
SDĚLENÍ

34.

SDĚLENÍ 
ministra životního prostředí o uveřejnění doslovného znění Národního

programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích
obnovitelných a druhotných zdrojů, schváleného vládou ČR, Usnesením

vlády České republiky č. 1079 ze dne 22. října 2001
Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích

obnovitelných a druhotných zdrojů
Obsah

1. ÚVOD

2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM
2.1 Výchozí pozice v oblasti účinnosti užití energie

2.1.1 Současný stav spotřeby energie na obyvatele
2.1.2 Současný stav energetické náročnosti
2.1.3 Potenciál úspor energie

2.2 Výchozí pozice v oblasti užití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
2.2.1 Současný stav
2.2.2 Potenciál využití obnovitelných zdrojů

3. CÍLE, INDIKÁTORY A PRIORITNÍ AKTIVITY NÁRODNÍHO PROGRAMU
3.1 Cíle Národního programu
3.2 Rámcové indikátory Národního programu
3.3 Priority Národního programu

3.3.1 Prioritní oblasti realizace Národního programu
3.3.2 Prioritní aktivity na podporu zvyšování účinnosti užití energie a vyšší využití obnovitelných
energetických zdrojů

3.4 Nástroje na podporu realizace Národního programu
3.5 Náklady na realizaci Národního programu

4. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROGRAMU
4.1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
4.2 Monitorování a vyhodnocování Národního programu

1. Úvod
Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále
jen „Národní program”) zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního
prostředí ve smyslu Hlavy III zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Národní program se vyhlašuje na čtyřleté období.
Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití
obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami,
trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.
Národní program je zaměřen na následující cílové skupiny: státní správu a samosprávu, podnikatelskou sféru,
nevládní organizace a domácnosti. 
Národní program a doporučená opatření vycházejí zejména z Energetické politiky ČR a Státní politiky
životního prostředí.



Obr. 1.1. Přehled vazeb Národního programu:

Národní program navazuje na dosažené výsledky při realizaci jednotlivých ročníků Programu na podporu
úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie realizovaných v letech 1991 až 1998 a Státního
programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v letech 1999–2001 (dále jen
„Státní program”). Realizované ročníky Státního programu prokázaly významný přínos v oblasti úspor energie
a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Na základě těchto zkušeností bude v rámci Národního
programu každoročně vyhlašován Státní program naplňující jeho jednotlivé cíle.
Národní program bude vyhodnocen nejméně jednou za dva roky a jeho vyhodnocení bude jako informace
postoupeno vládě ČR. Na základě výsledků vyhodnocení budou navrženy změny nebo úpravy v Národním
programu.

2. Výchozí pozice pro Národní program
2.1 Výchozí pozice v oblasti účinnosti užití energie
2.1.1 Současný stav spotřeby energie na obyvatele
Tuzemská roční spotřeba energie vztažená na obyvatele dosahuje v České republice v současnosti 160 GJ
na osobu. 
Tuzemská roční spotřeba elektrické energie na obyvatele je nižší než ve státech EU a dosahuje cca
6 200 kWh/osobu. V posledním desetiletí je zřejmá stagnace hodnoty tohoto ukazatele, resp. její kolísání
kolem hodnoty 6 000 kWh/osobu.

Tabulka2.1–Měrná spotřeba energie a elektrické energie na obyvatele – Česká republika, průměr zemí EU a
vybrané země EU(stav roku 2000)

Ukazatel Jednotka Německo Francie Belgie Dánsko ČR

Spotřeba primárních
energetických zdrojů GJ/osobu 173 167 205 161 160

Spotřeba elektřiny (brutto) kWh/osobu 6 542 7 142 7 601 6 791 6 177

Pramen: ČSÚ, Eurostat 2000

2.1.2 Současný stav energetické náročnosti
Důležitý ukazatel pro posouzení vývoje energetické účinnosti ekonomiky ČR je energetická náročnost tvorby
hrubého domácího produktu (HDP), tj. podíl celkové tuzemské spotřeby prvotních energetických zdrojů
(TSPEZ) na jednotku HDP. Energetická náročnost v České republice je v roce 2001 přibližně dvojnásobná
oproti průměru zemí EU, a to jak u tuzemské spotřeby primárních zdrojů energie, tak i u elektrické energie.
Tempo snižování energetické náročnosti se pohybuje v rozmezí 2 až 3 % ročně. 
Tempo snižování energetické náročnosti je v České republice obdobné jako ve vyspělých průmyslových
zemích EU. Do budoucna lze předpokládat postupné sbližování hodnoty energetické náročnosti v České
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republice a v těchto zemích. K tomu je třeba přijmout a realizovat soubor opatření, vedoucí k zásadním
změnám ve vývoji efektivnosti užití energie.
Vyšší úroveň energetické náročnosti ekonomiky ČR ve srovnání s vysoce rozvinutými zeměmi EU je vyvolána
především těmito důvody:

- energeticky náročná struktura ekonomiky,
- celkově nižší úroveň HDP a nižší úroveň přidané hodnoty na jednotku produkce,
- nižší účinnost užití energie ve spotřebičích ve všech sektorech ekonomiky,

- nedostatečné povědomí o možnostech a přínosech (energetických, ekologických a sociálních) zlepšování
současného stavu.

Tabulka 2.2–Energetická a elektroenergetická náročnost – Česká republika, průměr zemí EU a vybrané země
EU (stav roku 1999)

Oblast
Ukazatel

Německo Francie Belgie Dánsko ČR 

Elektroenergetická náročnost
- brutto spotřeba (kWh/tis. Kč) 21,4 26,4 27,4 20,1 44,3
- netto spotřeba (kWh/tis. Kč) 18,1 21,5 24,2 17,4 38,6

Celková energetická náročnost (MJ/tis.
Kč)

566,4 615,9 739,1 475,7 1171,0
Poznámka: pro přepočet HDP je použito metody parity kupních sil národních měn
Pramen: ČSÚ, Eurostat r. 2000

2.1.3 Potenciál úspor energie
Vysoká energetická náročnost ekonomiky ČR vytváří prostor pro její postupné snižování, především realizací
opatření na zvyšování účinnosti užití energie. Souhrn těchto opatření tvoří potenciál úspor energie a je
východiskem pro stanovení cílů, indikátorů a priorit Národního programu v oblasti zvýšení účinnosti užití
energie.

Potenciál úspor energie lze rozdělit z ekonomického hlediska do kategorií:
¨ technický potenciál – celkový technicky realizovatelný potenciál bez ohledu na výši vynaložených nákladů

na realizaci a bez uvažování jejich návratnosti. Nepředpokládá se realizace tohoto potenciálu během trvání
Národního programu, a proto uvedené náklady jsou hypotetické;

¨ ekonomický potenciál při nízké rentabilitě finančních zdrojů – zahrnuje investiční akce, které mají kladnou
čistou současnou hodnotu (NPV) při diskontní sazbě 5 %;

¨ ekonomický potenciál při vysoké rentabilitě finančních zdrojů – zahrnuje investiční akce, které mají kladnou
čistou současnou hodnotu (NPV) při diskontní sazbě 10 %;

¨ tržní potenciál se střednědobou návratností vynaložených finančních zdrojů – zahrnuje investiční akce,
jejichž prostá doba návratnosti je menší nebo rovna než 6 roků, tento časový horizont je preferován
u velkých investičních akcí;

¨ tržní potenciál s krátkodobou návratností vynaložených finančních zdrojů – investiční a neinvestiční akce,
jejichž prostá doba návratnosti je menší nebo rovna než 3 roky.

Tabulka 2.3–Potenciály úspor energie a odhady nákladů na jejich realizaci (k roku 2005)
Opatření

Investiční
Úspora celkem

Kategorie
Neinves-
tiční 

Úspora
[PJ]

Úspora
[PJ]

Náklady

[mld. Kč]
Měrné

náklady
(Kč/GJ)

[PJ] %

1 Technický potenciál 432,7 2 750,8 6357 494,1 47,5

2 Ekonomický potenciál: NPV (5 %) > 0 267,9 792,0 2956 329,3 31,7

3 Ekonomický potenciál: NPV (10 %) > 0 266,7 776,3 2911 328,1 31,6

4 Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 6 let 103,5 84,3 814 164,9 15,9

5 Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 3 roky

61,4

53,7 37,5 698 115,1 11,2

Pramen: Analýza potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie, SRC international CZ, r.2000 



Neinvestiční opatření jsou opatření v oblasti organizačních a neinvestičních akcí s velmi nízkými náklady,
které jsou vzhledem k nákladům investičních opatření zanedbatelné. Ze zpracovaných energetických auditů
vychází potenciál úspor realizovaný neinvestičními opatřeními ve výši cca 6% z celkové spotřeby energie.

Potenciál realizovatelný s dotací od 15 do 50 % (rozdíl mezi kategoriemi 2 a 4). je vyčíslitelný zhruba
na 164,4 PJ s odpovídajícími investičními náklady 707,7 mld.Kč. To představuje minimální potřebnou podporu
248 mld.Kč. Tuto podporu lze realizovat místo dotacemi bezúročnou půjčkou 30 – 100 %.

Potenciál realizovatelný s dotací cca 15 % (rozdíl mezi kategoriemi 4 a 5), je vyčíslitelný na 50 PJ
s investičními náklady 46,8 mld.Kč. To představuje minimální potřebnou podporu 7,02 mld.Kč. Tuto podporu
lze realizovat místo dotacemi bezúročnou půjčkou 30 – 40 %.

Potenciál realizovatelný bez podpory čistě podnikatelskými záměry (kategorie 5) činí zhruba 53,7 PJ, jejich
investiční náklady 37,5 mld.Kč, čemuž odpovídají měrné investiční náklady 700 Kč/GJ.

Náklady investičních opatření jsou uvedeny v cenách roku 2000.

2.2 Výchozí pozice v oblasti užití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
2.2.1 Současný stav
Stávající využití obnovitelných zdrojů energie v ČR ukazuje následující tabulka. Vzhledem ke skutečnosti, že
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů neexistuje dlouhodobější oficiální statistické sledování, vycházejí
uvedené údaje o stávajícím využívání z dílčích statistik a odhadů. Přesto je však možné tyto hodnoty
považovat za počáteční stav plnění cílů Národního programu.

Tabulka 2.4–Stávající využití obnovitelných zdrojů energie(stav r.2000)

Elektrická energie
vyjádřená v: Teplo CELKEMDruh obnovitelných

a druhotných zdrojů energie
GWh PJ PJ PJ

Větrná energie (VE) 5,000 0,018 0,000 0,018
Vodní energie (MVE) 680,000 2,448 0,000 2,448
Velké vodní elektrárny 1573,000 5,663 0,000 5,664
Solární tepelné systémy 0,000 0,000 0,356 0,356
Fotovoltaické systémy 0,030 0,000 0,000 0,000
Geotermální energie 0,000 0,000 0,105 0,105
Biomasa 30,000 0,108 21,000 21,108
Odpady 2,500 0,009 0,967 0,976
Ethanol/ Bionafta 0,000 0,000 2,261 2,261

Celkem 2290,530 8,246 24,689 32,935

Pramen: Ministerstvo životního prostředí, Český ekologický ústav
I přes významný nárůst počtu instalací využívajících obnovitelné energetické zdroje v posledních letech, je
jejich využití stále výrazně za možnostmi dostupného i ekonomického potenciálu. Důvodem je existence řady
bariér bránících většímu pronikání obnovitelných energetických zdrojů na trh.

2.2.2 Potenciál využití obnovitelných zdrojů
Údaje o potenciálu obnovitelných zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce. V rámci analýzy byl stanoven
dostupný a ekonomický potenciál obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rovněž byly vypočítané
investiční náklady, které by bylo potřeba vynaložit na jejich realizaci.

Dané potenciály jsou definovány následovně:

- Dostupný potenciál je technický potenciál daného zdroje při jehož využití jsou brány v úvahy
administrativní, legislativní, ekologická a další omezení (jako je například využití zdroje pro jiné než
energetické účely – využití půdy pro zemědělské účely).

- Ekonomický potenciál je definován jako využití stávajících zdrojů a výstavba nových technologií za
stávajících podmínek podpory, při použití ekonomických kritérií: limitní doba návratnosti 8 roků, s
výjimkou malých vodních elektráren, kde je použitá limitní doba návratnosti 16 roků (do úvahy je brána
podstatně delší doba technické životnosti těchto zařízení s porovnání s ostatními zdroji).



Tabulka 2.5–Přehled dostupného a ekonomického potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie
České republiky do roku 2010 

Dostupný potenciál Ekonomický potenciál
Celkové
Investice

Výroba
energie

Podíl na
TSPEZ

Celkové
investice

Výroba
energie

Podíl na
TSPEZ

mil.Kč TJ/rok % mil.Kč TJ/rok %
Biomasa 109 800 83 700 4,50 45 100 50 960 2,91
Odpady 6 830 3 700 0,20 0 1 520 0,09
Solární kolektory 76 670 11 500 0,62 0 140 0,01
Fotovoltaika 8 680 100 0,00 0 0 0,00
Tepelná čerpadla 21 180 8 800 0,47 6 110 2 540 0,15

Velké 0 5 700 0,31 0 5 700 0,31Vodní
elektrárny Malé 16 290 4 100 0,22 6 030 2 930 0,18
Vítr 16 020 4 000 0,21 270 100 0,01
Celkem 255 470 121 600 6,53 64 010 63 890 3,66

Pozn.: TSPEZ – tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů

U tepelných čerpadel je uveden čistý přínos tepelných čerpadel bez spotřeby elektrické energie, tj. teplo
získané ze zdroje nízkopotenciální energie.
Pramen: Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Český ekologický ústav, MŽP

3. CÍLE, INDIKÁTORY A PRIORITNÍ AKTIVITY NÁRODNÍHO PROGRAMU 

3.1 Cíle Národního programu 
1. V oblasti obnovitelných zdrojů energie je cílem ke konci roku 2005:

- dosažení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 3,0 % (bez velkých
vodních elektráren nad 10 MW) či 5,1 % (s velkými vodními elektrárnami nad10 MW),

- dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů ve výši 2,9
% (bez velkých vodních elektráren nad 10 MW) či 3,2 % (s velkými vodními elektrárnami nad 10 MW).

2. Zvýšením účinnosti užití energie ve všech sektorech národního hospodářství zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky České republiky.

3. Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie jako alternativa k dosud využívaným neobnovitelným
energetickým zdrojům za účelem snižování jejich čerpání a prodloužení jejich životnosti i pro budoucí
generace.

4. Rozvoj výzkumu, vývoje, výroby a aplikace moderních technologií, materiálů a postupů ke zvýšení
účinnosti užití energie a využití obnovitelných energetických zdrojů jako perspektivního oboru jak z hlediska
potřeby pokrytí rostoucích tuzemských potřeb, tak i budoucího zapojení do světové trhu s transferem
technologií a know-how v této oblasti.

5. Posílení informovanosti o možnostech a přínosech realizace opatření na zvyšování účinnosti užití energie
a vyšší využití obnovitelných energetických zdrojů a aktivizace pozornosti výrobních i spotřebitelských
subjektů a skupin.

6. Dosáhnout shody s prioritami EU v oblasti energetiky.

7. Snížení růstu závislosti ekonomiky České republiky na dovážených energetických zdrojích a tím omezení
její zranitelnosti z hlediska budoucího růstu cen paliv a energie i možné budoucí omezené dostupnosti
dovážených energetických zdrojů.

8. Podpora mobilizace dalších veřejných i soukromých finančních zdrojů.

9. Minimalizace negativních dopadů získávání a užití energie na životní prostředí v souladu s požadavky
trvale udržitelného rozvoje.

3.2 Rámcové indikátory Národního programu 
Rámcové indikátory Národního programu musí přispívat k naplnění kvantifikovaných cílů a indikátorů tak, jak
jsou uvedeny v Energetické politice a Státní politice životního prostředí:

- zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů na 3
– 6% (resp. 4–6%) podílu obnovitelných zdrojů energie v roce 2010,

- snížení měrných emisí:



- SO2 na 1,9 kg/1000 USD HDP (2,0 v roce 1999) nebo 26,0 kg na obyvatele v roce 2005 (26,6 v roce
1999),

- NOX na 35,0 kg na obyvatele v roce 2005 (38,4 v roce 1999),

- cílem do roku 2005 je snížení elektroenergetické náročnosti na jednotku HDP v souladu se vzestupným
vývojem ekonomiky ČR.

3.3 Priority Národního programu

3.3.1 Prioritní oblasti realizace Národního programu
- Integrace cílů v oblasti energetické účinnosti a s ní souvisejících cílů v oblasti životního prostředí do

ostatních neenergetických politik a programů.

- Posílení podpory stávajících úspěšných energeticky úsporných projektů, opatření a akcí a zajištění jejich
opakování a rozšíření.

- Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

3.3.2 Prioritní aktivity na podporu zvyšování účinnosti užití energie a vyšší využití obnovitelných
energetických zdrojů

Národní program zajišťuje cíle snižování energetické náročnosti a vyššího využití obnovitelných energetických
zdrojů v souladu se státními politikami a mezinárodními závazky.
Pro naplnění těchto cílů byly stanoveny tyto prioritní aktivity:

- Zvyšování obecných znalostí obyvatel o možnostech a přínosech realizace opatření na zvyšování účinnosti
užití energie a vyšší využití obnovitelných energetických zdrojů.

- Konkrétní státní podpora na realizaci opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a k vyššímu využití
obnovitelných energetických zdrojů ve všech sektorech národního hospodářství včetně jejich kombinace.

- Podpora výzkumu, vývoje a zavádění progresivních energetických technologií.

- Podpora zavádění různých způsobů financování pro realizaci navrhovaných opatření při úsporách energie
a vyššího využití obnovitelných energetických zdrojů.

- Podpora zavádění energetického managementu na úrovni krajů, měst, obcí i podniků a institucí v souladu
s ochranou životního prostředí.

- Podpora mezinárodní spolupráce, transferu technologií a know-how, účast v mezinárodních programech a
projektech, především v rámci EU v oblasti zvyšování účinnosti užití energie a vyšší využití obnovitelných
energetických zdrojů.

- Postupné zavádění daňového systému podporujícího energetická a ekologická efektivní zařízení.

3.4 Nástroje na podporu realizace Národního programu

EKONOMICKÉ NÁSTROJE
Liberalizace cen energie a postupné odstranění křížových dotací u zemního plynu a elektrické energie
v souladu s Energetickou politikou

Přímá finanční podpora na projekty snižující energetickou náročnost a zajišťující vyšší využití
obnovitelných energetických zdrojů (dotace a zvýhodněné úvěry)

Příprava návrhu na postupné zavádění ekologické daňové reformy

Zvýšení úlev na daních pro energeticky úsporná zařízení a pro zařízení na využití obnovitelných a
druhotných zdrojů energie

Rozvoj stávajícího energetického rotačního fondu Phare pro financování energeticky úsporných opatření,
případně pro obnovitelné zdroje energie

Vytváření systému podpory energeticky a ekologicky šetrné dopravy

Vytváření systému podpory dopravy s využitím pohonných hmot na bázi obnovitelných zdrojů

Stanovení minimální výkupní ceny z obnovitelných zdrojů energie v časovém horizontu minimálně 5 let (z
důvodu dostatečného časového horizontu pro stanovení konkurenčně schopného podnikatelského záměru
v energetice)

ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE
Normy energetické účinnosti strojů a zařízení



Normy energetické účinnosti domácích spotřebičů

Normy energetické efektivnosti pro nové a renovované budovy

Certifikace zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie

Štítkování spotřebičů pro domácnosti

Štítkování (a pasportizace) budov

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ, VZDĚLÁNÍ A PROPAGACE
Celostátní informační a osvětová kampaň o energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie
ve sdělovacích prostředcích

Poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie

Vzdělávací kampaň s hlavním zaměřením na školní mládež

PODPORA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT
Dobrovolné dohody s průmyslem

Podpora rozvoje energetického managementu k ochraně prostředí

Dobrovolné systémy podpory využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů

3.5 Náklady na realizaci Národního programu 
Naplnění cílů Národního programu v oblasti snižování energetické náročnosti spočívá především v osvětové
a vzdělávací činnosti, neinvestičních opatřeních a komerčně realizovaných finančně návratných projektech.
Celkové náklady z veřejných prostředků a ostatních zdrojů na podporu snižování energetické náročnosti lze
předpokládat ve výši maximálně 1,8 mld.Kč ročně. 

Celkové náklady z veřejných prostředků a ostatních zdrojů na naplnění cílů Národního programu v oblasti
využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie lze předpokládat ve výši maximálně 2,4 mld.Kč ročně.

Uvedené částky zahrnují prostředky poskytované ze státního rozpočtu (např. dotace Státního programu na
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, rezortní dotační tituly a další), státních fondů
(Státního fondu životního prostředí, Státního fondu bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury)
a rozpočtů obcí podle jejich možností. V údajích jsou započteny vlivy nepřímých podpor, např. zvýhodnění
výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů, forma daňových zvýhodnění apod. Zvýhodněná půjčka (dotace
úroku z úvěru) nebo zvýhodněná výkupní cena energie jsou formou veřejné podpory.
K uvedeným způsobům financování je možno přičíst další tuzemské a zahraniční zdroje, např. podnikatelské,
bankovní, revolvingové fondy, podpůrné fondy EU apod.
Schéma financování Národního programu
Národní program
4. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU

4.1 Organizační zabezpečení
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí zajišťují plnění cílů Národního
programu v oblasti snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie
a koordinaci činností v působnosti ostatních orgánů státní správy a vyšších územně správních celků.

Česká energetická agentura zajišťuje podle pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu úkoly vyplývající z §5
zákona č. 406/2000 Sb., připravuje podklady pro Ministerstvo průmyslu a obchodu k financování projektů
na zvýšení účinnosti užití energie a využití obnovitelných zdrojů energie a sleduje dodržování technicko-
ekonomických parametrů těchto projektů.

Státní fond životního prostředí v gesci Ministerstva životního prostředí zajišťuje financování projektů na
využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a dodržování technicko-ekonomických parametrů těchto
projektů.

 Ostatní ústřední orgány státní správy a kraje zajišťují naplňování cílů Národního programu v rámci své
působnosti.

4.2 Monitorování a vyhodnocování Národního programu
Monitorování programu bude prováděno průběžně, jednotlivé prioritní oblasti Národního programu budou
monitorovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.



Průběžné hodnocení bude provedeno po dvou letech. Toto hodnocení bude využito jako základní dokument
pro přípravu Národního programu na další čtyřleté období.
Detailní a důkladné vyhodnocení bude provedeno po skončení období realizace programu a jeho rozsah
postihne nejen oblast státní podpory a mimorozpočtových zdrojů SFŽP, ale také ostatní spolufinancující zdroje
a příspěvky.
Účelem vyhodnocení programu je ověření jeho výstupů, výsledků a přínosů ke stanoveným cílům Národního
programu a cílům Energetické politiky a Státní politiky životního prostředí a ke stanoveným cílům v ochraně
klimatu a ovzduší. Hodnocení se bude týkat také nákladové efektivnosti akcí investičního charakteru,
podpořených z uvedených zdrojů a pákového efektu státní a veřejné podpory.


