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Finanční nástroje a MŽP 

- OPŽP 2014 – 2020 

- alokace 73,1 mld. Kč  

- Pro použití FN vybrány 4 oblasti 

- odhadovaná alokace 5,75 mld. Kč* 

* ve FN Energetické úspory veřejných budov kalkulována pouze 1. výzva ve výši 0,75 mld. Kč z OPŽP 

 FN Prevence průmyslových odpadů 

 FN Materiálové a energetické využití odpadů 

 FN Snížení environmentálního rizika 

 FN Energetické úspory veřejných budov 



FN Prevence vzniku 

průmyslových odpadů 

- Typ podpory: zvýhodněný úvěr + dotace 

- Oblast podpory: PO3, SC 3.1: 

Prevence vzniku odpadů 

- Příjemci: podnikatelské subjekty 

- Typické projekty:  

- realizace a modernizace technologií, 

jejichž výstupem bude menší množství 

produkovaného odpadu 



FN Prevence vzniku 

průmyslových odpadů 

Výše úvěru max 80 % CZV  

Výše dotace max 15 % CZV  

Celk. podpora (úvěr + dotace) max 95 % CZV 

Doba splatnosti úvěru max 10 let 

Úroková sazba 1 – 2 % p.a. 

Odklad splátek 12 měsíců 

Výše zástavy 80 – 100 % 



FN Prevence vzniku 

průmyslových odpadů 

Příspěvek OPŽP  

na finanční nástroj 

0,8 mld. Kč 

Očekávaný příspěvek 

soukromých zdrojů 

1,5 mld. Kč 

Alokace FN  

(OPŽP + soukromé zdroje) 

2,3 mld. Kč 



FN Materiálové a energetické 

využití odpadu 

- Typ podpory: zvýhodněný úvěr + dotace 

- Oblast podpory: PO3, SC 3.2: 

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

- Příjemci: soukromé a veřejné subjekty 

- Typické projekty: 

- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 

odpadů 

- doplnění systémů odděleného sběru, skladování a 

manipulace s odpady 

- Budování zařízení na energetické využití komunálních 

odpadů (ZEVO) 



FN Materiálové a energetické 

využití odpadu 

Výše dotace max 80 % CZV  

Výše dotace max 15 % CZV  

Celk. podpora (úvěr + dotace) max 95 % CZV 

Doba splatnosti úvěru max 10 let 

Úroková sazba 1 – 1,5 % p.a. 

Odklad splátek 12 měsíců 

Výše zástavy 80 – 100 % 



FN Materiálové a energetické 

využití odpadu 

Příspěvek OPŽP  

na finanční nástroj 

3,6 mld. Kč 

Očekávaný příspěvek 

soukromých zdrojů 

 2,1 mld. Kč 

Alokace FN  

(OPŽP + soukromé zdroje) 

 5,7 mld. Kč 



FN Snížení 

environmentálního rizika 

- Typ podpory: zvýhodněný úvěr 

- Oblast podpory: PO3, SC 3.5 

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich 

řízení 

- Příjemci: soukromé i veřejné subjekty 

- Typické projekty: 

- rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými 

chemickými látkami 

- rekonstrukce chladícího zařízení 

- protipožární izolace zásobníků LPG 



FN Snížení 

environmentálního rizika 

Výše úvěru  max 100 % CZV 

Výše dotace 0 % CZV  

Celk. podpora (úvěr + dotace) max 100 % CZV 

Doba splatnosti úvěru max 10 let 

Úroková sazba 1 – 2 % p.a. 

Odklad splátek 12 měsíců 

Výše zástavy 80 – 100 % 



FN Snížení 

environmentálního rizika 

Příspěvek OPŽP  

na finanční nástroj 

0,6 mld. Kč 

Očekávaný příspěvek 

soukromých zdrojů 

0,6 mld. Kč 

Alokace FN  

(OPŽP + soukromé zdroje) 

1,2 mld. Kč 



FN Energetické úspory 

veřejných budov 

- Typ podpory: zvýhodněný úvěr + dotace 

- Oblast podpory: PO5, SC 5.1  

Snížit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

- Příjemci: veřejné subjekty (s výjimkou OSS) 

- Typické projekty: komplexní renovace budov 



FN Energetické úspory 

veřejných budov 

Výše úvěru 50 % (45 %) CZV 

Výše dotace 40 % (45 %) CZV  

Celk. podpora (úvěr + dotace) max 90 % CZV 

Doba splatnosti úvěru max 10 let 

Úroková sazba 0,5 – 1 % p.a. 

Odklad splátek 12 měsíců 

Výše zástavy 80 – 100 % 



FN Energetické úspory 

veřejných budov 

Příspěvek OPŽP  

na finanční nástroj 

0,75 mld. Kč 

Očekávaný příspěvek 

soukromých zdrojů 

3,0 mld. Kč 

Alokace FN  

(OPŽP + soukromé zdroje) 

3,75 mld. Kč 



Implementační struktura 



Aktuality 

- Vyjednávání s EIB o poskytnutí úvěru 

- Příprava informačního systému na SFŽP 

- Příprava materiálu do vlády 

- Nastavení interních struktur MŽP a SFŽP 

- Příprava Manuálu pracovních činností 

- Příprava Dohody o financování a 

Delegační dohody 



Harmonogram prací 

FN Energetické úspory veřejných budov 

- První dotační výzva na energetické úspory 

od 15. 10. 2015 

- Příjem prvních žádostí do FN 

1. čtvrtletí 2016 

- Vyhodnocení žádostí 

2. čtvrtletí 2016 

- Čerpání úvěrů 

3. čtvrtletí 2016 



DĚKUJI ZA POZORNOST! 

Ing. Martin Švolba 
zástupce ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů 

Martin.Svolba@mzp.cz 


