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Komora obnovitelných zdrojů energie (o nás)

● Největší česká asociace OZE 

● ⅔ energie z decentralizovaných zrojů

● Členové: asociace všech druhů OZE, 

● Sdružujeme průmyslové podniky, montážní i projekční firmy a vědecká 
pracoviště

● Jsme uznávaný partner ministerstev při přípravě legislativy 
a dotací

● Hledáme nové partnery (ales.kutak@komoraoze.cz) 



Potenciál OZE (2030)



Zdroj: ERÚ – roční zprava o provozu ES 2016

z.458/2000 Sb.
(2002)

z.180/2005 Sb.

z.165/2012 Sb.

z.310/2013 Sb.

Jasné a stabilní prostředí pro OZE je klíčové



Návrh novely zákona 165/2012

● rámec podpory rozvoje všech OZE
○ konkrétní cíle v IEKP 2030 (Integrovaný energeticko-klimatický plán)

○ konkrétní parametry a naplňování rozhodnutím vlády

● nová provozní podpory - pro jaké druhy OZE
○ aukce referenční ceny, režim hodinový zelený bonus (pro malé úředně 

stanoveno) 

● spuštění podpory - pro jaké druhy OZE
○ investiční podpora / finanční nástroje / bez finanční podpory

● opatření pro zajištění provozu stávajících zdrojů



Legislativa 

● Recast REDII, EED, EPBD
○ Samovýrobc a komunity využívající OZE

○ 32% podíl OZE 

○ 0,8% roční snižování dodávané energie

○ …

● synergie energetických úspor a výroby energie z OZE v 

budovách
○ Započítávání OZE (?) 

○ OZE v budovách snižují dodávanou energii (v některých případech 

nejefektivněji) 

● ...



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(MPO)

3.1 Podpora výroby a distribuce energie z OZE

●výstavba a rekonstrukce MVE,

●vyvedení tepla z BPS a instalace vzdálené kogenerační jednotky,

●výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z 

biomasy a vyvedení tepla.

Aktuální výzva: příjem žádostí od 3. 8. 2018 do 29. 03. 2019, disponibilní alokace 

930 mil. Kč.



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(MPO)

3.2 Podpora EE a využívání OZE v podnicích

●instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,

●akumulace elektrické energie.

Aktuální výzva: příjem žádostí od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019,  disponibilní alokace 6 

mld. Kč.



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(MPO)

3.4 Podpora výzkumu a  inovací a zavádění nízkouhlíkových 

technologií
●elektromobilita silničních vozidel; vč. pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) 
stanic, s možností doplnění o baterii pro elektromobily, v rámci podnikatelského 
areálu pro vlastní potřebu (plánovaná alokace 200 mil. Kč),

●inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie (plánovaná 
alokace 100 mil. Kč)

●úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě (plánovaná alokace 100 mil. 
Kč).

Nejbližší plánované výzvy: příjem žádostí od 12/2018 do 05/2019



OP Doprava (MD)
Podprogram „Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic“

Nejbližší výzvy: příjem žádostí od 09/2018 do 01/2019 (100 mil. Kč), resp. od 

05/2019 do 09/2019 (100 mil. Kč).



Nová zelená úsporám (MŽP)
Podpora pořízení zdrojů energie pro rodinné a bytové domy
●výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
●instalace solárních termických a fotovoltaických systémů,
●instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu,

●instalace systémů na využití tepla z odpadní vody.

Aktuální výzva: průběžná

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/slovnik-pojmu/s/


Operační program Životní prostředí (MŽP)
SC 2.1. Snížit emise z lokálního vytápění domácností
●výměna nevyhovujícího kotle na pevná paliva za nový kotel na biomasu s 
minimálními emisemi znečišťujících látek,

●výměna nevyhovujícího kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo,

●výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné 
energie (např. solární ohřev).

Výzvy pro konečné příjemce: prostřednictvím krajských úřadů



Operační program Životní prostředí (MŽP)
SC 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE
●výměna zdrojů tepla s výkonem nižším než 5 MW, využívajících tuhá nebo kapalná 
fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody, za 
účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje,

●instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaických systémů,

●instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Aktuální výzva: do 31. 01. 2019, disponibilní alokace 3 mld. Kč



Integrovaný regionální operační program (MMR)
SC 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

●Instalace kotle na biomasu do příkonu 1 MW nebo tepelného čerpadla, vč. 
akumulační nádrže

●Instalace solárních kolektorů vč. akumulační nádrže

●Instalace fotovoltaických systémů vč. baterií

●Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, využívajících 
obnovitelné zdroje a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou 
umístěny

●Připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií

●Výměna předávací stanice



Integrovaný regionální operační program (MMR)
SC 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
●Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé 
užitkové vody, včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

●Výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty 
vytápěny vlastními zdroji tepla

●Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu

Aktuální výzva: do 29. 11. 2019; plánovaná alokace 3,5 mld. Kč



RD – FVE (5,4kWp), BAT 9kWh, TČ (16kW), Krb-voda(18kW) (plný provoz v 2018/03)



RD – FVE (5,4kWp), BAT 9kWh, TČ (16kW), Krb-voda(18kW) (plný provoz v 2018/03)



RD – FVE (5,4kWp), BAT 9kWh, TČ (16kW), Krb-voda(18kW) (plný provoz v 2018/03)



Obnovitelné zdroje - budoucí jádro i české 
energetiky

Děkuji Vám za pozornost

Martin Mikeska
Vedoucí sekce Média a komunikace
martin.mikeska@komoraoze.cz


