
ZMĚNA DOTAČNÍCH PODMÍNEK OP PIK, 
ÚSPORY ENERGIE - IV. VÝZVA
výsledky dotazníkového šetření

červen 2018
Dr. Ing. Marie ZEZŮLKOVÁ
Praha, 2. 11. 2017



VÝCHODISKA

 Z pohledu žadatelů jsou dotační podmínky stále složité

 MPO (ŘO OP PIK) v dubnu až květnu připravovalo výzvu Úspory energií IV

 NCEÚ aktivně komunikovalo zjednodušení podmínek před vyhlášením

 NCEÚ se svými zakladateli připravilo dotazníkové šetření bezprostředně po vyhlášení 

výzvy s cílem její propagace = >



METODOLOGIE A CÍLOVÁ SKUPINA

PROČ?

 Zmapovat dopad 
připravovaných změn 
dotačních podmínek na 
zájem o dotace

JAK?

 Kvantitativní výzkum
 On-line dotazník 

(emailem posílán odkaz)
 4 uzavřených + 1 otevřená 

otázka
 Délka dotazníku cca 3

minuty

S KÝM?

 Dotazník vyplnilo celkem 128 respondentů
 Sběr dat červen / červenec 2018
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ZÁJEM O DOTACI V RÁMCI 
PROGRAMU OP PIK

 Více než polovina dotazovaných deklaruje zájem během následujících 3 let zažádat o dotaci v

rámci programu OPPIK za představených podmínek.

 Zda je ale zájem navýšen právě na základě představených připravovaných změn dotačních

podmínek nelze s jistotou tvrdit (zájem nebyl dle požadavku zadavatele měřen i před představením

chystaných změn).
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Zájem o dotace po připravovaných změnách

Q1: Jedním z nosných dotačních titulů pro podporu energetických úspor v podnicích je program OPPIK. V pořadí již IV. výzva Úspory energie, jež se vypisuje v
červnu 2018 s příjmem žádostí od července 2018, obsahuje zásadní zlepšení oproti předchozím výzvám. Za hlavní pozitivní změny považujeme: 1. Výše
minimální bodové hranice pro nárok na dotaci je snížena - snížení minimální bodové hranice při hodnocení a výběru žadatelů z 60 na 50 bodů (žadatel tedy
může mít nárok na dotaci i při získání 50 bodů). 2. Nově není nutný položkový rozpočet, postačuje rámcový rozpočet - namísto nutnosti doložit detailní
položkové rozpočty a tzv. ceny obvyklé by nově nákladová efektivita byla posuzována dle křivky odrážející měrné způsobilé výdaje na roční úsporu 1 GJ. 3. Na
dotaci nově dosáhnou i projekty s rychlejší návratností - navýšení kritéria ekonomické výnosnosti žádosti (IRR), při které může být projekt podpořen dotací –
navýšení horní hranice z 15% na 20%. 4. Nově dotace také na přípravu výběrového řízení. Na základě těchto nových podmínek, které jsou uvedeny výše, do jaké
míry byste zvažovali během následujících 3 let, že o dotaci v rámci programu OPPIK zažádáte?

N=128



PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM INVESTIC

 Zhruba 2/3 firem předpokládají objem investic do úspor energie v rámci programu OPPIK za

nových podmínek nižší než 10 mil. Kč.

 Největší podíl zde přitom tvoří spíše menší společnosti (s méně než 50 zaměstnanci) případně

společnosti střední velikosti.

 Téměř třetina pak předpokládá investici ve výši 10-50 mil. Kč

 Vyšší investici pak předpokládá cca každá 10. společnost (z řad těch s více než 250 zaměstnanci).
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Předpokládaný objem investic

Q2: Jaký objem investic (v Kč) do úspor energie v rámci programu OPPIK za těchto nových podmínek předpokládáte? 
(Pozn. dotazováni pouze ti, kteří o dotaci projevili zájem – tj. v předchozí otázce zvolili možnost „Určitě ano“ / „Spíše ano“)

N=70



PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ROČNÍCH 
ÚSPOR

 Téměř polovina dotazovaných není schopna uvést žádný odhad předpokládaného objemu

ročních úspor.

 Uvádí především, že výše úspor závisí na výši investice a že nejsou schopni v tuto chvíli objem

úspor propočítat.

 U ostatních rozptyl očekávaného objemu ročních úspor velmi široký:

 Část očekává roční úspory ve výši 1-100 GJ

 Část očekává roční úspory ve výši 100-1000 GJ

 Část očekává roční úspory ve výši 1000-5000 GJ

 Část očekává roční úspory ve výši 5000-15000 GJ

 Část očekává roční úspory znatelně vyšší100 000 / 240 000 GJ

 Přitom podíl společností v žádné z těchto skupin výrazněji nepřevažuje.

Q3: Jaký objem ročních úspor předmětná investiční opatření přinesou (kvalifikovaný odhad, vyjádřeno v GJ/rok)?



NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 Více než polovinu dotazovaných při žádosti o dotaci nejvíce trápí příliš dlouhé trvání

schvalování žádosti, případně pak nevyhovující komunikace ze strany úřadů. Změny v těchto

oblastech by tedy byly silně vítány.

 Další parametrické změny existujících dotačních titulů by uvítala cca třetina.

Q4: V čem spatřujete další prostor pro celkové zlepšení prostředí pro podporu realizace energeticky úsporných opatření v ČR (i mimo rámec OPPIK)? Označte 
změny, které byste uvítali.
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