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Zastropování cen elektřiny a plynu
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 Nárok na cenový strop mají všichni zákazníci odebírající elektřinu na hladině nízkého napětí a všichni zákazníci odebírající plyn 
jako maloodběratel

 Dále vybraní zákazníci, jejichž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí / 
vybraní zákazníci, jejichž odběrné místo je zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel plynu

 malí a střední podnikatelé (na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru),

 zákazníci, kteří dodávku plynu využívají na výrobu tepelné energie,

 pro napájení elektrické trakce,

 veřejní zadavatelé, státní podniky, sportovní organizace, poskytovatele veřejných kulturních služeb,

 zákazníci vykonávající určené činnosti nebo poskytující určené služby.

 O cenový strop zákazník nežádá, vše zařizuje dodavatel



Zastropování cen elektřiny a plynu pro velké podnikatele
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 velký podnikatel = zákazník, který je podnikatelem, ale není malým nebo středním podnikatelem (ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES)

 Podle podmínek Dočasného krizového rámce

 Není klasickým cenovým stropem. Má svá omezení a limity.

 Nutnost podat svému obchodníkovi s elektřinou, plynem prohlášení, že je velkým podnikatelem a že žádá o cenový strop

 Prohlášení se podává nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého chce velký podnikatel uplatňovat 
stropovanou cenu

 Prohlášení platí vždy na dané čtvrtletí, pro další čtvrtletí je třeba vždy opět zažádat.

 Čtvrtletně se posuzuje, zda velký podnikatel nepřekročil limit pro nadměrný majetkový prospěch

 majetkový prospěch = prospěch získaný odběrem elektřiny nebo plynu za zastropovanou cenu oproti smluvně sjednané ceně

 velký podnikatel může případně také ukončit odběr elektřiny/plynu za stanovenou cenu oznámením obchodníkovi s 
elektřinou/plynem

 Více podrobností o zastropování pro velké podnikatele včetně informací o limitech jsou na webu SP ČR

https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/15850-novela-narizeni-vlady-o-stanoveni-cen-energie-upresnuje-podminky-pro-velke-podniky


Klíčové možnosti investiční podpory

Alokace dle jednotlivých fondů, které nastavuje ČR Období Alokace (odhad v mld. Kč)

Evropské strukturální a investiční fondy - ESIF (OP TAK, OP JAK, …) 2021-2027 488,5 mld. Kč (bez OP Technická pomoc a OPST)

OP Spravedlivá transformace (OPST) 2021-2027 41 mld. Kč

Národní plán obnovy (NPO) 2021-2023 190,6 mld. Kč (+ zvýšení o 32 mld. Kč; + aktuálně
cca 178 mld. v rámci finančního nástroje z NPO)

Modernizační fond 2021-2030 386 mld. Kč

Celkem 1 138 mld. Kč (+ 178 mld. Kč v půjčkách NPO)

Další možnosti

Národní programy (TA ČR, MPO, …)

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Investiční pobídky

Unijní programy – Horizont EU, Invest EU, Digitální Evropa, CEF, Life
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https://www.horizontevropa.cz/cs
https://investeu.europa.eu/index_en
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-(1)/inovace,-site-a-jednotny-trh/program-digitalni-evropa
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-(1)/inovace,-site-a-jednotny-trh/nastroj-pro-propojeni-evropy-2021%E2%80%932027-(cef2)
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-2021_2027/zivotni-prostredi-a-klima/program-life


Výzkum, vývoj a inovace I – OP TAK
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

subjekty
Aktivita, omezení

Inovační 
vouchery (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

15. 8. 
2022

1. 9. 2022 –
31. 12. 2023

50-500 tis. Kč 75 % Ne MSP + VO ochrana práv průmyslového vlastnictví (registrace 
vzorů a ochranných známek, výdaje na patentové 
zástupce)

Technologické 
platformy (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

16. 1. 
2023

23. 1. 2023 –
14. 4. 2023

0,5-5 mil. Kč 75 % Ne MSP + VP podpora rozvoje inovačních sítí – technologických
platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity 
společných VaVaI aktivit mezi podnikatelskými 
subjekty a výzkumnou sférou

Spolupráce –
Klastry (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

16. 1. 
2023

23. 1. 2023 –
21. 4. 2023

1-40 mil. Kč 35-70% Ne MSP + VO rozvoj inovačních klastrů, vytváření vazeb mezi 
podniky, VO, technologickými centry, huby atd. 
prostřednictvím kolektivního výzkumu, 
založení/rozvoje sdílené infrastruktury

Partnerství 
znalostního 
transferu (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

16. 1. 
2023

27. 1. 2023 –
28. 4. 2023

1-8 mil. Kč MSP 70 % / 
VO 85 %

Ne MSP + VO vytvoření partnerství mezi MSP a VO zaváděním 
pokročilých technologií v podniku, 
vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo 
inovace procesu, zlepšením výrobních a/nebo 
podnikových procesů včetně procesu produktové 
certifikace

Inovační 
vouchery (II.)

OP TAK 
(MPO/API)

16. 1. 
2023

1. 2. 2023 –
1. 2. 2024

50 tis. Kč-1 mil. 
Kč

50-75 % Ne MSP nákup poradenských, expertních a podpůrných 
služeb v oblasti inovací od VO nebo akreditovaných 
laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění 
inovačních aktivit MSP

10/03/23 5

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-ochrana-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologicke-platformy-optak/technologicke-platformy-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-vyzva-ii/


Výzkum, vývoj a inovace II – OP TAK
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

subjekty
Aktivita, omezení

Služby 
infrastruktury 
(I.)

OP TAK 
(MPO/API)

Q2/2023 N/A N/A N/A Ne MSP, VP, VO, 
provozovatelé 
výzkumné 
infrastruktury

rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, 
pořízení nového vybavení, poskytování inovačních 
služeb MSP

Proof of
Concept (II.)

OP TAK 
(MPO/API)

1. 6. 2023 15. 6. 2023 –
30. 09. 2023

N/A N/A Ne MSP ověření aplikačního potenciálu nových výsledků 
VaV před jejich možným uplatněním v praxi

Potenciál (I.) OP TAK 
(MPO/API)

1. 6. 2023 15. 6. 2023 –
30. 09. 2023

N/A N/A Ne MSP + VP 
(omezeně)

založení nebo rozvoj center průmyslového VaVaI

Aplikace (II.) OP TAK 
(MPO/API)

Q4/2023 Q4/2023
- N/A

N/A N/A Ne MSP, VP jako mid-
caps (do 2 999 
zam.), VP nad 3000 
zam. jen s MSP,VO 
(jako partner)

VaV vedoucí ke konkrétním výsledkům v podobě 
prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, 
nových materiálů a software

Inovace (II.) OP TAK 
(MPO/API)

Q4/2023 Q4/2023 -
Q4/2023

N/A N/A Ne MSP, VP jako small
mid-caps (do 499 
zam.)

a) zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 
technologií a služeb (produktová inovace), b) 
zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 
služeb (procesní inovace) 
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https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/sluzby-infrastruktury-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/proof-of-concept-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/potencial-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/


Výzkum, vývoj a inovace III – národní programy
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

subjekty
Aktivita, omezení

SIGMA (2. VS) TA ČR 8. 2. 
2023

9. 2. 2023 –
5. 4. 2023

Max. 5 mil. Kč 25 - 100 %
Max na projekt 85 %

ANO MSP, VP, VO podpora spolupráce začínajících výzkumníků 
při řešení konkrétních projektů se subjekty z 
aplikační praxe ve všech oblastech 
aplikovaného výzkumu

SIGMA (3. VS) TA ČR 29. 3. 
2023

30. 3. 2023 -
17. 5. 2023

Max. 780 tis. Kč 70 % ANO MSP podpora komercializace průlomových 
inovačních řešení, růstu a rozvoje MSP a 
startupů, ověření výstupů/výsledků 
aplikovaného výzkumu z hlediska jejich 
praktického uplatnění a příprava komerčního 
využití či využití pro potřeby společnosti

TREND (10. 
VS)

TA ČR / 
MPO

5. 4. 
2023

6. 4. 2023 -
24. 5. 2023 

Max. 25 mil. Kč Max. 70 % na projekt ANO MSP, VP, VO (další 
účastník)

PP1 “Technologičtí lídři” - podpora tvorby 
výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní 
podnikatelskou činnost

DOPRAVA
2030 (1. VS)

TA ČR / 
MD

duben 
2023

N/A N/A N/A ANO N/A rozvoj VaV v dopravním sektoru u všech 
druhů dopravy

DELTA 2 (5. 
VS)

TA ČR 17. 5. 
2023

18. 5. 2023 -
19. 7. 2023

Max. 16 mil. Kč Max. na projekt 74 % ANO MSP, VP, VO (další 
účastník)

podpora mezinárodní spolupráce v 
aplikovaném výzkumu českých podniků 
a výzkumných organizací
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https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/druha-verejna-soutez-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice-a-vyrovnavani-prilezitosti-v-projektech-aplikovaneho-vyzkumu/
https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/treti-verejna-soutez-dilci-cil-1-podpora-komercializace-vavai/
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/desata-verejna-soutez/
https://www.tacr.cz/program/doprava-2030/
https://www.tacr.cz/soutez/program-delta-2/pata-verejna-soutez-5/


Výzkum, vývoj a inovace IV – národní programy
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

subjekty
Aktivita, omezení

Prostředí pro 
život (7. VS)

TA ČR / 
MŽP

červen 
2023

N/A N/A N/A ANO N/A podpora projektů ve veřejném zájmu, na nové 
postupy, environmentální technologie a 
ekoinovace s potenciálem pro uplatnění v praxi, 
podpora časově a znalostně náročnějších řešení 
založených na dlouhodobějším sledování 
společenských, přírodních a klimatických změn

THÉTA 2 (1. 
VS)

TA ČR září 
2023

N/A N/A N/A ANO MSP, VP, VO podpora transformace a modernizace 
energetického sektoru, přípravou inovativních 
technologií, technických řešení a přístupů 
uplatnitelných v energetice v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu, tvorba 
analýz pro energetiku a regulatorní rámec 

TREND (11. 
VS)

TA ČR / 
MPO

říjen 
2023

N/A Max. 15 mil. Kč Max. 80% na projekt ANO MSP, VP, VO 
(povinný účastník)

PP2 „Nováčci“ - nastartování vlastních VaV aktivit u 
podniků, které doposud nerealizovaly na 
pravidelné bázi vlastní VaV

The Country 
for the Future
(CFF) (5. VS)

MPO duben / 
květen
/2023

N/A Max. 20 mil. Kč Max. 50% na projekt ANO MSP Podprogram 3 „Inovace do praxe“ - inovace 
výrobku, postupu či organizace, výhradně digitální 
inovace. Vzhledem ke stejnému zdroji financování 
(NPO) budou podmínky velmi obdobné 4. VS
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https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/programy/
https://www.tacr.cz/program/program-trend/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/


Výzkum, vývoj a inovace V – programy MŠMT a odpočty na VaV
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

subjekty
Aktivita, omezení

EUROSTARS 3
(4. výzva)

Eurostars-
3 (MŠMT)

10. 2. 
2023

10. 2. 2023 -
13. 4. 2023

Max. 0,5 mil. 
EUR
Limit – 160.000 
EUR/projekt/rok

25 – 100 % ANO MSP (vedoucí 
konsorcia), 
VP a VO (partneři 
příjemce)

Podpora inovativních MSP za účelem 
realizace mezinárodních VaVaI projektů s 
cílem vytvořit nový produkt/proces/službu 
pro komercionalizaci na trhu.

INTER-
EUREKA II
(1. výzva)

INTER-
EXCELLENC
E (MŠMT)

duben 
2023

N/A Max. 100 mil. Kč 25 – 100 % ANO MSP a VP (vedoucí 
konsorcia), 
VO (partner 
příjemce)

Podpora mezinárodní VaV spolupráce v rámci 
sítě Eureka i mimo ni, podpora projektů v 
klastrech, podpora obchodních aktivit VaV na 
nových trzích.

MEZISEKTORO
VÁ 
SPOLUPRÁCE 

OP JAK 
(MŠMT)

červen 
2023

červenec 
2023 – leden 
2024

20 – 100 mil. Kč N/A N/A VO, MSP + VP 
(partneři příjemce)

Podpora spolupráce mezi výzkumnými 
organizacemi a aplikační sférou s důrazem na 
konkrétní společné výzkumné 
záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků 
a budování dlouhodobého partnerství.

Daňové 
odpočty na 
VaV dle § 34 a 
Pokynu

Finanční
úřady

– průběžně – Zahrnutí do nákladů + 
odečitatelná položka 
od základu daně

ANO MSP + VP např. mzdy, spotřebovaný materiál, náklady 
na služby výzkumných organizací a cestovní 
náklady
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https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-o-vyhlaseni-4-spolecne-vyzvy-v-ramci-evropskeho
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-ii-2021-2029
https://opjak.cz/vyzvy/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-8-2020-38405


MSP a technologie
Výzva Program

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Poradenství –
výzva I.

OP TAK 
(MPO/API)

27. 3. 
2023

17. 4. 2023 –
4. 9. 2023

N/A N/A Ne MSP Nákup poradenských služeb zaměřených na 
a)  získání nových certifikátů potřebných pro 
podnikání a průmysl,
b) zpracování hodnocení vodního 
hospodářství průmyslových podniků dle 
stanovené Metodiky

Technologie 
pro MAS_CLLD 
– výzva I.

OP TAK 
(MPO/API)

3. 4. 
2023

1. 5. 2023 –
N/A

N/A N/A Ne MSP Nová technologická zařízení a vybavení vč. 
potřebné infrastruktury, pořízení výrobních 
strojů a zařízení, které zvýší technologickou 
úroveň a konkurenceschopnost MSP a 
umožní navazující digitalizaci a automatizaci 
výroby

Marketing –
výzva I. 

OP TAK 
(MPO/API)

29. 5. 
2023

19. 6. 2023 –
4. 9. 2023

N/A N/A Ne MSP Individuální účast na výstavách a veletrzích v 
zahraničí (pronájem plochy, stánku, 
poplatky, doprava zboží, propagační 
materiály) 

Kreativní 
vouchery –
Design Credits

NPO 
(MK/Czech
Trade)

30. 12. 
2022

3. 1. 2023 -
31. 7. 2023

Max. 200 tis. Kč N/A ANO MSP podpora vzájemné spolupráce kreativních 
profesionálů (designerů) s firmami v oblasti 
inovací založených na produktovém / 
průmyslovém designu
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https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/poradenstvi-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/marketing-opak/
https://www.mkcr.cz/design-credits


Digitální ekonomika
Výzva Program

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Virtuální 
podnik –
výzva I.

OP TAK 
(MPO/API)

Q1/2023 N/A N/A N/A Ne MSP + možná VP 
jako mid-caps (do 2
999 zam.)

Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, 
především tedy software a hardware, související s 
výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

Přip. bílých 
adres. míst 
k VHCN – v. I.

OP TAK 
(MPO/API)

Q3/2023 N/A N/A N/A Ne MSP + VP (CZ-NACE 

61000 a registrace u 
ČTÚ podle zákona č. 
127/2005 Sb.)

Budování nových sítí s parametry pevných sítí 
VHCN a modernizace stávající infrastruktury sítí pro 
přístup k internetu, aby dosáhla parametrů 
pevných sítí VHCN.

Zavádění 
přípojných sítí 
(backhaul) –
výzva I.

OP TAK 
(MPO/API)

Q3/2023 N/A N/A N/A Ne MSP + VP (CZ-NACE 

61000 a registrace u 
ČTÚ podle zákona č. 
127/2005 Sb.)

Budování  a modernizace přípojných sítí (backhaul)
zajišťující odpovídající konektivitu od předávacího 
bodu k peeringovému centru pomocí optických 
vláken či jiné technologie se stejnými kvalitativními 
parametry, a zpřístupnění infrastruktury 
existujících neveřjných přístupových sítí.

Digitální 
podnik - výzva 
I.

OP TAK 
(MPO/API)

Q4/2023 N/A N/A N/A Ne MSP Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti ICT, 
především tedy software a hardware, související se 
zásadní změnou výrobního postupu nebo 
rozšířením kapacity stávající provozovny či 
rozšíření výrobního sortimentu provozovny o 
výrobky, které nebyly dříve v této provozovně 
vyráběny.
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https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/vysokorychlostni-internet-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/vysokorychlostni-internet-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/


Energetika I – náhrada zdrojů / snižování emisí
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Stacionární 
zdroje 
znečišťování 
ovzduší (12.)

OPŽP 
(SFŽP)

17. 8. 
2022

17. 8. 2022 –
31. 7. 2023

dle projektu VP 40-55 % /
SP 40-65 % /
MP 50-75 %

liší se dle projektu a
regionu

ANO MSP + VP, VO
(příjemci, jejichž zdroj dle 
programu zlepšování 
kvality ovzduší je 
identifikován jako 
významný přispěvatel ke 
znečištění ovzduší)

Náhrada/rekonstrukce stac. zdrojů znečišťování 
ovzduší se snížením emisí primárních částic PM2,5 a 
prekurzorů sekundár. částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3, 
VOC). Technologie a změny technol. postupů 
vedoucí ke snížení těchto emisí. Technologie ke 
snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 
Omezování prašnosti z plošných zdrojů. 

ENERG ETS –
Moder. zdrojů
a technologií: 
velké projekty
(2/2022)

Modernizač.
fond 
(MŽP/SFŽP)

1. 11. 
2022

29. 11. 2022 
–
30. 6. 2023

min. 15 mil. EUR dle nákladové mezery
(rozdíl mezi + a -

peněžními toky po dobu 
trvání investice)

ANO MSP + VP
(subjekty EU ETS)

Modernizace (rekonstrukce i náhrada) zdrojů 
včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke 
zvýšení účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární 
energie z neobnovitelných zdrojů/snížení emisí 
CO2.
Změny konfigurace výrobních/zpracovatelských 
zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární 
energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí 
CO2 ve výrobním nebo zprac. procesu.

ENERG ETS –
Moder. zdrojů 
a technologií: 
malé projekty
(1/2022)

Modernizač.
fond 
(MŽP/SFŽP)

1. 11. 
2022

29. 11. 2022 
–
30. 6. 2023

max. 15 mil. 
EUR

VP 30-55 % /
SP 40-65 % /
MP 50-75 %

liší se dle projektu a
regionu

ANO MSP + VP
(subjekty EU ETS)

Jako v ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace 
zdrojů a technologií: velké projekty
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https://opzp.cz/dotace/12-vyzva/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=21
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2978


Energetika II – úspory energie / změna zdrojů v teplárenství
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Modernizace 
distribuce 
tepla (I.)

NPO 
(MPO)

5. 5. 2022 5. 5. 2022 –
5. 5. 2023

2-500 mil. Kč 50 % ANO MSP + VP
(držitelé licence pro 
podnikání v 
energetických odvětvích)

Modernizace a rekonstrukce SZTE včetně 
předávacích stanic. Rozvoj a propojování SZTE 
včetně předávacích stanic. Instalace a modernizace 
technologických zařízení souvisejících s distribucí 
tepelné energie.

HEAT –
Modernizace 
tepláren (SZTE)
(1/2022) 

Modernizač.
fond 
(MŽP/SFŽP)

30. 6. 
2022

25. 7. 2022 –
30. 6. 2023

dle projektu 30–80 % 
liší se dle projektu, 
velikosti podniku a 

regionu

ANO MSP + VP
(vlastníci SZT nebo 
nového zdroje tepelné 
energie)

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v SZTE se 
změnou palivové základny nebo typu energie. Dělí 
se na prioritní a neprioritní dle technologie.

Úspory 
Energie (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

15. 8. 
2022

1. 9. 2022 –
30. 11. 2023

0,5-200 mil. Kč VP 35-45 % / 
SP 45-55  / 
MP 55-65 %

liší se dle regionu

Ne MSP + VP 
(projekty mimo EU ETS)

Podpora zateplování budov, modernizace rozvodů, 
komplex. projektů s akumulací či FVE apod. 
Opatření musí splnit min. úsporu primární energie z 
neobnovitelných zdrojů ve výši 30 % nebo 30%
snížení emisí.
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=19
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/


Energetika III – obnovitelné zdroje energie + sítě
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

RES+ FVE do 1 
MWp
(1/2022)

Modernizač.
fond 
(MŽP/SFŽP)

30. 6. 
2022

10. 8. 2022 –
15. 3. 2023

dle 
instalovaného 
výkonu

max. 50 % ANO MSP + VP 
(stávající/budoucí 
držitelé licence pro 
výrobu el.)

FVE s výkonem do 1 MWp. S tím mohou být 
podpořeny akumulace nebo výroba vodíku 
elektrolýzou vody

OZE – Větrné 
elektrárny (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

15. 8. 
2022

8. 9. 2022 –
1. 2. 2024

0,5 mil. Kč-15 
mil. EUR

VP 50-60 % /
SP 60-70 / 
MP 70-80 %

liší se dle regionu

Ne MSP + VP Výstavba větrných elektráren

OZE – malé 
vodní 
elektrárny (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

3. 4. 2023 17. 4. 2023 –
30. 9. 2024

N/A N/A Ne MSP + VP Výstavba a modernizace malých vodních 
elektráren

OZE – vtláčení 
biometanu (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

3. 4. 2023 17. 4. 2023 –
30. 9. 2024

N/A N/A Ne MSP + VP Transformace výroben elektřiny z bioplynu na 
výrobny biometanu a výstavba výroben biometanu, 
včetně připojení na plynárenské sítě anebo místní 
infrastrukturu

Distribuční 
sítě –
připojování 
OZE (I.)

OP TAK 
(MPO/API)

10. 4. 
2023

24. 4. 2023 –
24. 9. 2024

N/A N/A Ne VP Podpora výstavba, posílení, rekonstrukce a 
modernizace distribučních soustav za účelem 
zvýšení volné připojovací kapacity pro využití 
obnovitelných zdrojů energie.
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https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=15
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/energeticka-infrastruktura-optak/


Oběhové hospodářství, voda
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Cirkulární 
řešení v 
podnicích –
výzva I. 

OP TAK 
(MPO/API)

1. 8. 2023 14. 8. 2023 –
30. 11. 2023

N/A N/A Ne MSP + možná VP 
jako mid-caps (do 2
999 zam.)

A: Technologie k výrobě druhotné suroviny, 
polotovaru nebo výrobku z vlastního odpad. 
mater.
B: Technologie pro výrobu polotovarů, 
výrobků z druhotných surovin nebo 
technologií umožňující zvýšení podílu 
druhotných surovin ve výrobku.
C: Technologie pro znovupoužití vlastního 
výrobního odpadu zařazením zpět do výrob. 
cyklu.
D: Zavádění technologií ke zvýšení 
recyklovatelnosti výrobků. 
E: Snížení množství vstupů při výrobě. 

Úspory vody –
výzva I.

OP TAK 
(MPO/API)

1. 8. 2023 14. 8. 2023 –
30. 11. 2023

N/A N/A Ne MSP + možná VP 
jako mid-caps (do 2
999 zam.)

Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření 
podniku:
A: Zvýšením účinností rozvodů.
B: Snížením spotřeby vody technologií při 
zachování jejich produktivity.
C: Využitím dešťové vody.
D: Recyklací nebo cirkulací vody.
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https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obehove-hospodarstvi-optak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/hospodareni-s-vodou-v-podnicich-optak/


Nízkoemisní mobilita
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Vodíkové
plnicí stanice 
– veřejné 

OPD3 
(MD)

cca 
květen 
2023

6/2023 –
8/2023

N/A N/A ANO MSP + VP
(vlastníci/správci 
dotčené
infrastruktury s veřejným 
přístupem)

Výstavba veřejných plnicích vodíkových 
stanic na silnici. Výzva bude již dle nového 
GBER.

Dobíjecí
stanice –
veřejné 

OPD3 
(MD)

cca 
březen 
2023

A-B 4/2023 –
6/2023

C-D 5/2023 –
7/2023

N/A N/A ANO MSP + VP 
(vlastníci/správci 
dotčené
infrastruktury s veřejným 
přístupem)

A: Běžné dobíjecí stanice v obcích/městech
B: Rychlodobíjecí stanice pro osobní vozidla
C: Rychlodobíjecí stanice pro nákladní vozidla
D: Vybudování komplexních dobíjecích stanic 
s energetickým úložištěm

Čistá mobilita 
(na silnici)

NPO / OP 
TAK

cca 
červen 
2023

N/A N/A 50 % rozdílu ceny
oproti konvenční verzi 
pohonu 

(až 250 tis. Kč při nákupu 
+ nižší úrok)

ANO 
(NPO) 
/ NE 
(OP 
TAK)

MSP 
(VP pravděpodobně ne)

Pořízení vozidla (elektřina/H2) a dobíjecí 
stanice. Podpora formou finančního nástroje 
s odpuštěním jistiny. Kategorie M/N1 a 
M/N2. Po vyčerpání z NPO bude obdobná 
výzva z OP TAK, ale již bez Prahy.

10/03/23 16

https://opd3.opd.cz/stranka/vyzvy
https://opd3.opd.cz/stranka/vyzvy


Zaměstnanost, vzdělávání
Výzva Program 

(správce)
Vyhl. Příjem

žádostí
Výše podpory Míra podpory Praha Podporované

podniky
Aktivita, omezení

Age 
management

OPZ+
(MPSV)

21. 10. 
2022

21. 10. 2022
– 23. 3. 2023

až 6 mil. Kč na 
projekt 

40 – 85 % ANO MSP + VP Age management audit, tvorba personálních 
strategií - výchova nástupců, opatření 
ergonomie práce, podpora fyzické kondice a 
péče o zdraví, vzdělávací aktivity apod.

Společně za 
vzděláváním 
(výzva č. 40)

OPZ+ 
(MPSV)

7. 3. 2023 7. 3. 2023 –
9. 5. 2023

N/A až 100 % ANO Profesní a 
podnikatelská 
sdružení: svazy, 
spolky, komory

Další profesní vzdělávání zaměstnanců jejich 
členských subjektů

Podnikové 
vzdělávání 
(výzva č. 47)

OPZ+ 
(MPSV)

20. 3. 
2023

20. 3. 2023 –
16. 6. 2023

N/A 40 – 85 % ANO MSP + VP Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podniků.

Podpora 
spolupráce 
škol a firem –
výzva I.

OP TAK 
(MPO/API)

17. 4. 
2023

17. 5. 2023 –
29. 9. 2023

N/A N/A Ne MSP 1) Praktické vyučování ve firmě – která dosud 
pro SŠ/VOŠ/VŠ nerealizovala či chce rozšířit 
vyučování o významně jiné obory, než jaké 
nabízí. 
2) Projektová výuka – firma, která vyučování 
pro SŠ/VOŠ/VŠ zprostředkovává a chce zvýšit 
přidanou hodnotu výuky užší spoluprací se 
smluvní školou.
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https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/age-manageme-1?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-skol-a-firem-optak/


Obecné programy podpory
Program Správce Vyhl. Příjem

žádostí
Výše a typ 
podpory

Míra podpory Praha Podporované
podniky

Aktivita, omezení

Investiční 
pobídky

MPO / 
CzechInvest

otevřeno 
trvale

otevřen 
trvale

dle projektu,
sleva na dani a 
cash dotace

dle regionální mapy
VP 20-40 % / 
SP 30-50 % / 
MP 40-60 % 

Ne MSP + VP zpracovatelský průmysl, technologická 
centra, centra sdílených služeb, zdravotnické 
prostředky, projekty pro energetickou 
nezávislost (v přípravě)

Zvýhodněné
úvěry NRB

Národní 
rozvojová 
banka

otevřeno 
trvale

otevřen 
trvale

až 60 mil. Kč,
bezúročné a 
zvýhodněné 
tematicky 
zaměřené úvěry

úvěr na až 90 % 
způsobilých nákladů

Ne 
(ÚE, 
Expanze),

ANO 
(Energ, S-
podnik)

MSP (Expanze) + VP Expanze – úvěry, Úspory energie, S(ociální)-
podnik, ENERG
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky-a-dotace
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3212-s-pocatkem-roku-2022-vstoupila-v-platnost-nova-mapa-regionalni-podpory.html
https://www.nrb.cz/podnikatele/uvery/


Užitečné odkazy
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 MMR web ke všem dotacím – https://dotaceeu.cz/cs/uvod

 MMR ABECEDA FONDŮ EU – https://www.dotaceeu.cz/getmedia/4bdc6693-acda-4210-a3c4-c5afaedff0be/ABECEDA-FONDU-
EU-2021%e2%80%932027.pdf.aspx?ext=.pdf

 Agentura pro Podnikání a Inovace – https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/

 MPO – Dotace a podpora podnikání – https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/

 MPO – Národní plán obnovy – https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/

 Národní rozvojová banka – https://www.nrb.cz/

 Technologická agentura České republiky – https://www.tacr.cz/

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

 SFŽP – https://www.sfzp.cz/

 Svaz průmyslu a dopravy ČR – https://www.spcr.cz/ , https://www.spcr.cz/index-temat/programy-podpory

 Unijní programy dle MMR – https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-2021_2027

https://dotaceeu.cz/cs/uvod
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/4bdc6693-acda-4210-a3c4-c5afaedff0be/ABECEDA-FONDU-EU-2021%e2%80%932027.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/
https://www.nrb.cz/
https://www.tacr.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
https://www.sfzp.cz/
https://www.spcr.cz/
https://www.spcr.cz/index-temat/programy-podpory
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-2021_2027


Použité zkratky I – velikost podniků
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 MSP – malé a střední podniky (podniky do 249 zaměstnanců)

 MP – malý podnik (podnik do 49 zaměstnanců)

 SP – střední podnik (podnik od 50 do 249 zaměstnanců)

 VP – vellký podnik (podnik od 250 zaměstnanci)

 small mid-caps (velký podnik do 499 zaměstnanců) – malý podnik se střední tržní kapitalizací

 mid-caps (podnik do 2 999 zam.) – podnik se střední tržní kapitalizací

 VO – výzkumná organizace / organizace pro výzkum a šíření znalostí

 tj. podnik zapsaný na seznamu ministerstva školství – https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci


Použité zkratky II – Instituce a programy

 Operační programy

 NPO – Národní plán obnovy (2021-2023)

 OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(2014-2020)

 OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost (2021-2027)

 OP JAK – Operační program Jan Ámos Komenský (2021-2027)

 OPD3 – Operační program Doprava  (2021-2027)

 OPŽP – Operační program Životní prostředí (2021-2027)

 OPST – Operační program Spravedlivá transformace (2021-2027)

 OPZ+ – Operační program Zaměstnanost plus (2021-2027)

 Instituce

 API – Agentura pro Podnikání a Inovace

 MD – Ministerstvo dopravy ČR

 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR

 NRB – Národní rozvojová banka

 SFŽP – Státní fond životního prostředí

 SP ČR – Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 TA ČR – Technologická agentura České republiky
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Použité zkratky III
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 Tematické zkratky

 GBER – obecné nařízení o blokových výjimkách (General Block Exemption Regulation)

 OP – operační program

 PP1/2 – podprogram 1 / 2 

 5G – telekomunikační sítě 5. generace

 BIM – informační model budovy (Building Information Modeling)

 EU ETS – Evropský systém pro obchodování s emisemi

 FVE – fotovoltaická elektrárna

 kWp/MWp – kilowatt-peak / megawatt-peak

 N/A – neuvedeno, není známo

 OZE – obnovitelné zdroje energie

 SZT(E) – soustavy zásobování tepelnou energií

 TLR – Úroveň technologické připravenosti (Technology readiness level)

 VaV/VaVaI – Výzkum a vývoj / Výzkum, vývoj a inovace



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
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SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9
Jan Proksch (jproksch@spcr.cz; 225 279 205)

Jan Šebesta (jsebesta@spcr.cz; 225 279 201)


