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Legislativní rámec

➢ Modernizační fond vznikl na základě čl. 10d Směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování

s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady

96/61/ES, v platném znění.

➢ Za účelem zřízení Modernizačního fondu budou z celkového množství povolenek

v období let 2021 až 2030 dražena 2 % (dle čl. 10 směrnice 2003/87/ES, v platném

znění). Specificky se v Česku prostřednictvím Modernizačního fondu využijí rovněž

veškeré povolenky podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění

a 50 % povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES, v platném

znění (tzv. solidární povolenky).

➢ Peněžní prostředky přidělené České republice z Modernizačního fondu jsou příjmem

Státního fondu životního prostředí.
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Modernizační fond – programový dokument
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 Indikativní alokace



Modernizační fond – první výzvy
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 HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)

 RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)

 ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

v průmyslu v EU ETS (13,3 %)

 Spuštěny tzv. Výzvy k předkládání projektových záměrů

 Termín 30.11.2020 – 01.02.2021

 Administrátor Státní fond životního prostředí, epodatelna@sfzp.cz

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

mailto:epodatelna@sfzp.cz
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 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

OPPIK 2014 - 2020 Alokováno Kč Požadováno Kč

Úspory energie v SZTE I 1 000 000 000 1 004 420 120

Úspory energie v SZTE II 2 500 000 000 1 491 259 593

Úspory energie v SZTE III 1 000 000 000 729 215 197

Úspory energie v SZTE IV 400 000 000 409 976 361
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 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 Programové období (OPPIK) 2014 – 2020

 Alokované prostředky (OPPIK) > 110 mld. Kč

 Programové období (OPTAK) 2021 - 2027

 Potenciální alokace (OPTAK) > 80 mld. Kč

 Příjemci podpory je podnikatelský sektor

 Možnosti financování

 Investiční podpora

 Finanční nástroje (splátka jistiny)

 První výzvy v rámci programu 4q 2021 / 1q 2022 ???

 Podpora projektů s ohledem na rámec Modernizačního fondu a OPŽP
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 Podpora oživení a odolnosti EU na období 2021–2027 (COVID) s cílem podpořit 

investice do ekologické a digitální transformace.

 Balíček ozdravných opatření v celkové výši 1,8 bilionu € (víceletý finanční rámec

a mimořádný fond na podporu hospodářského oživení).

 Rozpočet fondu na hospodářské oživení 750 miliard eur (forma grantů a půjček)



Národní plán obnovy
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 Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie – á 7 660 mil. Kč

 Distribuce tepla v rámci SZTE

 …..

 …..

 Potenciální vyhlášení výzvy pro SZTE 3q nebo 4q 2021 (MPO)

 Požadavek na realizaci projektových záměrů do roku 2026

 Zohlednění dostupnosti prostředků s možnostmi Modernizačního fondu
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 Státní program na podporu úspor energie 

 Programové období 2017 – 2021

 Alokované státní prostředky 750 mil. Kč

 2G_1 Zpracování místní energetické koncepce

města, obce a dobrovolné svazky 

až 400 tis. Kč, max. 50 %

30.6.2021

 2G_2 - Zpracování územní energetické koncepce

statutární města

až 400 tis. Kč, max. 50 %

30.9.2021

 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami 

dobré praxe 200 tis. Kč, max. 70 %

16.10.2021

 Podnikatelé de-minimis
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Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)

 Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise
(klimaticko-energetický balíček v roce 2008)

 Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let SECAP

 Dobrovolný závazek pro municipality s cílem snížení emisí CO2 nejméně
o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu

 Možnosti snížení environmentální zátěže pomocí úspor energie, zvyšováním
energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména
v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení a vhodných adaptačních opatření.

 Města v rámci ČR – Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Písek ….

https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru
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