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Příprava podpory z prostředků NZÚ pro budovy 
ústředních institucí v působnosti čl. 5 EED 

 UV č. 1035 ze dne 14.12.2015 k Plánu rekonstrukce objektů 

v působnosti článku 5 směrnice EP a Rady 2012/27/EU pro rok 

2016 s výhledem do roku 2020 bylo MŽP uloženo vyhlásit výzvu pro 

ústřední instituce zaměřenou na energeticky úsporná opatření s tím, 

že podmínky čerpání budou nastaveny tak, aby poskytnutá dotace 

ústředním institucím pokryla v potřebné míře způsobilé náklady. 

 UV č. 840 ze dne 21.9.2016 uloženo MŽP vyhlásit urychleně v rámci 

NZÚ výzvu pro ústřední instituce v působnosti čl. 5 směrnice EP a 

Rady 2012/27/EU. 

 V rámci projednání 2. změny DP NZÚ vláda schválila usnesením     

č. XXXX ze dne 2. listopadu nový systém financování ústředních 

institucí v působnosti čl. 5 i mimo tento článek a zároveň zrušila 

úkol uložený ministru životního prostředí usnesením vlády č. 840 ze 

dne 21. září 2016 pod bodem č. III.3. 

 

 



2. změna DP NZÚ 

 Projednávání 2. změny DP NZÚ 

 30.5.2016 – 13.6.2016 probíhalo MPŘ k 2. změně DP NZÚ  

(všechny připomínky byly vypořádány) 

 2.7.2016 byla 2. změna DP NZÚ odeslána ke schválení na MF 

Následně jednání s MF a MPO k řešení zvýšeného požadavku na 

čerpání finančních prostředků z podprogramu NZÚ BVS vyplývajícího 

z rozšíření seznamu budov v působnosti článku 5 evropské směrnice o 

energetické účinnosti o budovy Vězeňské služby a požadavku na 

souběžné financování budov i mimo působnost tohoto článku v situaci, 

kdy dochází k poklesu objemu příjmů z prodeje emisních povolenek. 

 30.9.2016 odeslána upravená verze 2. změny DP NZÚ na MF 

 10.10.2016 MF schválilo tuto verzi 2. změny DP NZÚ 

 21.10.2016 návrh 2. změny DP NZÚ odeslán k projednání ve vládě 

 2.11.2016 vláda schválila 2. změnu DP NZÚ 

 



2. Změna DP NZÚ 
 bilance zpracovány pro celkovou částku 27 mld. Kč 

 indikativní procentní rozdělení alokace mezi podprogramy RD (49 %), 

NZÚ BD (21 %) a NZÚ BVS (30 %) zůstává nezměněno 

 Hlavní změny v DP NZÚ 
 Rozšíření o podprogram NZÚ BVS 

 Aktualizace podprogramu NZÚ RD  

 Aktualizace podprogramu NZÚ BD 

 Aktualizace podprogramu NZÚ NSA 

 Další významné změny v DP NZÚ 

• úprava bilancí programu a jednotlivých podprogramů 

• přepočet předpokládaných přínosů programu a jednotlivých 

podprogramů na 1 mld. Kč i celkových přínosů 

• upřesnění pravidel pro poskytování finančních prostředků ze SR pro 

OSS a SPO 

• doplněn další režim VP – služby v obecném hospodářském zájmu 

 



Podprogram NZÚ BVS 

 2 oblasti podpory  
• snižování energetické náročnosti stávajících BVS 

• efektivní využití zdrojů energie 

 výše podpory  
• do 85 % způsobilých výdajů (OPŽP + NZÚ) 

• podpora ve výši 40 % OPŽP + 45 % NZÚ ze způsobilých 

výdajů OPŽP 

• podporu je možné poskytovat též formou posílení vlastních 

zdrojů žadatele u schválených žádostí podaných ve 

vyhlašovaných výzvách v rámci specifického cíle 5.1 (Snížit 

energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie) PO 5 (Energetické úspory) 

OPŽP 

 



Podprogram NZÚ BVS 

 podprogram NZÚ BVS připraven jak pro rekonstrukce objektů 

v působnosti článku 5 evropské směrnice o energetické účinnosti, 

tak i pro objekty mimo tento článek 

 dle návrhu UV bude podpora ústředním vládním institucím 

poskytována formou posílení vlastních zdrojů žadatele u 

schválených žádostí podaných ve vyhlašovaných výzvách v rámci 

SC 5.1 OPŽP, a to pro objekty v působnosti článku 5 evropské 

směrnice o energetické účinnosti a ve výši 1 260 mil. Kč pro 

objekty mimo tento článek  

 do 20. prosince 2016 je otevřen příjem žádostí v rámci SC 5.1. 

OPŽP s tím, že další výzva se předpokládá v březnu 2017 

 příjem a vyhodnocení podaných žádostí bude probíhat v režimu 

administrace OPŽP + národní zdroje z programu NZÚ 
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