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Energetické úspory a využití OZE u veřejných budov



• podmínky kopírují nastavení OPŽP 2014-2020, nutno však dosáhnout alespoň 30% 

snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů

• pro veřejný sektor s výjimkou OSS (samostatná výzva MPO)

• alokace 3,3 mld. Kč | příjem do 30. 9. 2022 | dokončení projektů do 21. 12. 2025

• způsobilost výdajů od 1. 2. 2020 - jak pro dokončené, tak nové projekty

• podpora 40–100 % dle technické kvality projektu

• podpora projektové přípravy 6–15 % a technický dozor a BOZP max. 3 % ze 

způsobilých výdajů

Renovace budov a využití OZE

Národní plán obnovy – energetika/budovy



• Zateplení + výměna oken a dveří

+řízené větrání se zpětným získáváním tepla a využití odpadního tepla

+další opatření ke snížení energetické náročnosti (vč. energ. managementu)

+adaptační opatření – hospodaření s vodou a zelené střechy

• Výměna nevyhovujících zdrojů tepla a chladu

• Instalace solárních systémů (FVE + termické systémy)

Výše podpory

• zjednodušené metody vykazování – jednotkové dotace

• koeficienty zohledňující typ projektu a vývoj cen v čase

• očekávaná podpory 50–70 % dle typu projektu a jeho komplexnosti

Renovace budov – komplexní i sdružené projekty

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027



• Výstavba veřejných budov (školy, školky, kulturní domy…)

+vysoký energetický standard – pasivní, nulové a plusové budovy

+výše podpory dle dosaženého standardu 30-60 %, max. 80-120 mil. Kč

• Snižování energetické náročnosti provozů – vč. technologií

+zejména gastro provozy a prádelny

+max. podpora 50 %

• Instalace OZE na prvcích veřejné infrastruktury

+FVE výrobny napájející ČOV, vodárenské a kanalizační čerpací stanice,

soustavy VO apod.

+max. podpora 50 %

Výstavba budov, technické provozy a OZE

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027



• Modernizační fond

+instalace OZE - větší / sdružené projekty – RES+

+v přípravě specifická výzva na komunální energetiku

+podpora teplárenství – HEAT

+čistá mobilita pro obce

• Nová zelená úsporám – podpora energetických úspor v sektoru bydlení

+také pro veřejný sektor

+rekonstrukce a výstavba obytných domů

+instalace OZE

+adaptační opatření

Vazby na další programy

Další programy 2021+
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