
Platforma pro Modernizační fond

1. jednání

čtvrtek 23. 7. 2020, Ministerstvo životního prostředí

NÁVRH PRIORIT 
MODERNIZAČNÍHO FONDU

Informace uvedené v prezentaci jsou pracovní verze. 
Upozorňujeme, že finální podoba může být odlišná.



CO JE MODERNIZAČNÍ FOND?

• nový nástroj na podporu investic do modernizace energetických 
systémů a zlepšování energetické účinnosti v některých členských 
státech v období 2021–2030 

• příspěvek k naplňování dlouhodobých cílů v oblasti klimatu

• financován z výnosů z dražeb povolenek na emise skleníkových plynů

• správcem výnosů je Evropská investiční banka

• alokaci odhadujeme na 120 mld. Kč, z toho 60–70 % má jít 
přednostně výrobcům elektřiny 
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úprava směrnice o EU ETS

KDE JSME? – PRÁVNÍ ZÁKLAD

novela zákona o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů
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návrhy konzultantů

KDE JSME? – VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ

vymezení s dalšími programy

webinář

struktura podpor Modernizačního fondu

přesná specifikace podpor 



JAKÁ BUDE STRUKTURA?

obecná programová dokumentace

9 samostatných programů



PROGRAMY

1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

2. Nové zdroje v energetice

3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů 
v průmyslu v systému EU ETS

4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

6. Modernizace veřejné dopravy

7. Energetická účinnost ve veřejných budovách

8. Komunitní energetika

9. Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních 
prvků
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1. MODERNIZACE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ 
TEPELNOU ENERGIÍ

• výroba energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů, jako modernizace 
(rekonstrukce nebo náhrada) zdroje, včetně příp. systémů akumulace, se 
změnou palivové základny v podobě přechodu emisně intenzivního paliva 
na:
o obnovitelné zdroje energie 
o energetické využití komunálního odpadu (v případě, kdy bude dodržen 

princip hierarchie nakládání s odpady) a využití odpadního tepla
o zemní plyn

• distribuce energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů, jako rekonstrukce a 
budování nových účinných rozvodů (včetně příp. systémů akumulace) jako 
navazující část komplexního projektu

• vodíkové aplikace



2. NOVÉ ZDROJE V ENERGETICE

• nové nespalovací OZE a prvky aktivního energetického hospodářství (mimo opatření 
současně podporovatelná ze strukturálních fondů), jako:  
o výstavba fotovoltaických elektráren mimo plochy zemědělského a lesnického 

půdního fondu (omezení se netýká projektů kombinující výrobu elektřiny s 
pěstováním zemědělských plodin): 
 obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či 

obdobnou činností, včetně vodních ploch
 integrovaných do vlastních budov, popř. vystavěných na stávajících 

zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov
 realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích budov, popř. vystavěných 

na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či 
jejího areálu 

o výstavba elektráren větrných, malých vodních (s instalovaným výkonem nejvýše 
10 MW) 

• podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového 
zdroje)



3. ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A 
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V 
PRŮMYSLU V SYSTÉMU EU ETS

• systémy akumulace a zavádění aktivního energetického hospodářství, která 
povedou ke snížení konečné spotřeby nebo snížení emisí skleníkových plynů

• snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo 
KVET , přičemž nezpůsobilé jsou projekty prodlužující životnost nebo 
zlepšující ekonomiku zdrojů spalujících uhlí nebo podobně emisně intenzivní 
palivo;

• elektrifikace výroby;
• opatření v technologických procesech výroby;
• využití odpadního tepla z výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní 

paliva);
• vodíkové aplikace.



4. ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V 
PODNIKÁNÍ

• podpora doplňuje OPTAK pro Prahu a kopíruje jeho opatření

• systémy akumulace a zavádění aktivního energetického hospodářství
• snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo 

KVET
• elektrifikace výroby
• opatření v technologických procesech výroby
• energeticky úsporná opatření nemovitostí, včetně jejich adaptace změny 

klimatu
• využití odpadního tepla z výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní 

paliv
• modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů



5 a 6. MODERNIZACE DOPRAVY

• podpora doplňuje OPTAK pro Prahu, IROP a OPD a kopíruje jejich opatření

• podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury, zejm. dobíjecích a 
čerpacích stanic, pro alternativní paliva

• podpora čisté mobility pořizováním osobních a užitkových vozidel na 
alternativní paliva a vybraných vozidel určených pro MHD a veřejnou osobní 
dopravu



7. ENERGETICKÁ ÚČINNOST VE VEŘEJNÝCH 
BUDOVÁCH

• podpora doplňuje OPŽP pro Prahu a kopíruje jeho opatření

• opatření vedoucí ke zlepšení energetické účinnosti budov a optimalizaci
spotřeby energie

• využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie
• ostatní související opatření za účelem přizpůsobení se změně klimatu



8. KOMUNITNÍ ENERGETIKA

• podpora opatření aktivních spotřebitelů (výrobců z OZE pro vlastní spotřebu 
a energetická společenství) za účelem uspokojení svých energetických 
potřeb

• podpora budování ostrovních komunitních energetických společenství 
• výstavba komunitních ostrovních elektráren (OZE), výtopen a tepláren 

(OZE a některé DZE), vč. KVET, vč. sítí SZTE a systémů akumulace
• zavádění prvků aktivního energetického hospodářství výhradně pro 

potřeby energetické komunity,
• výstavba komunitních dobíjecích/plnicích stanic na energii/palivo 

vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla

• podpora budování otevřených komunitních energetických společenství
• výstavba komunitních FVE, větrných a malých vodních elektráren
• kombinovaná vysoce účinná komunitní výroba tepla a elektřiny 

z biomasy
• systémy akumulace a zavádění aktivního energetického hospodářství



9. MODERNIZACE SOUSTAV VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ S PODPOROU INTELIGENTNÍCH 
PRVKŮ

• rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení vč. systémů pro 
optimalizaci spotřeb energie

• související opatření umožňující budoucí zapojeni soustav veřejného
osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inteligentních a 
technologicky inovativních prvků a zařízení (infrastruktura „smart cities“)

• podpora nástrojů zaměřených na podporu rekonstrukce a modernizace 
soustav veřejného osvětlení s možností instalace inteligentních a 
technologicky inovativních prvků



dokončíme obecný programový dokument a 
předložíme na vládu

CO BUDE DÁLE?

další jednání Platformy proběhne na 
podzim

připravujeme podrobné nastavení jednotlivých 
programů 

v prvním čtvrtletí příštího roku očekáváme první 
výzvy



Prezentace využívá zdroje z Freepik.com a Flaticon.com
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