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MPO 2 

PROGRAM PODPORY NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU V 
DŮSLEDKU MIMOŘÁDNĚ PRUDKÉHO RŮSTU JEJICH CEN 

Vychází z Dočasného krizového rámce Evropské komise pro státní podporu na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči 
Ukrajině (oddíl 2.4) 
 
 14. září 2022 vláda schválila Program podpory 
 19. října 2022 vláda schválila aktualizaci Programu – zejména rozšíření programu na všechny sektory hospodářství ČR 

(kromě vyjmutých, nepodporovaných sektorů: seznam CZ-NACE souvisejících s těžbou, úpravou, výrobou 
či dopravou/přenosem ropy, zemního plynu, uhlí a elektřiny) 

 Česká republika se řadí pouze mezi několik málo států EU, kteří program podle oddílu 2.4 DKR notifikovali u Evropské 
komise. Jedná se např. o Německo, Francii, Lucembursko, Litvu, Slovinsko. 

 

 program je určen pro podniky, které nepatří do    
        kategorie zákazníků se zastropovanými cenami podle      
        uvedeného nařízení vlády č. 298 Sb., ve znění nařízení 
        vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022 
 předpokládaná celková alokace až 30 miliard Kč  
 2. listopadu 2022 MPO zveřejnění výzvy  
 15. listopadu spuštění příjmu žádostí o dotace, které 

bude možné podávat do 8. února 2023        
prostřednictvím informačního systému AIS MPO 
 

 
 



MPO 3 

Výzva 1 z Programu podpory  – základní parametry 

 fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 
 

 má alespoň jedno odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo plynu, na které se nevztahuje 
nařízení vlády č. 298/2022 Sb, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022. 

 

 prokáže způsobilé náklady, tj. nárůst cen oproti roku 2021 musí být alespoň dvojnásobný za způsobilé období od 1. února 
2022 do 31. října 2022. Cena převyšující tento dvojnásobek se pak vynásobí množstvím spotřebované energie. 

                 Výše dotace (na jednoho příjemce: IČO): 
 

 I. Všichni oprávnění žadatelé:   
  výše dotace činí 30 % způsobilých nákladů, max. limit je 45 mil. Kč   

 II. Energeticky náročných podnik:  
  výše podpory 50 % způsobilých nákladů (maximálně 80 % provozních ztrát podniku), max. 200 mil. Kč 

 III. Energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích:  
  výše podpory 70 % způsobilých nákladů (maximálně však 80 % provozních ztrát podniku), max. 200 mil. Kč 

Detailní informace naleznete na odkazu zde: 
www.mpo.cz/energie2022  

http://www.mpo.cz/energie2022


MPO 4 

Výzva – oprávněný žadatel – energeticky náročný podnik 

Pokud žadatel podává žádost jako energeticky náročný podnik: 
 
 náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí min. 3 % obratu v 

roce 2021 
 nachází se v provozní ztrátě (EBITDA <0) 
 alespoň 50 % provozní ztráty tvoří způsobilé náklady 
 
podnik ve vybraných odvětvích – více než 50 % obratu z celkové obratu v roce 
2021 spadá do odvětví nebo pododvětví dle přílohy 5 Výzvy 



MPO 5 

Výzva 1 z Programu podpory  – Aktuální statistika celkový přehled 
 Podáno více jak 900 žádostí celkově za 4,71 mld.Kč 



MPO 6 

Výzva 1 z Programu podpory  – Aktuální statistika schválených žádostí dle sektorů 

NACE2 Popis_NACE2 Počet z IČO 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 22 

10 Výroba potravinářských výrobků 16 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 13 

27 Výroba elektrických zařízení 10 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 8 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 8 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 8 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 7 

1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 5 

13 Výroba textilií  4 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 4 

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel  4 

16 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 
nábytku 3 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 3 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 3 

42 Inženýrské stavitelství 3 

8 Ostatní těžba a dobývání 2 

11 Výroba nápojů 2 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 2 

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  2 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 1 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 1 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 1 

49 Pozemní a potrubní doprava 1 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  1 

96 Poskytování ostatních osobních služeb 1 

JIŽ PROPLACENÉ- 135 žádostí za 832 mil. Kč 
NACE2 Popis_NACE2 Počet z IČO 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 28 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 24 

10 Výroba potravinářských výrobků 23 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 21 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 19 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 14 

1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 12 

27 Výroba elektrických zařízení 12 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 10 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 5 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 5 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 4 

31 Výroba nábytku 4 

11 Výroba nápojů 3 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 3 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 2 

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2 

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 2 

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel  2 

68 Činnosti v oblasti nemovitostí 2 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  2 

13 Výroba textilií  1 

14 Výroba oděvů 1 

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku  1 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 1 

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 1 

41 Výstavba budov 1 

42 Inženýrské stavitelství 1 

58 Vydavatelské činnosti 1 

72 Výzkum a vývoj 1 

PŘIPRAVENO K PROPLACENÍ- 208 žádostí  za 1 049 mil. Kč 



MPO 7 

ZÁRUKY PRO PODNIKATELE ZASAŽENÉ VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ 

Program „EGAP Plus“ po vzoru covidového programu Covid Plus- již zahájil příjem žádostí 

 Program vychází z Dočasného krizového rámce EK pro státní podporu 

 Na program je ve státním rozpočtu vyčleněna částka 500 mil. Kč, která umožňuje vystavení záruk v objemu 6,25 mld. Kč 



MPO 8 

DALŠÍ ENERGETICKÁ PODPORA PODNIKATELSKÉMU SEKTORU NA ÚROVNI MPO 

 Odpuštění platby za podporované zdroje energie (POZE) za 4. čtvrtletí 2022 a také pro r. 2023 
 - na pomoc pro podnikatele a domácnosti stát ze státního rozpočtu vydá cca 23 mld. Kč 
 
 I. výzva „Úspory energie“ – Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů – cca 10 mld. Kč 
 - bez rozdílu velikosti podniku, příjem žádostí od 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023, dotace na podnik až ve výši 200 mil. Kč 
 
 Podpory z Národního plánu obnovy: I. výzva „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“ s alokací až 7 mld. Kč 
 - příjem žádostí byl ukončen 30. 11. 2022 + v lednu 2023 se bude rozhodovat o dalším vypsání výzvy  

 
 Zrychlení povolovacích procesů pro instalaci obnovitelných zdrojů  
 - vláda schválila novelu energetického zákona, která zjednodušuje povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje   
    energie ze současných 10 na 50 kWp 

 
 Kompenzace nepřímých nákladů na emisní povolenky firmám s energeticky náročným provozem spadajícím do systému EU ETS.  
 - podpora ve výši až 776 milionů Kč.  

 
 Zemní plyn: ČR se snaží co nejvíce diverzifikovat zdroje zemního plynu, zejména za pomoci zkapalněného zemního plynu (LNG) 
 - ve spolupráci se skupinou ČEZ byl zajištěn pro ČR pronájem podílu kapacity v plovoucím LNG terminálu v  
    nizozemském Eemshavenu s roční kapacitou 3 miliardy metrů krychlových. 
 
 MPO zajistilo naplnění plynových zásobníků na 99 % celkové kapacity, současný stav cca 85%. 



MPO 9 

Děkuji za pozornost 


