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Úspory energie – Příručka způsobilých výdajů

ÚVOD:
Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu Úspory 
energie a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých a nezpůsobilých nákladů. Způsobilé výdaje zahrnují 
pouze investiční náklady na ta opatření, která vedou k dosažení úspor energie.

Stanovení způsobilých výdajů:

Stanovení způsobilých výdajů (dále ZV) je v souladu s článkem 38 a 49 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem1 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014), a může být proto 

slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací 

povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. 

Pokud je ze strany EU povinnost implementovat povinné standardy, jejichž platnost je známá v době 

podání plné žádosti, tak bude nutné aplikovat pro stanovení způsobilých výdajů srovnávací variantu. 

Srovnávací varianta se stanoví tak, že se investiční náklady nutné pro dosažení těchto povinných EU 

standardů odečtou od celkových investičních nákladů předloženého projektu v plné žádosti. Tento 

rozdíl bude způsobilým výdajem.

V případě, když neexistuje, v době podání plné žádosti, platný předpis EU požadující plnění standardů, 

není nutné realizovat srovnávací variantu.

Investiční náklady uvedené v Energetickém posudku nesmí být větší než způsobilé výdaje v plné 

žádosti.

Program Úspory energie sleduje tyto aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace2,
c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí 

ke zvýšení její účinnosti,
d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady 

zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod 
(LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru 
(zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s 
rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

                                                          
1 Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.
2 Opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedení systému managementu 
hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je způsobilé opatření.
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g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 
procesů,

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a 
fotovoltaické systémy3),

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu 
podniku s ohledem na jeho provozní podmínky4 (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je 
také způsobilé opatření).

Obecné vlastnosti Způsobilých výdajů:

 Časové hledisko ZV – za způsobilý výdaj lze považovat výdaj, který vznikl po datu přijatelnosti 
projektu (den podání registrační žádosti).

 „Zahájením prací“ se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první 
právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice 
stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují 
nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií 
proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen 
majetek přímo související s pořízenou provozovnou.

 Účel ZV – každý způsobilý výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci projektu a mít 
přímý vztah k projektu.

 ZV - musí být před proplacením prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, není-li
stanoveno jinak,

 ZV - musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze pořizovat 
aktivací.

 Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění
a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a
účelnosti.

V RÁMCI TÉTO VÝZVY JSOU ZA ZV POVAŽOVÁNY:

1. Projektová dokumentace stavby
Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace – V rámci této výzvy je ZV pouze:

a) DSP - Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke 
stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 
Sb. Objednavatelem je investor. DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, 
že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově 
identická s dokumentací pro stavební povolení.

b) DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci)
stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. 
Objednavatelem je investor.

c) RDS - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena 

                                                          
3 Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 30 kWp , který musí být umístěn na střešní 
konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru 
nemovitostí. 
4 Maximální roční výroba elektřiny a tepla z vysokoúčinné KVET by měla odpovídat roční spotřebě elektřiny a 
tepla příslušného podniku.
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pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Objednavatelem je 
investor nebo dodavatel.

d) SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného 
stavu stavby

2. Inženýrské sítě 
Výdaje při modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla.

3. Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace. 
Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 
parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V rámci této 
položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje na technické 
zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.

Příklad z praxe:
a) Výměna oken, zlepšování tepelně technických vlastností budov, rekonstrukce otopného systému 
apod. 

4. Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW
Pořizovací cena nových (v případě náhrady původního stroje) a tech. zhodnocení stávajících strojů a 
zařízení nezbytných k průmyslové výrobě nebo poskytování služeb zahrnované i nezahrnované do 
pořizovací ceny stavby.

Příklad z praxe:
a) Nákup technologického vybavení, výrobních strojů a zařízení včetně jejich souborů (vč. sítí).

5. Náklady na zpracování energetického posudku
Podle platné legislativy od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti dotace 
podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI NEJSOU:

 Nákup pozemku a staveb
 Úprava pozemků
 Inženýrská činnost ve výstavbě
 Novostavby 
 Povinná publicita projektu 
 Před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti)
 Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných

komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem 
odpisu).

 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 Splátky půjček a úvěrů
 Sankce a penále
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 Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní
 a správní poplatky
 Náklady na výběrové řízení včetně tendrové dokumentace
 Termoregulační ventily (s ohledem na povinnost dle znění zákona č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií v platném znění)

OSTATNÍ:

Způsobilost nákladů na střechy, střešní krytiny
V projektech úspor energie jsou náklady střech, střešních krytin způsobilé k proplacení pouze v 
případech, kdy je izolace neoddělitelnou součástí střechy - střešní konstrukce a tím je zcela zřejmý její 
význam z pohledu úspory energie.




