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Vážení čtenáři,

i když je tato část roku, kdy všichni žijí dovolenkovým tempem a utíkají k vodě či do hor, běžně vnímaná jako poklidná až
okurková a zpravidla se toho moc neděje, přinášíme podnikatelům ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu další
produkty. Do rukou se Vám proto dostává letní číslo našeho bankovního Zpravodaje zaměřeného právě na ně. 

Program ENERG či Úspory energií budou moci vedle malých a středních podniků využít i ty velké, a to v případě, že se ve svém
dalším rozvoji rozhodnou vydat směrem k realizaci energeticky úsporných projektů. 

Přeji Vám klidné letní čtení.

Michal Pluta, ředitel OSM

Úspory energie přinesou zvýhodněné financování i velkým firmám

Jen několik týdnů po startu Expanze
spouštíme ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu (MPO) další úvě -
rové produkty, jejichž společným cílem
je přinést zvýhodněné financování pro -
jektů vedoucích k energetické úspoře
v podnicích.

První z nich, program ENERG, byl spuš -
těn již v polovině června. Malí a střední
podnikatelé, kteří realizují svůj energe -
ticky úsporný projekt v Pra ze, mohou
prostřednictvím tohoto pro gra mu získat
bezúročný úvěr s odkla  dem splátek na
dva roky a s desetiletou splat ností. Záro -
veň v případě prokázání dosažení úspo -
ry energie po realizaci projektu dosta -
nou finanční příspěvek ve výši 7 %
z vyčerpané částky jistiny.

Od září bychom pak měli obdobnou
podporu začít nabízet také v rámci pro -
gramu Úspory energie OP PIK, avšak pro
změnu na energeticky úsporné projekty
realizované v mimo pražských regio -
nech. O tuto formu podpory budou
moci žádat rovněž velké podniky. Ne -
zbytnou podmínkou bude spolufinan-
cování projektu i běžným komerčním
úvěrem, na který lze získat finan ční
příspěvek na úroky, podobně jak to
zná me z programu Expanze. 

Na úspěchu tak jsou zainteresovány
kromě podnikatele i komerční banka /
leasingová společnost a ČMZRB. Na roz -
 díl od dotací nedochází k jedno rá zové
spotřebě alokovaných prostředků na
podporu podnikání, finanční prostředky
se naopak do systému navrátí. Mohou
být dále opakovaně využity na další
programy podpory a přinést tak užitek
dalším podnikatelům. 

V souvislosti se startem těchto dvou
dalších programů se nám daří rozvíjet
spolupráci s MPO, bankami a leasin -
go  vými společnostmi a rozšiřovat tak
portfolio našich produktů. A právě 
v té to fázi bych se rád zaměřil na oblast

vývoje a poskytování produktů, aby
doš lo ke zjednodušení podmínek a po -
stu pů u všech našich produktů. Tímto
děkuji pracovníkům na našich poboč -
kách za jejich vysoké nasazení a zpět nou
vazbu od klientů a našich partnerských
finančních institucí.

Ondřej Ptáček
ředitel Odboru vývoje a metodiky
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Přerod dotací v jiné formy podpory vnímám v
Jaký máte obecně názor 
na financování energeticky
úsporných projektů? 
Je zapotřebí, aby podnikatelé
získávali na takovéto projekty
zvýhodněné financování od státu?
Energetické projekty mohou být
finančně náročné a podnikům na ně
zpravidla nezbývají vlastní prostředky,
které investují do rozvoje své hlavní
činnosti. Běžný podnikatelský úvěr
může být na takovýto projekt drahý,
případně těžko rentabilní, nebo 
až v dlouhém období. Zvýhodněné
financování od státu pak
podnikatelům přináší možnost, jak
takové projekty realizovat. Navíc
možnost zvýhodněného financování
může být pro některé podnikatele
jedním z motivátorů, proč vůbec
k energeticky úsporným projektům
přistupovat, a to v konečném
důsledku vede k plnění závazku státu
vůči EU ve snižování spotřeby energie
a Pařížské dohodě ve snižování emisí.

Vítáte nové programy ENERG 
a Úspory energie, které připravilo
MPO ve spolupráci s ČMZRB? 
Jaký význam mají pro vaše členy?
První program je spuštěn, druhý 
se připravuje. Oba programy vítám,
protože přinášejí ono zvýhodněné
financovaní, o němž jsme se bavili
v předchozí otázce. Důležité je, 
že nevytlačují soukromé financování
komerčními úvěry, ale mohou jej 
jako podřízený úvěr doplňovat.
Podnikatelé v Praze jako z pohledu
EU bohatého regionu mají obecně
omezené možnosti, jak získat
podporu státu pro své podnikání.
Pevně věřím, že se neskončí pouze 
u tohoto pilotu a program poběží 
i dále. Dlouhodobost 
podpory úspor energie je klíčová,
investiční rozhodování u podniků
neprobíhá z měsíce na měsíc. 
Díky připravovanému programu
Úspory energie zase mohou podniky
získat levné prostředky na relativně
velké projekty, takže by mohlo
konečně dojít k realizaci zajímavých,
energeticky úsporných projektů.

Význam pro naše členy, věřím, 
bude velký. 

Jak je podle vás důležité, že se
program Úspory energie vedle
malých a středních podnikatelů
vztahuje i na velké podniky?
To je klíčové. Potenciál úspor energie
v tzv. velkých podnicích je zásadní, jak
ukazuje také nedávný průzkum
ministerstva průmyslu. Ve velkém
podniku také často projekt na úsporu
energie dostává relativně menší
pozornost, je potřeba tento zájem
tedy povzbudit. Velké podniky 
přitom spotřebují v absolutních

číslech hodně energie, takže pro
naplnění cíle ČR k dosažení úspor
energie v konečné spotřebě v roce
2020 dle Národního akčního plánu
energetické účinnosti může taková
podpora sehrát velmi důležitou roli.

Do jaké míry je podle vás důležité, 
že vedle dotačních programů na
financování energeticky úsporných
projektů konečně vznikly i programy,
které využívají návratnou formu
financování?
Energeticky úsporné projekty generují
příjmy v podobě úspor provozních
nákladů, je tedy logické pro ně začít

Petr Holub
ředitel aliance Šance pro budovy
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využívat nějaké finanční nástroje. 
Bez ohledu na to, jestli jde 
o energeticky úsporný projekt 
či nikoliv, důležitost je pak v tom,
že zisk úvěru může být pro
podnikatele mnohem snazší 
a administrativně méně náročný.
Navíc pak dotační programy mohou
být časově omezeny a firmy často
musí přizpůsobovat své projekty
dotačním obdobím. Jak jsem 
říkal v předchozí odpovědi, klíčová 
je přitom dlouhodobá stabilita 
a předvídatelnost přístupu státu.
Dotace nejsou sprosté slovo, pokud
jde o semimandatorní máloprocentní
podporu všem, co splní určitá
dopředu daná kritéria. Ale přerod
dotací v jiné formy podpory vnímám 
v oblasti úspor energie jako klíčový
úkol vlády, se kterým je potřeba začít
nyní, aby po roce 2020 už běžel 
na plné obrátky.

Mohou podle vás tyto programy
opravdu motivovat podnikatele, 
aby ve větší míře investovali 
do energeticky úsporných projektů  
a docházelo také v mnohem větší
míře k využívání obnovitelných
zdrojů energie v ČR či ke snižování
CO2 apod.?
Určitě, jak jsem již uvedl, 
podniky častokrát řeší, že chtějí
realizovat energeticky úsporné
projekty, ale nezbývají jim na 
to prostředky, nebo zrovna řeší
prioritnější otázku rozvoje výroby.
Takže zvýhodněné financování 
je pak může motivovat k tomu, 
aby projekty, které mohou mít 
třeba i předpřipravené 
a schované v šuplíku, začali 
realizovat. Zároveň je to také 
může motivovat přistupovat
k realizaci rozsáhlejších projektů,
které budou mít větší 

dopad na snížení úspor energie,
protože si budou moci dovolit
investovat více peněz.

Jaké jsou ekonomické přínosy
takových programů pro stát?
Energetické úspory mohou jen 
v budovách zaměstnat 55 tis.
pracovníků a přinést 1,5 % 
k českému HDP. Tohoto 
potenciálu nyní využíváme 
ani ne z jedné třetiny. 
Při přemýšlení v horizontu 
2020 a dále bychom se měli 
věnovat všem segmentům. 
Pro každý segment možných 
příjemců mohou mít finanční 
nástroje jinou podobu, 
pro domácnosti to mohou být
například garance za pooly
renovačních úvěrů komerčních 
bank. Na tom musíme začít 
pracovat nyní.

v oblasti úspor energie jako klíčový úkol vlády

Program ÚSPORY ENERGIE
Zvýhodněný úvěr pro podnikatele bez rozdílu velikosti k financování projektů realizovaných na území ČR (vyjma
Prahy) a zaměřeného na dosažení úspor energie v konečné spotřebě

� bezúročný úvěr
� subvence úrokové sazby u komerčního úvěru
� finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

Start programu se očekává v září 2017. Je určen pro podnikatele, kteří působí např. ve zpracovatelském průmyslu,
vodohospodářství a energetice, stavebnictví a službách. Další parametry programu budou publikovány ve výzvě 
v srpnu 2017 na www.cmzrb.cz.

Program ENERG
Zvýhodněné úvěry pro malé a střední podnikatele v Praze k financování projektů zaměřených na dosažení úspor
energie v konečné spotřebě

� úvěr ve výši 2-20 mil. Kč (do výše 70 % způsobilých výdajů)
• bezúročný, bez poplatků
• doba odkladu splátek jistiny až 2 roky
• doba splatnosti až 10 let

� finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku až do výše 100 000 Kč
� bonusový příspěvek při dosažení výsledků realizace projektu 

Program běží od 15. června 2017 a je určen pro podnikatele, kteří podnikají zejména ve zpracovatelském průmyslu,
stavebnictví a službách. Více na www.cmzrb.cz.
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Kontakty

Pobočka Praha – Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 199, fax: 255 721 584, e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Pobočka Brno – Hlinky 47/120, 603 00 Brno, tel.: 538 702 199, fax: 538 702 110, e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Pobočka Ostrava – Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava, tel.: 597 583 199, fax: 597 583 110, e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Pobočka Hradec Králové – Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové, tel.: 498 774 199, fax: 498 774 110, e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Pobočka Plzeň – Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň, tel.: 378 775 199, fax: 378 775 110, e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Regionální pracoviště České Budějovice – Husova 9, 370 01 České Budějovice, tel/fax: 387 318 428, GSM: +420 602 838 537, e-mail: prochazka@cmzrb.cz

Zpravodaj vydává Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.,

IČ: 448 48 943, Odbor strategie a marketingu, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, produktová informační linka: 255 721 260

http://www.cmzrb.cz, e-mail: info@cmzrb.cz.
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Jedním z úkolů Ministerstva průmyslu
obchodu (MPO) je snižování spotřeby
energie ve všech sektorech národního
hospodářství. Pro dosahování úspor je
do roku 2020 vyčleněno poměrně velké
množství dotačních prostředků, které
je možné za určitých podmínek využít
právě na realizaci energeticky úspor -
ných projektů. Dotace na takovéto
projekty mohou získat například podni -
katelské subjekty po celé ČR mimo
lokalitu Prahy z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurence -
schopnost (OP PIK), který MPO admi -
nistruje. 

MPO navíc využilo finanční prostředky
zbylé z prodeje emisních povolenek
z roku 2014 a připravilo vůči programu
OP PIK doplňkově program ENERG,
který je určen pro malé a střední pod -
niky a je možné z něho získat zvýhod -
něný úvěr na realizaci energeticky
úsporného projektu na území hlavního
města Prahy. Výhodnost tkví zejména
v tom, že úroková míra úvěru je nulová
a je zčásti dotováno zpracování potřeb -
ného energetického posudku. 

Programy OP PIK i ENERG přináší úspo -
ry energie, které jsou započítávány do
národního cíle vyplývajícího z Národní -
ho akčního plánu energetické účinnosti,
vykazovaného vůči Evropské komisi
pro období do roku 2020. K plnění cíle
ovšem přispívají z programu OP PIK
úsporné projekty realizované zejména

velkými podniky, které mají mnohem
vyšší výtěžnost úspor energie než pro -
jekty malých a středních podniků.
V rámci dotačních prostředků z OP PIK
se pro velké podniky dokonce daří pro -
sadit změnu limitu alokace u energe -
ticky úsporných projektů z 20 na 60 %,
což ovšem není nijak omezující pro
malé a střední podniky.

Nejvhodnější jsou finanční nástroje
Ze strany Evropské komise je velmi
podporováno zejména u energeticky
úsporných projektů uplatnění různých
forem finančních nástrojů. Ty jsou v ČR
připravovány již několik let, ale jejich
reálná aplikace je bohužel stále na
počátku. Přitom právě oblast energe -
tické účinnosti je pro aplikaci finanč ních
nástrojů jedna z nejvhodnějších z důvo-
du přijatelné návratnosti vlože ných
investičních prostředků z uspořených
provozních nákladů souvisejících se
spotřebou energie. Lze konstatovat, že
program ENERG se stal prvním progra -
mem, ve kterém je skutečně uplatňo -
ván určitý typ finančních nástrojů. Ještě
v letošním roce bude následovat apli -
kace finančních nástrojů formou zvý -
hodněných úvěrů na energeticky úspor -
né projekty i pro podniky mimo Prahu
v rámci programu OP PIK.

Program ENERG není finančně velkým
programem s prostředky přibližně 130
mil. Kč. Bude možné z něho zhruba
v následujících dvou letech podpořit až

dvě desítky projektů. Po připojení pro -
středků na finanční nástroje pro úspory
energie z programu OP PIK by ovšem
mohla vzniknout možnost založení
fondu energetických úspor, ze kterého
bude následně možné podporovat
energeticky úsporné projekty nejen for -
mou zvýhodněných úvěrů, ale zejmé na
formou záručních mecha nis mů, které
by pro takové projekty dovolovaly za-
po  jovat do větší míry privátní bankov -
nictví pro poskytování standard ních
nebo i zvýhodněných úvěrů.

Ing. Vladimír Sochor
ředitel odboru energetické účinnosti

a úspor

Podporujeme podnikatele při snižování spotřeby energie


