvěru musí splňovat následující 

podmínky: 

● musí bezprostředně souviset s realizací projektu, pokud je realizováno v rámci 

pravidla de minimis, 

● musí být určeny výlučně k provedení opatření na úsporu energie v konečné 

spotřebě u příjemce podpory (v případě podpory dle čl. 38 Blokové Výjimky), 

● musí být doloženy účetními/daňovými doklady, 

● musí sloužit k pořízení majetku, či uhrazení výdajů příjemce podpory, 

● musí být identifikovatelné v celkových investičních nákladech jako samostatná 

investice (v případě podpory dle čl. 38 Blokové Výjimky). 

Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo vyžadovat pro investiční výdaje technický 

dozor nebo technický monitoring. 

                                                 

12 V případě, že dojde k rozporu realizovaného projektu s projektovou dokumentací (projektovým záměrem), je nutné aktualizovat 

PENB po realizaci projektu a ověřit dosažené hodnoty pro monitorovací ukazatele. 

13 Stroj či technologie nesmí být prodána či předána jiné osobě s cílem dalšího používání, jako tomu bylo u žadatele. Musí dojít 

k uložení na sklad žadatele, rozebrání na náhradní díly, případně musí dojít k ekologické likvidaci. 
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5.1. Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru jsou: 

pro aktivity podle kapitoly 2 této výzvy: 

a) pořízení nebo rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou 

pořízení pozemků, staveb a dopravních prostředků), tzn. realizace opatření 

vedoucích k naplnění podmínky projektu podle bodu 4.1 písm. k), l) a m) 

příjemce podpory; v případě strojů a zařízení se nesmí jednat o nákup použitých 

strojů a zařízení, 

b) pořízení drobného majetku, (nesmí se jednat o nákup použitých zařízení), 

pouze v případě podpory de minimis, 

c) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pokud je nezbytný k řádnému 

provozování hmotného majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů 

projektu, zejména pořízení software nezbytného pro implementaci 

managementu hospodaření s energií, 

d) technické zhodnocení nemovitosti v případě, kdy nemovitost pronajímána jiné 

osobě, 

e) DPH jako součást způsobilého výdaje zvýhodněného úvěru pokud příjemce 

podpory není plátcem DPH nebo si nemůže vrácení DPH nárokovat. 

V případě podpory podle blokové výjimky se výdaje uvedené v tomto článku výše 

v bodech a) a c) považují za způsobilé výhradně výdaje přímo související 

s provedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti a tyto lze identifikovat v 

celkových investičních nákladech jako samostatnou investici včetně nutných 

souvisejících úprav. 

V případě podpory de minimis se výdaje uvedené v tomto článku výše v bodech a) a 

c) považují za způsobilé ty výdaje, které jsou součástí projektu, který odpovídá jedné 

nebo více podporovaným aktivitám dle bodu 2 výzvy. 

 

5.2. Nezpůsobilé výdaje zvýhodněného úvěru: 

a) výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby; 

b) DPH není součástí způsobilého výdaje zvýhodněného úvěru: 

o pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH 

nárokovat, 
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o pokud je poskytnutý úvěr nad 70 % i pro příjemce, kteří nejsou plátci 

DPH. 

c) splacení dříve poskytnutého úvěru a refinancování vlastních zdrojů žadatele,  

d) v rámci výzkumných, vývojových a pilotních projektů; 

e) při rekonstrukci bytových a rodinných domů; 

f) u veřejných budov (budovy ve vlastnictví obcí, ústředních orgánů státní správy 

a právnických osob jimi založených či zřízených a používaných k činnostem, 

které nejsou podnikáním); 

g) při rekonstrukci/výstavbě zdroje kombinované výroby elektrické energie a tepla 

a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a 

biomasy; 

h) při výstavbě nových budov, včetně budov s téměř nulovou spotřebou energie. 

i) pořízení, modernizace a rekonstrukce zdroje energie pro distribuci energie (tj. 

pokud vyrobenou energii nespotřebuje žadatel pro svou spotřebu, přípustná je 

distribuce energie do výše 20% celkového množství vyrobené energie). 

 

5.3. Způsobilé výdaje finančního příspěvku na vyhodnocení 
dosažených úspor energie a technickou dokumentaci 

Náklady na vyhodnocení dosažených úspor energie projektu podle bodu 4.1 písm. i) a 

k), případně technické dokumentace jako přílohy k žádosti o zvýhodněný úvěr.  

DPH není součástí způsobilého výdaje finančního příspěvku, pokud je příjemce 

podpory plátcem DPH a/nebo si může vrácení DPH nárokovat. 

Náklady na pořízení energetického posudku nejsou způsobilým výdajem, pokud byly 

hrazeny v rámci poradenského programu ELENA.   

Způsobilým výdajem nejsou náklady na pořízení ověřovacího energetického posudku. 

 



 

14 
 

6. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem za 

dosažení výsledků realizace projektu a finančního příspěvku na vyhodnocení 

dosažených úspor energie a technickou dokumentaci. 

Na jednu žádost může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr, jeden finanční 

příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu a jeden finanční příspěvek na 

vyhodnocení dosažených úspor energie a technickou dokumentaci. Finanční 

příspěvky se poskytují výhradně společně se zvýhodněným úvěrem. 

Podpora je poskytována v souladu s Blokovou výjimkou nebo jako podpora de minimis. 

Projekty spadající pod ekonomickou činnost CZ-NACE 01 „Rostlinná a živočišná 

výroba, myslivost a související činnosti“ mohou být podpořeny výhradně v souladu s 

Blokovou výjimkou. 

Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě podpory podle Blokové výjimky 

přesáhnout hranici dle následující tabulky: 

region NUTS 2 
malý 

podnik 
střední podnik 

velký podnik 

Praha  50 % 40 % 30 % 

 
Jednotlivé formy podpory se mohou řídit různým režimem podpory. Volba režimu 

podpory pro finanční příspěvek za dosažení realizace projektu a finanční příspěvek na 

energetické vyhodnocení dosažených úspor energie projektu a technickou 

dokumentaci je nezávislá na zvoleném režimu podpory pro zvýhodněný úvěr. 

 

6.1. Zvýhodněný úvěr  

Zvýhodněný úvěr je poskytován jako veřejná podpora dle Blokové výjimky nebo jako 

podpora de minimis v souladu s výzvou platnou ke dni podání žádosti. 

Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem se poskytuje za těchto podmínek: 

● výše zvýhodněného úvěru až 70 % z předpokládaných způsobilých výdajů 

projektu v případě způsobilých výdajů projektu nad  3 mil. Kč 

● výše zvýhodněného úvěru až 90% z předpokládaných způsobilých výdajů 

projektu, v případě způsobilých výdajů projektu do  3 mil. Kč (platí pouze 

v rámci de minimis), 
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● nominální výše úvěru - minimálně 0,5 mil. Kč, maximálně 60 mil. Kč,       

● doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření smlouvy o úvěru,  

● úvěr je bezúročný,  

● doba odkladu splátek jistiny: maximálně 4 roky14,   

● zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB. 

6.2. Finanční příspěvek na vyhodnocení dosažených úspor 
energie projektu a technickou dokumentaci 

Současně se zvýhodněným úvěrem je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek 

na vyhodnocení dosažitelných úspor energie projektu (dle bodu 4.1 písm. i) a k), 

případně i na pořízení technické dokumentace. Finanční příspěvek je poskytován jako 

podpora de minimis.  

Projekty spadající pod ekonomickou činnost CZ-NACE 01 „Rostlinná a živočišná 

výroba, myslivost a související činnosti“ nemohou tento finanční příspěvek využít 

vzhledem k povinnosti čerpat veřejnou podporu pouze v rámci Blokové výjimky. 

Doporučuje se případně řešit v rámci poradenství ELENA. 

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku nelze poskytnout, pokud byl 

energetický posudek realizován v rámci poradenského programu ELENA15.   

Finanční příspěvek se vyplácí za těchto podmínek: 

●  příjemce podpory vyčerpal více než 50 % zvýhodněného úvěru, 

● příjemce podpory předložil poskytovateli podpory doklady prokazující úhradu 

nákladů na vyhodnocení dosažených úspor energie projektu, případně na 

technickou dokumentaci spojenou s realizací projektu dle definice v bodě 11 

Výzvy, 

● příjemce podpory k datu podání žádosti o výplatu finančního příspěvku plní 

podmínky programu uvedené ve smlouvě o zvýhodněném úvěru, 

●  příjemce podpory nemá k datu podání žádosti o výplatu finančního příspěvku 

závazky po splatnosti ze zvýhodněného úvěru, 

● nebylo do data podání žádosti o výplatu finančního příspěvku rozhodnuto 

o úpadku příjemce podpory dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 

14 Odklad splátek jistiny nemá vliv na dobu splatnosti úvěru. 

15 Poradenský program ELENA čerpá prostředky Evropské investiční banky, což jsou zdroje mimo veřejnou podporu. 
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● maximální absolutní výše finančního příspěvku činí 100 tis. Kč; výše podílu 

finančního příspěvku (bez DPH) činí 80 %. 

 

6.3. Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace 
projektu 

Současně se zvýhodněným úvěrem je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek 

za dosažení výsledků realizace projektu. Finanční příspěvek je poskytován ve výši 7 % 

vyčerpané částky zvýhodněného úvěru (bez DPH16). Finanční příspěvek za dosažení 

výsledků realizaci projektu je poskytován jako podpora de minimis nebo v souladu s 

Blokovou výjimkou.   

 

Finanční příspěvek se vyplácí za těchto podmínek: 

● byl ukončen projekt a čerpání zvýhodněného úvěru, 

● příjemce podpory v termínu do 3 let a šesti měsíců od data ukončení realizace 

projektu prokázal podle bodu 4. 3. této výzvy dosažení cílové výše úspory 

energie v konečné spotřebě stanovené ve smlouvě o zvýhodněném úvěru,  

● příjemce podpory plní podmínky pro výplatu finančního příspěvku uvedené ve 

smlouvě o zvýhodněném úvěru, 

● nebylo rozhodnuto o úpadku příjemce podpory dle ustanovení § 136 zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

● příjemce podpory nemá neuhrazené peněžité dluhy po splatnosti a/nebo 

neuhrazené smluvní pokuty vůči poskytovateli podpory.  

7. Výběr projektů 

7.1. Výběrová kritéria 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek pro příjemce podpory, 

podmínek přijatelnosti projektu, podmínek pro poskytování veřejné podpory 

a podmínek úvěrovatelnosti příjemce podpory stanovené ČMZRB (akceptovatelná 

míra úvěrového rizika poskytnutí úvěru). Míra úvěrového rizika se posuzuje na základě 

obvyklých postupů uplatňovaných ČMZRB. 

Přehled hodnotících kritérií je uveden v příloze č. 2. 

                                                 

16
 Pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. 
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7.2. Způsob výběru projektů 

a) O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění 

výběrových kritérií. 

b) V případě neúplné žádosti o podporu bude klient vyzván k jejímu doplnění. 

Neúplné žádosti mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání ČMZRB 

zamítnuty. 

7.3. Souběh podpor 

Poskytnutí veřejné podpory, včetně podpory de minimis, v tomto programu vylučuje 

možnost poskytnutí další veřejné podpory na způsobilé výdaje projektu uhrazené ze 

zvýhodněného úvěru nebo na způsobilé výdaje finančního příspěvku na vyhodnocení 

dosažených úspor energie projektu a technickou dokumentaci. 

V případě energie produkované na základě realizace projektu podpořeného 

zvýhodněným úvěrem v tomto programu příjemce podpory ztrácí nárok na provozní 

podporu obnovitelných zdrojů. 

V případě souběžného čerpání podpory dle tohoto programu a provozní podpory na 

energii vyprodukovanou v souvislosti s podpořeným projektem bude provozní podpora 

upravena dle pravidel cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

 

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího 
předložení 

8.1. Obsah žádosti o podporu  

Příjemce podpory podává žádost o podporu na řádně vyplněném formuláři Žádost o 

zvýhodněný úvěr v programu ENERG. 

Přílohu Projekt, dokumentaci prokazující dosaženou úsporu energie resp. snížení 

celkové dodané energie a další požadované přílohy může příjemce podpory doplnit 

dodatečně po podání žádosti o podporu, v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem 

podpory, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu v ČMZRB. 
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8.2. Formuláře žádosti o podporu 

Formuláře žádosti o podporu a pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici na 

internetové adrese www.cmzrb.cz. 

8.3. Příjem žádostí o podporu 

Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., 

jejichž přehled je uveden na internetové adrese www.cmzrb.cz, v termínech 

stanovených touto výzvou. 

8.4.      Sankce za nedodržení podmínek programu 

Pokud příjemce podpory (v případě naplnění jedné nebo více z níže uvedených 

podmínek): 

a) uvede nepravdivé údaje týkajících se příjemce podpory (bod 3); 

b) neplní podmínky přijatelnosti projektu (bod 4.1); 

c) neplní podmínky způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru a finančního 

příspěvku; 

d) neplní podmínky dle údajů v přiznání k dani z příjmu; 

e) neplní podmínky pro poskytnutí veřejné podpory vyžadovaných podporou de 

minimis nebo Blokovou výjimkou, v případě neplnění podmínek programu;  

f) neprokázal dosažení úspory energie v konečné spotřebě; 

g) nepředložil ověřovací energetický posudek či zprávy technického dozoru 

investora17 (případně kolaudačního zápisu) nebo aktualizované energetické 

hodnocení v případě, že nebyl projekt realizován v souladu s navrženými 

opatřeními na úsporu energie; 

h) nepředložil aktualizovaný PENB18 . 

je povinen: 

● jednorázově splatit poskytnutý zvýhodněný úvěr; 

● vrátit vyplacený finanční příspěvek na pořízení energetického posudku; 

                                                 

17
 Platí pouze pro případ typu projektu dle bodu 2 písm. b) 

18
 Žadatel předkládá aktualizovaný PENB po realizaci v případě, že dojde k odchýlení realizovaného projektu od původního 

projektu 

http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
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● vrátit vyplacený finanční příspěvek za dosažení výsledku realizace projektu 

(nenárokovat požadavek na výplatu finančního příspěvku za dosažení 

výsledků realizace projektu a na výplatu finančního příspěvku na pořízení 

energetického posudku, pokud ještě nebyly vyplaceny); 

Příjemce podpory je dále povinen vrátit vyplacený finanční příspěvek, a to v případě 

uvedení nepravdivých údajů rozhodných pro výplatu finančního příspěvku na 

vyhodnocení dosažených úspor energie projektu a technickou dokumentaci a 

technickou dokumentaci (analogicky platí i v případě uvedení nepravdivých údajů pro 

vyplacený finanční příspěvek za dosažení výsledků projektu). 

Za prodlení se splacením jednorázově splatného úvěru nebo s vrácením finančního 

příspěvku je příjemce podpory povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % p. a.  

Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění některé podmínky programu 

příjemcem podpory je považováno za porušení této podmínky programu. 

Poskytovatel podpory je oprávněn klientovi smluvně stanovit další sankce za neplnění 

povinností ze smlouvy o zvýhodněném úvěru. 

9. Ostatní ustanovení 

Na podporu není právní nárok.  

Správce programu je oprávněn pozastavit nebo předčasně ukončit vyhlášenou výzvu 

či změnit její ustanovení vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši 

prostředků na financování programu. 

10.      Definice 

Bloková výjimka - finanční výhoda získaná příjemcem podpory prostřednictvím 

zvýhodněného úvěru a finančních příspěvků vyjádřená hrubým ekvivalentem podpory 

určená podle Nařízení Komise č. 651/2014 

CZ-NACE - klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické 

klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická 

klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady 

(EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech. 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) byla zavedena sdělením ČSÚ č. 
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244/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2008, a je dostupná na internetové adrese ČSÚ: 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace. 

Energetické hodnocení - Výpočtový modul energetické spotřeby u projektů s 

celkovými způsobilými náklady do 3 mil. Kč a zaměřenými na vymezené typy opatření 

uvedené v konkrétní Výzvě. Energetické hodnocení je zpracováno příjemcem v 

nástroji, který je ke stažení na webových stránkách Banky www.cmzrb.cz. Příjemce 

zároveň potvrzuje soulad Projektu s podmínkami Výzvy. Energetické hodnocení lze 

využít pouze pro podporu de minimis. 

Energetický posudek – dokument zpracovaný podle požadavků § 9a odst. 1 písm. d) 

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

v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených 

v Systému monitoringu spotřeby energie. .  

Energetická úspora – rozdíl energie určené měřením (dle časové řady hodnot 

skutečné spotřeby energie před realizací opatření a časové řady hodnot skutečné 

spotřeby energie po realizaci opatření) nebo kvalifikovaným odhadem spotřeby (dle 

energetického posudku) před provedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti 

a po něm při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie 

ovlivňují. 

Finanční nástroj - opatření finanční podpory formou zvýhodněných úvěrů a finančních 

příspěvků. 

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu – finanční příspěvek 

poskytnutý jako podpora podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 47/2002 Sb. za dosažení 

výsledků realizace projektu. 

Hrubý ekvivalent podpory - výše poskytnuté veřejné podpory nebo podpory de 

minimis v peněžním vyjádření. Výše zvýhodněného úvěru se speciálním propočtem 

převede na hodnotu srovnatelnou s poskytnutím podpory formou dotace.   

Intenzita veřejné podpory - poměr mezi hrubým ekvivalentem podpory poskytnuté 

na projekt ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku za dosažení výsledků 

realizace projektu a diskontovanou výší způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru 

podle bodu 4.3.1. vyjádřený v procentech. 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
http://www.cmzrb.cz/
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Obnovitelné zdroje energie - nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie 

větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, 

energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového 

plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. 

Ověřovací energetický posudek – dokument zpracovaný podle požadavků § 9a 

odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o 

údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. 

Podpora -  zvýhodněný úvěr a finanční příspěvky. 

Projekt - zvýšení energetické účinnosti podnikatelské činnosti příjemce podpory, ke 

snížení energetické náročnosti budovy nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů 

pro vlastní spotřebu příjemce podpory. 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) – průkaz energetické náročnosti 

budovy zpracovaný dle § 7a odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů a zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o 

energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce podpory - právnická nebo fyzická osoba realizující projekt. 

Režim podpory - právní rámec poskytované veřejné podpory. 

Smlouva o zvýhodněném úvěru - smlouva o poskytnutí zvýhodněného úvěru 

a finančních příspěvků uzavřená mezi správcem finančního nástroje a příjemcem 

podpory. 

Technická dokumentace - dokumentace zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

obsahu projektové dokumentace v aktuálním znění, a to minimálně v rozsahu 

dokumentace pro stavební povolení (DSP). Tam, kde není ze strany zákona 

vyžadováno stavební povolení, jde o dokumentaci v rozsahu nutném pro řádnou 

dokumentaci a realizaci předmětu projektu včetně podrobného oceněného výkazu 

výměr. 

Ukončení realizace projektu - datum, kdy byl projekt fyzicky dokončen a příjemce 

podpory v souvislosti s ním provedl všechny příslušné platby, nebo datum uvedení 

majetku pořízeného ze zvýhodněného úvěru do užívání, nebo datum kolaudačního 

souhlasu, podle toho, co nastane později. 
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Veřejná podpora - finanční výhoda získaná příjemcem podpory prostřednictvím 

zvýhodněného úvěru a finančních příspěvků vyjádřená hrubým ekvivalentem podpory 

Vnitropodniková doprava - doprava uvnitř provozovny nebo areálu pokud Žadatel 

spadá pod CZ NACE 49 až 51 nebo vně provozovny nebo areálu případě pohybu po 

veřejné komunikaci pouze za účelem provozování hospodářské činnosti pokud Žadatel 

podniká mimo CZ NACE 49 až 51. 

Způsobilé výdaje projektu – součet výdajů projektu, které jsou v souladu 

s podmínkami dle bodu 4.3 výzvy. 

Žádost o podporu – žádost o zvýhodněný úvěr s finančními příspěvky předložená v 

rámci této výzvy. 

 

Přílohy 

č. 1:    Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE  

č. 2: Hodnoticí kritéria 
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Příloha č. 1 Výzvy I Programu ENERG 

 
Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)     

  

Oddíl  Název 

 SEKCE A – ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST 

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 

02 Lesnictví a těžba dřeva 

 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 Podpůrné činnosti při těžbě 

09 Podpůrné činnosti při těžbě 

  SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1) 

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 (s výjimkou 20.60 
Výroba chemických vláken) 

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 (pouze 
24.50 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 (s výjimkou 
30.11 Stavba lodí a plavidel)  

31 Výroba nábytku 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 
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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; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ 
S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 

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 (s výjimkou 46.10 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení a 46.20 
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty) 

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel 

  SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

49 
Pozemní a potrubní doprava (pouze 49.31 Městská a příměstská 
pozemní osobní doprava, 49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. 
n., 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.42 Stěhovací služby)2) 

50 
Vodní doprava (pouze 50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava, 
50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava)3) 

52 
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (pouze 52.10 Skladování, 
52.21 Činnosti související s pozemní dopravou, 52.24 Manipulace 
s nákladem) 

53 Poštovní a kurýrní činnosti 

  SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ  

55 Ubytování 

56 Stravování a pohostinství 

  SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

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 – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

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 
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68 68.20 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

  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 a analýzy 

72 Výzkum a vývoj 

73 
Reklama a průzkum trhu (pouze 73.11 Činnosti reklamních agentur 
a 73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění) 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

75 Veterinární činnost 

  SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 

77 
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (pouze 77.22 
Pronájem videokazet a disků, 77.40 Leasing duševního vlastnictví 
a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem) 

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 (pouze 81.20 
Úklidové činnosti) 

82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 

  SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 

85 Vzdělávání 

 SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

86 Zdravotní péče 

87 Pobytové služby sociální péče 

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 

  SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti  

91 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (pouze 
91.01 Činnosti knihoven a archivů, 91.02 Činnosti muzeí, 91.03 
Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných 
turistických zajímavostí) 

93 
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (pouze 93.10 Sportovní 
činnosti) 

  SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 

95 
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

96 Poskytování ostatních osobních služeb 

  
1) Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží  
2) Pouze jako podpora de minimis, s výjimkou nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. 
3) Pouze jako podpora de minimis. 

 
 
  



 

26 
 

Příloha č. 2 Výzvy I Programu ENERG 
 

Hodnoticí kritéria 
 

Pro hodnocení každé žádosti budou použity dva typy kritérií: 
 

a) binární kritéria - kritéria typu ano/ne. Pro kladné rozhodnutí o poskytnutí úvěru musí 
být splněna všechna tato kritéria; 

b) bankovní kritéria - komplexní posouzení rizikovosti požadovaného financování 
vycházející z finanční analýzy dosavadních ekonomických výsledků žadatele, jejich 
předpokládaného dalšího vývoje i mimoekonomických kritérií rizikovosti. Výsledkem 
posouzení je výstup binární povahy, tj. úvěrovatelný či neúvěrovatelný. Podpořeny mohou 
být pouze úvěrovatelné projekty. 

Uvedená kritéria se posuzují podle podmínek Výzvy platných ke dni podání žádosti o podporu. 

a) binární kritéria 

Společná – binární kritéria 
1. Projekt bude umístěn na území České republiky včetně hl. m. Prahy ano - ne 
2. Projekt se týká ekonomické činnosti uvedené příloze č. 1 Výzvy.   ano - ne 
3. Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým 

množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, 
nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění 
atd.) ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor 
dováženého zboží. 

ano - ne 

4. Projekt je v souladu s principem rovných příležitostí a principem 
udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. 

ano - ne 

6. Žadatel je oprávněn k podnikání na území České republiky 
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž 
uskutečňování je realizován projekt. 

ano - ne 

7. Žadatel splňuje podmínky přijatelnosti stanovené v kapitole 3 písm. b) 
až l) výzvy.    

ano - ne 

8. Energetický posudek dle § 9a odst. 1 písm. d) zákona o hospodaření 
energií, případně PENB, ve znění pozdějších předpisů, případně 
energetické hodnocení potvrdily požadovanou hodnotu energetické 
úspory projektu dle parametrů Výzvy. 

ano - ne 

9. Podle čestného prohlášení žadatele nebude příjemce podpory čerpat 
provozní podporu obnovitelných zdrojů energie. 

ano - ne 

10. Výše, doba odkladu splátek jistiny a splatnost požadovaného úvěru 
nepřesahují hodnoty uvedené ve výzvě.    

ano - ne 

11. Projekt nepředpokládá získání další veřejné podpory či podpory de 
minimis na způsobilé výdaje projektu hrazené ze zvýhodněného úvěru.  

ano - ne 

12. V případě podpory instalace solárního systému nebo systému 
s tepelnými čerpadly do objektu napojeného na účinnou soustavu 
zásobování tepelnou energií je tato podpora poskytnuta v souladu s § 
25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

ano - ne 

13. Podpora nebude poskytnuta na spolufinancování zařízení, na něž se 
vztahuje směrnice o průmyslových emisích, která je použitelná na 
zařízení pro výrobu energie a dálkové vytápění nad 50 MW.  

ano - ne 
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14. Projekty obsahující kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí 
splňovat kritéria vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny podle 
vyhlášky č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů. Splnění 
těchto kritérií musí být potvrzeno energetickým specialistou v rámci 
energetického posudku.  

ano - ne 

15. V případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování 
energetické účinnosti výrobních a technologických procesů musí při 
pořízení energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických 
zařízení respektovány níže uvedené podmínky: 

● výrobní kapacita (roční produkce) nového zařízení nesmí 
překročit výrobní kapacity nahrazovaného zařízení; pokud 
dojde k překročení výrobní kapacity, tak musí být pro 
výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 b) 

Blokové výjimky 

● zařízení musí být nové a současně musí být po realizaci 
projektu prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou 
používána 

 

ano - ne 

16. V případě výměny výrobků spadajících pod směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 
musí výrobky splňovat minimální požadavky příslušných nařízení 
Komise. 
 

ano - ne 

   
Doplňující binární kritéria k podpoře podle Blokové výjimky 

17. Žadatel není podnikatelem v obtížích.   ano - ne 
18. Před datem podání žádosti o podporu nebyly uzavřeny smlouvy 

s dodavateli strojů a zařízení (vztahuje se i na smlouvy o smlouvě 
budoucí, závazné objednávky a leasingové smlouvy), ani zahájeny 
stavební práce související s projektem19, 

ano - ne 

19. Intenzita veřejné podpory dle Blokové výjimky je dodržena. ano - ne 

20. Energetický posudek dle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, v platném znění, potvrdil, že projekt není určen 
ke splnění požadavků norem Evropské unie, které již byly schváleny, 
ale dosud nenabyly účinnosti (pouze v případě podpory podle článku 

38 Blokové výjimky). 

ano - ne 

 
Doplňující binární kritéria k podpoře podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (de 
minimis) 
21. Projekt nebyl dokončen před datem podání žádosti o podporu, 

tj. zejména nedošlo k uvedení majetku do užívání, nebyl vydán 
kolaudační souhlas. 

ano - ne  

22. Omezení výše podpory stanovené v Nařízení Komise (EU) č. 
1407/2013 (de minimis) je dodrženo. 

ano - ne 

23. Není podpořen projekt v rámci CZ NACE 01 ano - ne 

 

                                                 

19 Uzavření smlouvy o dodávce stavebních prací se nepovažuje za zahájení projektu v případě, že uzavřená smlouva umožňuje 

odběrateli (příjemci podpory) před zahájením plnění jednostranně odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankce, nebo podmiňuje 
zahájení plnění získáním podpory a umožňuje odběrateli od smlouvy bez sankce odstoupit, pokud podporu nezíská. 
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b) bankovní kritéria 

Úvěrovatelnost příjemce podpory a jeho projektu, která je současně posouzením 
konkurenceschopnosti podnikatele, se posuzuje na základě komplexní analýzy založené 
na výstupech z finanční analýzy ekonomických výsledků příjemce podpory a jejich 
předpokládaného vývoje a na posouzení mimoekonomických kritérií rizikovosti požadovaného 
financování.  Při tom jsou posuzovány zejména tyto vstupní informace (záleží na povaze 
žadatele, či dalších parametrů úvěru dle interních postupů ČMZRB pro vyhodnocení rizika 
obchodu)20: 

1. Účetní závěrky za předcházející uzavřené účetní období (rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty a příloha k účetní závěrce), vč. zprávy auditora. 

2. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce účetně uzavřeného 
měsíce běžného roku. 

3.* Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 
tři účetně uzavřená období. 

4.* Tabulky ve struktuře Přehledu o majetku a závazcích a Přehledu o příjmech 
a výdajích za poslední tři zdaňovací období. 

5. Historie a současnost společnosti, její další aktivity, variabilita změn hlavní 
činnosti žadatele v krátkodobém až střednědobém výhledu. 

6. Profesní a osobní údaje o vlastnících a manažerech společnosti (vzdělání 
a praxe v oboru, zastupitelnost ve vedení společnosti, vztah mezi vlastníky 
a vedením společnosti, stabilita vedení společnosti). 

7 Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele (přehled věřitelů, druh a výše 
závazků, splatnost). 

8. Údaje o ekonomických vazbách žadatele (účast žadatele nebo společníků 
žadatele na řízení nebo základním kapitálu jiné právnické osoby). 

9. Vyjasněnost majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací projektu. 
10. Technicko – technologická charakteristika projektu. 
11. Dodavatelské zajištění realizace projektu. 
12. Zajištěnost vstupů projektu (energie, suroviny, atd.). 
13. Struktura výdajů a zajištěnost ostatních zdrojů financování projektu. 
14. Postavení společnosti na trhu nyní a po realizaci projektu, stav konkurence, 

marketingové aktivity. 
15. Zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé, regionální struktura odbytu, úroveň 

smluvních vztahů s odběrateli. 
16. Rozbor tržeb po náběhu projektu. 
17. Rozbor provozních nákladů po náběhu projektu. 
18. Silné stránky a rizika projektu. 
19. Předchozí úvěrová historie. 

* Pozn.: podklady uvedené v bodě 1 – 3 se vztahují jen k žadatelům vedoucím 
účetnictví, v bodě 4 jen k žadatelům vedoucím daňovou evidenci.  
 

Zásady postupu hodnocení úvěrovatelnosti příjemce podpory 

Za úvěrovatelné ve smyslu přiměřenosti úvěrového rizika budou považovány projekty, u nichž 
na základě posouzení bonity žadatele a analýzy mimoekonomických a ekonomických faktorů 
a zároveň jako způsob klasifikace úvěrového rizika bude žadatel klasifikován v některé 
z akceptovatelných rizikových kategorií v systému ČMZRB.  

                                                 

20
 Orientační výčet, poskytovatel podpory je oprávněn rozsah vyhodnocení zúžit nebo rozšířit, např. v závislosti na požadované 

výši zvýhodněného úvěru, vždy však v souladu se svými interními předpisy řízení úvěrového rizika. 
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Výsledkem je rozhodnutí banky, zda projekt žadatele je či není úvěrovatelný, a tedy zda 
zvýhodněný úvěr může či nemůže být poskytnut.    

 

 


