Obecná kritéria přijatelnosti
a) Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov, včetně
projektů realizovaných metodou EPC
o

Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP.

o

Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými
jako přílohy k žádosti.

o

Nejsou podporovány projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových
organizací a veřejných výzkumných institucí realizované na území hl. města Prahy.
(Projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných
výzkumných institucí realizovaných na území hl. města Prahy jsou podporovány ve SC
5.1.)

o

Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření stávajícího obestavěného prostoru.

o

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti
definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona
č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a architektonicky cenných budov.

o

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí
být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz.

o

Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, musí být
umístěn pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se
zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí.

o

Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být
vyšší než roční spotřeba elektřiny v budově.

o

V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV
moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 %
(při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV
modulu.

o

V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného
výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod.rok -1.

o

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více nadzemními
podlažími nebo stavbu se zvýšeným podlažím (5 m a vyšším), musí být na objektu
proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek
k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud bude
výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich
sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě,
případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit
v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat
v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště
chráněných synantropních druhů živočichů".

o

Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla
realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení
se netýká fototermických solárních systémů.
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o

V případě náhrady stávajícího zdroje tepla na zemní plyn budou podporovány pouze
projekty, kdy staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 let,
přičemž nebude umožněn přechod na spalování biomasy.

o

V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá
nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu,
tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn.

o

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu
stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10 %.
Do celkové energie nemusí být započítána spotřeba energie na technologické a ostatní
procesy.

o

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu,
u památkově chráněných a architektonicky cenných budov 10 %. Při výpočtu emisí je
uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.

o

V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2
oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je
uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.

o

Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře lokálních emisí TZL
a NOx.

o

Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení
od SZTE. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt
podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE. SZTE tj. Soustavou
zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným
zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící
pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické
procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na
rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována
a provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních
systémů.

o

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která
splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(požadavky od 26. 9. 2017).

o

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která
splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(požadavky od 26. 9. 2018).

o

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení
splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2.

o

V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární
kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.,
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
za podmínky slunečního ozáření 1000 W.m -2.

o

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení
s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).

o

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační
plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
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na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(požadavky od 26. 9. 2018).
o

V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující
požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).

o

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde
o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných
ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

o

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou
podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání
s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla.

o

V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření
vyrobené energie z OZE.

o

V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný příkon
1–50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků
„Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015
o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích
zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 budou
podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok
2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.

o

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být
suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.

o

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být
(u relevantních budov a místností) systém regulován dle množství CO 2 v místnostech
prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů.

o

V rámci zpracovaného energetického posudku jakožto povinné přílohy žádosti musí být
jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení
energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda
je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu
EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval.

o V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, zaveden a
prováděn energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění
požadavku na zavedení energetického managementu“ minimálně po dobu udržitelnosti
projektu.
o

Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele podle bodu C.2.1.2.

b) Projekty zaměřené pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje TV nebo realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací
o

Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP.

o

Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými
jako přílohy k žádosti.

o

Nejsou podporovány projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových
organizací a veřejných výzkumných institucí realizované na území hl. města Prahy.
(Projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných
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výzkumných institucí realizovaných na území hl. města Prahy jsou podporovány ve SC
5.1.)
o

Nebudou podporována
a nástavbách.

opatření

realizovaná

na

novostavbách,

přístavbách

o

V případě realizace výměny zdroje tepla na vytápění, instalace fotovoltaického systému
a instalace nuceného systému větrání s rekuperací musí budova splňovat minimálně
požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N
uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011). Netýká se památkově
chráněných a architektonicky cenných budov.

o

V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2
oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva
nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %. Při výpočtu emisí je
uvažováno pouze s energií na vytápění, respektive energií na ohřev TV.

o

V případě instalace fotovoltaického systému musí být tento systém umístěn pouze na
střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným
základem a evidované v katastru nemovitostí.

o

Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být
vyšší než roční spotřeba elektřiny v budově.

o

V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV
moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 %
(při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV
modulu.

o

V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného
výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod./rok.

o

Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře lokálních emisí TZL
a NOX.

o

V případě náhrady stávajícího zdroje tepla na zemní plyn budou podporovány pouze
projekty, kdy staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 let,
přičemž nebude umožněn přechod na spalování biomasy.

o

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie na vytápění min. o 20 %, případně
energie na ohřev TV oproti původnímu stavu. Netýká se samotné instalace systému
nuceného větrání s rekuperací a instalace fotovoltaického systému.

o

V případě realizace systému nuceného větrání s rekuperací v budově sloužící k výchově a vzdělávání dětí a mladistvých musí být systém navržen v souladu s vyhláškou
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na
www.opzp.cz.

o

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být
(u relevantních budov a místností) systém regulován dle koncentrace CO 2 ve
větraných místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů.

o

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být
suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.

o

Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení
od SZTE. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt
podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE. SZTE tj. Soustavou
zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným
zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící
pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické
procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na
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rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a
provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních
systémů.
o

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která
splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(požadavky od 26. 9. 2017).

o

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která
splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(požadavky od 26. 9. 2018).

o

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení
splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2.

o

V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární
kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.,
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2.

o

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení
s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).

o

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační
plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(požadavky od 26. 9. 2018).

o

V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).

o

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde
o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných
ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

o

V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání
s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla.

o

V případě realizace obnovitelných zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření
vyrobené energie z OZE.

o

V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný příkon
1–50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků
„Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015
o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích
zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 budou
podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok
2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.

o

V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí
být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení
energetického managementu.
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o

V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zaveden
energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na
zavedení energetického managementu“.

o

Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele podle bodu C.2.1.2.

U všech projektů v rámci SC 5.3 musí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory a
zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován. Toto musí
být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Více k problematice právního vztahu k předmětu
podpory je uvedeno v kapitole B.5.1.
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