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PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Poradenská a konzultační společnost 

Nabízené služby: 

Projekty EU – příprava projektových záměrů, zpracování žádostí o dotace a úplné zpracování 
projektů pro podnikatelské subjekty i municipality; 

Strategie -  poradenství týkající se vhodného nastavení vnitřních firemních procesů,  
řízení jednotlivých projektů, strategické plánování; 

Fúze a akvizice - poradenství v oblasti fúzí a akvizic na straně prodeje i nákupu,  
se zaměřením především na malé a střední podniky; 

Interim management - dočasné obsazení určité role nebo projektu ve firmě
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI

TECHNOLOGIE ENERGETIKA



TECHNOLOGIE

PODMÍNKA POŘÍZENÍ ENERGETICKY 
 ÚSPORNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE S PODMÍNKOU DIGITALIZACE 
PROCESŮ VE FIRMĚ

Jaké jsou možnosti ?

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY                         
A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA



POŘÍZENÍ ENERGETICKY ÚSPORNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

míra podpory:   
od  45 %  do 65%

specifikace: 

nová technologie může mít vyšší produktivitu oproti staré (novinka) 
lze kombinovat i s OZE pro podmínku splnění úspor 
musí dojít k náhradě staré technologie za novou technologii * 
potvrzení úspor dochází vytvořením energetického posudku autorizovaných 
auditorem

klíčová podmínka:  
✓úspora min. 30% oproti předchozímu stavu

příjem žádostí do:    30.11.2023 
doba realizace do:   30. 11. 2025 



POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE S PODMÍNKOU DIGITALIZACE 
PROCESŮ VE FIRMĚ

míra podpory:   
od 35 %  do 45%

specifikace: 

nová technologie by měla mít prvky automatizace a integrace do výrobního 
systému firmy 

tlak na pořízení MES, MIS a ERP systémů 

nezbytné investice do kyberbezpečnostních opatření firmy, skladové 
hospodářství, apod. 

podporováno je pořízení software, IT hardware a pořízení výrobních i nevýrobních 
technologií

klíčová podmínka:  
✓musí dojít k výraznému povýšení současného stavu digitalizace ve firmě



TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY                         
A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

míra podpory:   
až 40 % 

specifikace: 
 podpora pořízení technologií, které mají přímý vliv na spotřebu nebo recyklaci     
 vody  
 budou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem     
 prokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok 

 podpora technologií, které umožní zpracovat výrobní odpad na nový produkt  
 nebo surovinu 
 výzvou jsou vždy vymezeny určité kategorie odpadu/vstupů a výstupů, které lze  
   podpořit

klíčová podmínka:  
✓ je třeba určit hodnotu způsobilých výdajů - cenové nabídky



ENERGETIKA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

BUDOVÁNÍ VĚTRNÝCH A VODNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

Jaké jsou možnosti ?

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A AKUMULACE 
+ VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

míra podpory:   
od  45 %  do 65%

příjem žádostí do:    30.11.2023 
doba realizace do:   30. 11. 2025 

specifikace: 

způsobilé výdaje: (zateplení, FVE, akumulace, osvětlení, výplně, úsporné technologie, dále 
projektová dokumentace, realizace VŘ, stavební dozor) 

Nejsou podporovány zdroje pro výrobu tepla (kromě TČ a zdrojů na biomasu) 

FVE může činit max. 30% z celkové úspory projektu 
referenční hodnocení objektů ( nevyužívané objekty, změny užití objektů) 
Klíčové je mít dobrého energetického auditora

klíčové podmínky:  
✓ min. 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů 
✓ max. výše celkových způsobilých výdajů činní 25 000 Kč/uspořený GJ * 
✓ úspory prokázané energetickým posudkem



BUDOVÁNÍ VĚTRNÝCH A VODNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

míra podpory:   
- od 70 %  do 80% vodní elektrárny jen pro malé a střední podniky 

- od 60% do 80 % pro větrné elektrárny

specifikace: 
výzvy pro vodní elektrárny budou vyhlášeny v 2.Q / 2023  

o pro vodní elektrárny do 10 MWe, max. 30 mil. Kč investice 

výzvy pro větrné elektrárny otevřeny od září do 2022, realizace projektu ukončena do 
30.6.2024.  
měrné investiční výdeje na instalovaný výkon max. 48.000,- Kč/kWe

klíčové podmínky:  
✓připravený projekt 
✓kladná stanoviska dotčených orgánů, stanovisko EIA



FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A AKUMULACE + VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE

míra podpory:   
od  35 %  do 50% dle technologie

příjem žádostí do:    
 15.3.2023

specifikace: 
mohou žádat i nové podnikatelské entity 

maximální poměr 1:1 výkonu fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště 

alternativou bateriového uložiště může být využita vodíková technologie  

projekty musejí být realizovány do 2 let od schválení 

projekty nemusí být zaměřené jen na vlastní spotřebu, ale i na obchodování s energiemi

klíčové podmínky:  
✓kombinace pozemní instalace / střešní instalace na objektech 
✓připravené projektové podklady a souhlas s připojením do distribuční soustavy 
✓kvalitně navržený ekonomický model investice 
✓správně zvolit kombinaci technologií i s ohledem na dostupnost a vývoj trhu



TIPY A RADY

Podcenění časového harmonogramu realizace projektů  
- doba dodávky technologií a plnění ze stran dodavatelů a odborných pracovníků 
- průtahy a změny v projektu (změny technologií, dodání projektových dokumentací, apod.)

   Výběrové řízení 
Není-li nutné realizovat výběr dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Ovšem vzhledem k čerpání veřejných prostředků je nezbytné dodržovat zásad transparentnosti, 
proporcionality, zákazu diskriminace, naplnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 

Důkazní břemeno na dodržení těchto zásad při výběru dodavatele je zcela na straně příjemce 
dotace !!!!! 

  Reálnost výstupů ekonomického modelu investice 
- změny cen v čase 
- možná legislativní omezení 
- nedostatečný sběr vstupních informací 

  Nedostatečná příprava projektu 
- chybějící dokumentace k objektům  
- nemožnost získat potřebná povolení (Smlouva o připojení do distribuční sítě, dotčené orgány, apod.) 
- neznalost skutečného stavu objektů



Díky za pozornost !!!
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KONTAKTY: 

Ing. Josef Smolka 

+420 724 689 812 
josef.smolka@rams.as

Ing. Jiří Mátl 

+420 725 293 355 
jiri.matl@rams.as
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