
  1. Co je cílem NCEÚ?
Naší misí je splnění cíle České republiky v oblasti energetic-
kých úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou 
ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti. Zároveň 
prostřednictvím vzdělávacích, publikačních a dalších aktivit 
zvyšujeme osvětu a obecné povědomí o významu a prospěš-
nosti energetických úspor.

  2. Spolupracujete na dosažení těchto cílů s ministerstvy 
a jinými státními institucemi, které mají plnění cíle 
v oblasti energetických úspor na starosti?

Vnímáme důležitost, kterou na sebe ministerstva v sou-
vislosti s dosažením cíle úspor vzala. NCEÚ je připraveno 
na vyžádání poskytnout podklady, studie a analýzy, které 
společně se svými partnery zpracovává a podpořit efektivní 
dosažení úsporného cíle České republiky. Ministerstva a 
dotčené orgány státní správy jsou o činnosti NCEÚ pravidel-
ně informovány a kroky a činnosti NCEÚ flexibilně reagují 
na vývoj plnění cíle, legislativního rámce a situace na trhu 
energetických úspor. 

  3. Jaký status má NCEÚ? 
NCEÚ je nezisková organizace (Spolek) založená Hospodář-
skou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí 
České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. 

  4. Jaký je objem dotací, které je možné na energeticky 
úsporná opatření čerpat?

Na podporu energetických úspor by v období 2014–2020 
z operačních programů a národních zdrojů mohlo směřovat 
až 80 mld. Kč.

  5. Do kdy je možné dotace na energeticky úsporná  
opatření čerpat?

První schválený operační program (OP PIK) v ČR na nové pro-
gramovací období 2014 až 2020 začal přijímat první předběž-
né žádosti v červnu 2015. V průběhu programového období 
jsou do vyčerpání prostředků v jednotlivých programech po-
stupně vypisovány dotační výzvy, které jsou buď kontinuální 
(probíhají v delším období) nebo kolové (probíhají v kratších 
opakujících se kolech). 

  6. Jaký je vztah NCEÚ vůči zakládajícím partnerům?
Zakládající členové využívají NCEÚ jako expertní poraden-
ský orgán, jako legitimního zástupce pro prosazování svých 
zájmů a jako pomocnou sílu pro efektivní naplnění cíle úspor.

  7. Bude NCEÚ v případě zájmu přijímat další partnery 
/ spolupracující subjekty?

V současnosti neplánuje NCEÚ rozšiřování řad spoluzakla-
datelů. V oblasti partnerství jsme otevřeni další spolupráci, 
pokud bude v souladu s misí a cíli NCEÚ.

  8. NCEÚ je odborníkem na energetické úspory a pora- 
denství v této oblasti. Jaké má zkušenosti a reference?

Zakládající členové NCEÚ společně s partnerskými společ-
nostmi mají know-how i praktické zkušenosti s plánováním, 
implementací, financováním a vyhodnocování energetických 
úspor. 

 9. Služby NCEÚ zajišťují pouze jeho zaměstnanci,  
nebo NCEÚ využívá i externí poradce?

NCEÚ funguje jako informační, poradenská a propojovací 
platforma, která pomáhá koordinovat kroky a koncepce 
státu, krajů a obcí tak, aby plnění cíle energetických úspor 
bylo maximálně efektivní a aby mělo pozitivní dopad na 
hospodářský růst regionů a na koncové uživatele (firmy 
a domácnosti). K dosahování svého cíle využívá NCEÚ kromě 
vlastních lidí také know-how, zkušenosti a kapacity svých 
partnerů.

10.  Jsou služby NCEÚ placené? Existuje ceník,  
kolik a za co by kraje/obce/firmy zaplatily?

NCEÚ je nezisková organizace, která zároveň potřebuje po-
krýt své náklady. Cena konkrétních služeb je domlouvána na 
ad hoc bázi v závislosti na komplexitě doručovaných služeb. 
Do maximální možné míry bude činnost NCEÚ využívat mož-
nosti financování svých aktivit z dotačních prostředků.

11.  Kdo bude realizátorem navržených úsporných opatření?
NCEÚ má, nejen pro realizaci projektů, celou řadu partnerů, 
s jejichž pomocí dokáže nabídnout komplexní služby od plá-
nování energetických úspor, přes implementaci, financování 
až po vyhodnocení jejich přínosů.

12.  Z jakých prostředků je NCEU financováno?
Organizace je financována svými členy, výnosy z vlastní  
činnosti a do budoucna také z dotačních titulů EU.

13.  Kolik projektů plánuje NCEÚ realizovat měsíčně  
/ během prvního roku působení?

Během prvních měsíců svého působení má NCEÚ za cíl 
pomoci zpracovat vzorovou územní energetickou koncepci 
včetně detailního implementačního plánu energetických 
úspor pro jeden kraj a, vypracovat vzorová řešení pro typové 
budovy (školy, nemocnice, kulturní zařízení, rodinné domy 
atd.). Dále bude NCEÚ zpracovávat došlé dotazy a posky-
tovat rady a informace v oblastech plánování, implemen-
tace, financování a vyhodnocování energeticky úsporných 
opatření.

14.  Jaké možnosti financování úsporných opatření  
pro kraje, obce či firmy NCEÚ nabízí v případě,  
že nedostanou dotaci?

NCEÚ je poradenským orgánem a samo nenabízí alternativní 
možnosti financování. Zároveň však poskytuje poradenství 
v oblasti energetických úspor, které není striktně vázáno na 
dotační prostředky. NCEÚ tak přes své partnery dokáže před-
stavit širokou škálu energeticky úsporných řešení a poradit 
s jejich výběrem, naplánováním, realizací i financováním, ať 
už z dotačních prostředků, z vlastních prostředků zákazníka, 
pomocí finančních nástrojů nebo prostřednictvím metody 
EPC (Energy Performance Contracting, tedy „Energetické 
služby se zárukou“).


