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Výzva, BOD 2 - Podporované aktivity 
Co znamená, že podpora není určena na 
pilotní projekty? 

Podporují se pouze projekty s investicemi do ověřených a 
na trhu zavedených technologií. Pilotní projekty (např. 
zavádění nových produktů na trh) mohou být podpořeny v 
jiných dotačních programech, např. Inovace. 

Stanovisko ČEA 

Co znamená, že podpora není určena 
pro výrobu energeticky úsporných 
výrobků a zařízení pro využití OZE? 

Tím se myslí, že není možné podpořit výrobce zařízení 
OZE, pouze výrobce elektřiny a tepla z OZE. Např. lze 
podpořit nákup fermentorů, ale nikoliv nákup zařízení pro 
jejich výrobu. 

Stanovisko ČEA 

Podporují se rekuperační jednotky? Ano, pokud jejich nasazením prokážete úsporu energie, 
můžete o podporu požádat. 

Stanovisko ČEA 

Co dělat, pokud projekt spadá do 
několika priorit?  
 

Doporučujeme rozdělit do více projektů. Například 
zateplení objektu a fotovoltaický systém nelze považovat 
současně za jeden projekt Důvodem je odlišná procentní 
míra podpory. 

Stanovisko MPO 

Proč program EE nepodporuje instalace 
větrných elektráren? 

Vymezení předmětu podpory bylo určeno Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. 

Stanovisko MPO 

Je možná podpora z více veřejných 
zdrojů? 

Ano, ale je povolena pouze podpora de minimis (max. 200 
000 EUR za poslední 3 roky). Ani v takovém případě však 
nesmí součet podpor překročit procentní limity podle 
mapy regionální podpory. 

Výzva, bod 8 a 10 

Je v podmínkách programu EE 
požadována úspora CO2? 

Není výslovně stanovena. Vztažena k velikosti investice se 
však objevuje jako jedno z hodnotících kritérií priority č. 
1. 

Výzva, Příloha 3,  

Výzva, BOD 3 - Příjemce podpory 
Co je MSP? Čím se řídí posouzení 
nezávislosti MSP? 

Malý a střední podnikatel. Rozhodující jsou 4 parametry: 
Počet zaměstnanců, obrat a aktiva firmy a dále její míra 
propojenosti s jinými subjekty. Přesnou definici obsahují 
Pokyny pro žadatele. 

Pokyny pro 
žadatele, Příloha 4 
(s. 45) 

Jaké OKEČ jsou v EE povolené? Program EE jmenuje pouze OKEČ, které nejsou přípustné. 
Všechny ostatní OKEČ jsou povolené. 

Výzva, bod 7 

Je sdružení fyzických osob přijatelným 
žadatelem EE? 
 

Není. Žadatelem však může být jeden z členů tohoto 
sdružení, pokud splňuje definici MSP. 

Stanovisko MPO 

Může o dotaci žádat firma, kterou z 
97% vlastní město? 

Ano, pokud je to město s ročním rozpočtem pod 10 mil. € 
a pokud má méně než 5 000 obyvatel. 

Stanovisko MPO 

Může žádat na vytápění biomasou 
pekárna? Jsou pekařské a mlýnské 
výrobky totéž?  
 

Ano. Pekárenství není zpracováním potravin na prvním 
stupni (prvním stupněm zpracování je zpracování mouky 
ve mlýně). Pekařské výrobky jsou druhým stupněm 
zpracování mouky. Narozdíl od mlýnských výrobků, které 
tvoří první stupeň zpracování a jsou tedy z podpory 
vyloučeny (Příloha I Smlouvy o ES, ANNEX I. 

Stanovisko MPO 

Co znamená OKEČ? Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Vydává 
Český statistický úřad. 

Stanovisko ČEA 

Jak bude přistupováno k žadatelům se 
zemědělskou OKEČ - jsou sice z 
programu vyloučeny ale existují firmy 
mající ca 5-10 OKEČ a jeden z nich je 
zemědělský a může tvořit mizivé 
procento obratu - kde je tedy hranice 
přijatelnosti žadatele v této oblasti? 

Viz příloha. Eko-energie definice převažující činnosti. Stanovisko MPO 

Výzva, BOD 5– Ostatní podmínky 



Je třeba provádět výběrové řízení podle 
zákona 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách? 

Ano. V případě, kdy žadatel/příjemce dotace splňuje 
definici sektorového zadavatele dle § 2 odst. 6 zákona, tj. 
v případě sektoru energetiky je držitelem licence 
Energetického regulačního úřadu. 

Stanovisko MPO 

Lze vypsat samostatné výběrové řízení 
na technologickou a stavební část? 

Ano. Jedná se o zakázky různého druhu. V případě 
technologie se jedná o dodávku, v případě stavební části o 
stavební práce. Viz zákon  137/2006 Sb. 

Stanovisko MPO 

Co znamená ukončení projektu? Situace, kdy žadatel získá kolaudační souhlas a může 
požádat o proplacení dotace (tzv. žádost o platbu), tj. má 
uhrazeny veškeré závazky (způsobilé výdaje) vůči 
dodavatelům. 

Stanovisko MPO 

Co znamená kapitálově přiměřený 
subjekt (garant)? 

Banka v případě bankovní záruky, pojišťovna v případě 
pojištění přerušení nebo omezení provozu. 

Stanovisko MPO 

Je pro rating CzechInvestu výhodnější 
doložit 2 garanty? 

Počet „garantů“ nemá na výsledek ratingu vliv. Pojem 
garant bude v souvislosti s finančním hodnocením 
nahrazen pojmem „spolu posuzovaná osoba“, aby došlo 
k odlišení od „kapitálově přiměřeného subjektu“ viz 
předešlý dotaz. 

Stanovisko CI 

Může banka současně poskytovat úvěr i 
být garantem? 

Ne. Ne z charakteristiky bankovní záruky dle § 313 obch. 
zák. vyplývá, že ručitel a věřitel nemohou být tatáž osoba.  

Stanovisko MPO 

Co znamená smlouva o ručení za 
realizaci, existuje její vzor? 

Smlouvou o ručení se rozumí buď záruční listina banky 
nebo pojistná smlouva na pojištění přerušení nebo omezení 
provozu. Vzor takové smlouvy není stanoven. 

Stanovisko MPO 

Může za dceřinou společnost ručit 
mateřská společnost podnikající 
v zemědělství? 

Ne, pokud jí není banka nebo pojišťovna. Stanovisko MPO 

Je na závadu, pokud je žadatel nově 
založený subjekt a tudíž bez historie? 

Není. Musí však doložit bankovní záruku nebo pojistnou 
smlouvu na pojištění přerušení nebo omezení provozu 
spolu s podepsanými Podmínkami poskytnutí dotace. 

Výzva, bod 5, 
odstavec l) 

Výzva, BOD 6 – Způsobilé výdaje 
Je třeba znalecký posudek pro pořízení 
HW a sítě? 

Ano. A to vždy bez ohledu na cenu pořizovaného majetku. Stanovisko MPO 

Co jsou způsobilé výdaje (ZV)? Výdaje na pořízení dodávek, stavebních prací a služeb. 
Jejich výčet pro daný program je uveden v rozpočtu v plné 
žádosti a Pravidlech způsobilosti výdajů. Ze ZV se 
vypočítává dotace. 

Výzva, bod 6 

Jsou energetický audit, studie 
proveditelnosti a finanční 
realizovatelnosti projektu způsobilými 
výdaji? 

Ne. Výzva, bod 6, 
odstavec 4 

Je nákup dopravních prostředků 
způsobilým výdajem? 

Ano, pokud žadatel doloží, že je to nutný výdaj v souladu 
s cíli programu (např. pro svoz biomasy). 

Výzva, bod 6, 
odstavec 10 

Výzva, BOD 8– Forma a výše podpory 

Jaká je minimální a maximální výše 
podpory v absolutních číslech? 

Minimální výše je 500 000 Kč.  
Maximální výše je 100 000 000 Kč. 

Výzva, bod 8 

Jaká je maximální výše podpory v %? Výši podpory určuje Výzva programu EE a závisí na typu 
projektu. 

Výzva, bod 8, 
Forma a výše 
podpory 

Výzva, BOD 9 – Výběrová kritéria 
Budou známy další detaily hodnotících 
kritérií? 

Ne, mimo těch, kKompletní text výběrových kritérií byl 
zveřejněn spolu s výzvou do programu. 

Výzva, Příloha č. 3

Výzva, BOD 10 – Účast v dalších programech podpory 
Může žadatel NA STEJNÉ způsobilé 
výdaje požadovat dotaci až do výše 
mapy max. intenzity regionální 
podpory? 

Jedná se o úpravu vztahující se právě ke snížené míře 
podpory pro aktivity podporované v programu EE (který 
nevyužívá narozdíl od všech ostatních programů max. 
limity dle mapy, ale stanovuje je nižší).  
Aby se zabránilo případnému překročení limitu daného 
regionální mapou intenzity veřejné podpory, bylo nutno 

Stanovisko MPO 



tuto formulaci takto (složitě) nadefinovat dle platných 
předpisů pro veřejnou podporu. Cílem je zabránit tomu, aby 
žadatel na např. výstavbu vodní elektrárny obdržel od MPO 
dotaci ve výši 35% a  tytéž způsobilé výdaje uplatnil ještě 
jinde (např. získal jinou formu veřejné podpory od kraje 
jdoucí nad rámec max. limitů daných mapou). 
 

Výzva, BOD 11 – Žádost o poskytnutí podpory, způsob jejího předložení 
Ve formuláři RŽ nelze do položky 
„Hlavní předmět řešení projektu“ zadat 
jiné OKEČ, než jaké žadatel v současné 
době má. 

Tato chyba by již měla být odstraněna. Pokud ne, obraťte 
se na projektové manažery ČEA. 

Stanovisko CI a 
MPO 

Má se v registrační žádosti vyplňovat 
maximální výše podpory nebo o něco 
méně? 

Žadatel může požádat vždy o maximálně možnou částku. 
Byla-li stanovena chybně, ČEA ji sníží na správnou úroveň. 
V plné žádosti ani v dalším procesu hodnocení nebo 
následné kontroly projektu již není možné požadovanou 
částku dotace navýšit. 

Stanovisko ČEA 

Dokdy žadatel musí podat plnou žádost 
projektu? 

Termín bude stanoven. V současné době není příjem plných 
žádostí z technických důvodů možný. 

Výzva, bod 11. 

Co znamená, že bude projekt zamítnut, 
pokud žadatel podá více žádostí na 
jeden projekt? 
  

Toto ustanovení znamená, že každý projekt bude v rámci 
výzvy hodnocen pouze jedenkrát. Při opakovaném 
předložení bude tentýž již jednou hodnocený projekt 
zamítnut. 

Stanovisko MPO, 
Výzva, bod 8 

Jaký typ nájemní smlouvy je třeba 
uzavřít? 
 

Nájemní smlouva se uzavírá na minimálně 3 roky po 
ukončení realizace projektu (viz Výzva - str.4 kap 5a). 

Stanovisko MPO 

Na kolik let dopředu má žadatel počítat 
ve finanční realizovatelnosti projektu? 

Záleží na žadateli. ČEA standardně počítá s hodnocením na 
15 let (doporučuje se). Dle sdělení CzechInvestu je možné 
zvolit sledované období  provozu investice libovolně. Mělo 
by však odpovídat ekonomické i fyzické životnosti 
investice. 

Stanovisko ČEA 

Je energetický audit povinný pro 
všechny typy projektů?   

Ano, s výjimkou výroby briket a pelet. Stanovisko MPO 

Jaký význam má finanční kalkulačka 
Czech Investu? 

Má pouze orientační význam. Je zjednodušenou verzí 
skutečného hodnocení. 

Stanovisko CI 

 


