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Podmínky 1. výzvy DKR  

• způsobilé období od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 

• Všichni oprávnění žadatelé: 

• 30 % způsobilých nákladů 

• limit 45 mil. Kč 

• Energeticky náročný podnik: 

• 50 % způsobilých nákladů 

• Prokázání energeticky náročného podniku 

• provozní ztráta (max. 80 % provozních ztrát podniku) 

• limit 200 mil. Kč na jednoho příjemce 

• Energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích: 

• 70 % způsobilých nákladů  

• Prokázání energeticky náročného podniku 

• provozní ztráta (max. 80 % provozních ztrát podniku) 

• Limit 200 mil. Kč na jednoho příjemce 
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Nové podmínky DKR od 28.10.2022 
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Limit v mil. 
EUR 

Kontrola na 
způsobilé 
náklady 

Celková podpora 
příjemce jako % 

způsobilých 
nákladů 

Kontrola EBITDA2023 

Kontrola na 
podmínku pro 

energeticky 
náročný podnik 

Kontrola 
na hlavní 
odvětví 
NACE 

2 - - - - - 

4 ANO 50 % - - - 

100 ANO 40 % 
EBITDA 2023 (vč. podpory) je max 70 % EBITDA 
2021; pokud EBITDA 2021 je záporná, tak EBITDA 
2023 musí být  ≤ 0 

- - 

50 ANO 65 % 

EBITDA 2023 je snížena nejméně o 40% proti 
EBITDA 2021 nebo je záporná (s výjimkou podpory) 
 
EBITDA 2023 (vč. podpory) je max 70 % EBITDA 
2021; pokud EBITDA 2021 je záporná, tak EBITDA 
2023 musí být ≤ 0 

ANO - 

150 ANO 80 % 

EBITDA 2023 je snížena nejméně o 40% proti 
EBITDA 2021 nebo je záporná (s výjimkou podpory) 
 
EBITDA 2023 (vč. podpory) je max 70 % EBITDA 
2021; pokud EBITDA 2021 je záporná, tak EBITDA 
2023 musí být ≤ 0 

ANO ANO 



Otázky členů 

1. 1. Výzva DKR pokrývá způsobilé období od 1.2 - 31.10. 2022. Zastropování pro velké 
firmy platí od 1.1.2023. Připravuje se nějaká forma pomoci pro velké firmy, která by 
pokryla i listopad a prosinec roku 2022. 

2. Bude platné zastropování ceny pro naši firmu, jelikož jsme zároveň obchodníkem, tj. 
nakupujeme přes OTE přímo na burze, a zároveň dodavatelem, kdy 90% máme pro naši 
interní výrobu v rámci výrobního závodu a pouze malou část prodáváme dalším 
odběratelům? 

3. Jaké maximální limity podpory pro velké firmy budou v případě cenových stropů 
uplatňovány v návaznosti na Dočasný krizový rámec pro skupinu propojených podniků? 

4. Jakým způsobem se bude počítat maximální limit podpory pro skupinu propojených 
podniků – bude se sčítat podpora poskytnutá skupině propojených podniků napříč 
všemi členskými státy EU nebo pouze v rámci daného členského státu? 

5. Jakým způsobem bude realizován odvod části podpory překračující stanovený 
maximální limit podpory pro velké firmy zpět do státního rozpočtu? 

6. Bude se do maximálního limitu podpory pro velké firmy započítávat také podpora 
poskytnutá v podobě cenových stropů pro odběrná místa firmy připojená k distribuční 
soustavě na hladině nízkého napětí (v případě elektřiny), resp. odběrná místa spadající 
do kategorie „maloodběratel“ (v případě plynu)? 
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Otázky členů 

7. Dotaz k Nařízení vlády č. 343/2022 Sb. a to konkrétně ke stanovení nejvyšší měsíční 
hodnoty odběru, pro období od 1.9.2017 do 31.8.2022, dle údajů OTE. Povinnost 
registrovat odběrná místa vyplývala až na základě energetického zákona dle § 25, odst. 
11, písm. l) s účinností od 1.1.2020. Tímto budou někteří zákazníci znevýhodněni. Bude 
možné jiným způsobem stanovit a doložit maximum pro celé předmětné období těchto 
zákazníků? 

8. Má velký podnik (energeticky náročný podnik) nárok na stropovanou cenu elektřiny a 
plynu od 1.1.2023 i v případě, že nesplňuje podmínky pro získání dotace dle krizového 
rámce (program vyhlášen MPO v listopadu 2022) ? Například nesplňuje podmínku, že 
alespoň 50% provozní ztráty je způsobeno zvýšením způsobilých nákladů? 

9. Je nutné, aby odběratel zasílal dodavateli pro zastropování cen (u vysokého napětí a 
středo/velkoodběru plynu) příslušné prohlášení, dle § 6, resp. § 7 nařízení vlády č. 
298/2022, každý měsíc nebo stačí pouze jednou při zahájení dodávky? Existují různé 
názory dodavatelů na výklad nařízení (některý dodavatel prohlášení požaduje každý 
měsíc, některému to stačilo v prosinci, resp. v lednu).  

10. Připravuje MPO i nějakou podporu pro nákup úsporných spotřebičů, a to nejen pro 
firmy, ale i pro domácnosti? 

11. Proč nejsou podporované/nepodporované podniky řízeny nároky přes NACE ? jako u 
jiných dotací? 
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Dostupná finanční podpora pro podnikatelský sektor 
 Národní plán obnovy: 

 I. výzva Fotovoltaické systémy do 1MWp s/bez akumulace (již ukončeno, alokace 5 mld. Kč přečerpána – možné doplnění 
prostředků z REPowerEU) 

 Modernizační fond: 

 ENERG ETS - malé projekty do 15m EUR (alokace: 5 mld. Kč, do 30. 6. 2023) - Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace 
energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě 
energie. 

 ENERG ETS - velké projekty nad 15m EUR (alokace: 8 mld. Kč, do 30. 6. 2023) - Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace 
energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě 
energie. 

 RES+ - FVE do 1 MWp (alokace 1,5 mld. Kč, do 30. 6. 2023) – Pro držitele licence pro podnikaní v en. odvětvích. Samostatné 
projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, případně sdružené projekty FVE, které 
zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. 

 HEAT – modernizace tepláren (SZTE) (alokace 15 mld. Kč, do 30. 6. 2023) - Přechod tepláren na čisté zdroje energie 

 OPTAK 

 Úspory energie (alokace: 10 mld. Kč, do 30. 11. 2023) - snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a 
rekuperace, MaR), modernizace výrobních a technologických procesů, osvětlení, OZE, využití odpadního tepla 
 Zde nyní 150 žádostí za 800 mil. 

 OZE – větrné elektrárny (alokace 0,5 mld. Kč, do 1. 2. 2024) – výstavba větrných elektráren 
 Zde nyní 11 žádostí za 1,3 mld. Kč. 

 Národní rozvojová banka 

 ENERG – úvěry na energetickou účinnost pro podnikatele v Praze 

 OPST – pro firmy v MSK, ÚK a KK 

 primárně cílí na zmírnění socioekonomických dopadů zelené transformace v rámci strukturálně postižených krajů. Program podporuje mj. 
investice do zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů nebo rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění, stejně tak jako 
investice do výroby tepla výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie. 

 SP ČR je členem monitorovacích výborů jednotlivých programů. K vyhlášeným výzvám uvítáme zpětnou vazbu či připomínky, které pomohou 
usnadnit čerpání.  
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=20
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=21
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=15
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=19
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
https://www.nrb.cz/produkt/energ/
https://opst.cz/nabidka-dotaci/

