
Konkrétní návrhy opatření pro Národní plán obnovy ze strany nestátních
neziskových organizací

Příloha k materiálu Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace

Název komponenty: Digitalizace v organizacích dětí a mládeže

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026

0,5 mld. Kč

Navrhovaný nositel MŠMT

Cíl komponenty: Výstavba a rozvoj interních informačních systémů pro
správu členské základny a zajištění dalších procesů,
potřebných pro chod NNO, pracující s dětmi a mládeží.

Stručný popis opatření: Organizace dětí a mládeže jsou nejčastěji spolky, které vedou
seznam členů, zabezpečují komunikaci s organizačními
jednotkami, nejčastěji pobočnými spolky. Poskytují jim servis
ekonomický, právní a organizační. Interní systémy jsou
modulární, obhospodařují řadu specifických procesů v organizaci
a zajišťují požadované výstupy, například pro finanční úřady,
rejstříkové soudy nebo donátory, například MŠMT, krajské úřady
apod. Systémy slouží i k organizaci interního vzdělávání, či přímo
provozování e-learningu. Cílem je zvýšit absorpční kapacitu
těchto organizací podpořit udržitelnost dobrovolnické práce s
dětmi a mladými lidmi a tím posílit jejich psychické zdraví,
fungování ve společnosti.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

NNO dětí a mládeže, pracující s dětmi a mládeží, podporující
práci s dětmi a mládeží.



Předkladatel a kontaktní
osoba:

Česká rada dětí a mládeže, Ing. Aleš Sedláček,
ales.sedlacek@crdm.cz, tel.: 604286554

Název komponenty: Podpora vzdělávání v organizacích dětí a mládeže v
oblastech nových rizik

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026

0,5 mld. Kč

Navrhovaný nositel MŠMT

Cíl komponenty: Zkvalitnění práce s dětmi a mladými lidmi, prostřednictvím
zvyšování kvalifikací dobrovolných vedoucích a dalších
pracovníků v NNO. Vzdělávací a výchovné aktivity dětí a
mládeže, vedoucí k prevencí aktuálních rizik souvisejících s
dopady Covid-19, digitalizací sociálních vztahů a změnou
klimatu.

Stručný popis opatření: NNO dětí a mládeže zajišťují vzdělávání jak u dobrovolníků v
přímé práci a dalších pracovníků organizací, ale i přímo u cílové
skupiny dětí a mladých lidí, nejčastěji členů organizací. Podpora
vede ke zkvalitnění vzdělávací a výchovné činnosti a posílení
role NNO dětí a mládeže v řešení aktuálních krizí. Současná
situace klade na práci s dětmi a mladými lidmi vyšší nároky a to
zejména díky deprivaci, kterou si přinášejí z prožité covidové
doby, z nynějšího válečného konfliktu na Ukrajině, z virtualizace
sociálních vztahů a nastupující změny klimatu. Vzdělávání bude
zacíleno na prevenci patologických jevů virtuálního světa,
posílení fyzického a psychického zdraví, k pobytu venku,
budování vztahu k přírodě. Podpora umožní inovaci kurikul
vzdělávacích programů pro vedoucí a další pracovníky. Praktické
realizace těchto programů. Úhrady za absolvování externích
vzdělávacích kurzů vedoucím a dalším pracovníkům. Tvorbu a



realizaci vzdělávacích programů pro děti a mládež, zejména s
ohledem na propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Vedoucí a další pracovníci organizací dětí a mládeže. Děti a
mladí lidé, zapojené do činnosti organizací dětí a mládeže.
Neorganizované děti a mládež.

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Česká rada dětí a mládeže, Ing. Aleš Sedláček,
ales.sedlacek@crdm.cz, tel.: 604286554

Název komponenty: Snižování energetické náročnosti v infrastruktuře pro
mimoškolní práci s dětmi a mládeží

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026

1,5 mld. Kč

Navrhovaný nositel MŠMT

Cíl komponenty: Podpora energetické účinnosti a rozvoj infrastruktury pro
zachování dostupnosti mimoškolních výchovných a vzdělávacích
aktivit pro děti a mládež.



Stručný popis opatření: V současné době čelí oblast NNO, pracující s dětmi a mládeží
většímu zájmu dětí a rodičů než je schopna pojmout. V
pravidelné činnosti se jedná o 250 tisíc dětí a mladých lidí. Krom
potřeby většího počtu dobrovolníků, kteří aktivity vedou, čelíme
dlouholeté podfinancovanosti v oblasti zázemí pro činnost. Domy
z Fondu dětí a mládeže, které byly po revoluci na organizace
převedeny, co by bývalý majetek SSM byly opravovány mnoho
let, některé se opravy dodnes nedočkaly. Mnoho nových objektů
se nepostavilo, většinou jsou udržovány energeticky neúsporné
základny. MŠMT vydává na celý sektor cca 25 mil. ročně.
Požadavek z terénu je desetinásobný. Na základě průzkumu
České rady dětí a mládeže, mají organizace připravené projekty
nebo projektové záměry v hodnotě 1,5 miliardy Kč. Jedná se o
klubovny, základny, tábořiště. Často se zde jedná o nové zdroje
vytápění, izolace, nové rozvody. Dotace ze SFŽP jsou s vysokou
spoluúčastí, která není pro dobrovolnické organizace
akceptovatelná. Souběh dotačních titulů s MŠMT se doposud
nepovedl. Kofinancování dotací MŠMT a jiných státních zdrojů
bylo zakázané. Řešením je nový dotační program, zaměřený na
tuto oblast.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

NNO, pracující s dětmi a mládeží

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Česká rada dětí a mládeže, Ing. Aleš Sedláček,
ales.sedlacek@crdm.cz, tel.: 604286554

Název komponenty:
Nová zelená úsporám pro nízkopříjmové domácnosti

Odhadovaná celková
výše alokace 2023 - 2026

6,8 mld. Kč

Navrhovaný nositel
MŽP / SFŽP

Cíl komponenty:
Cílené řešení příčin energetické chudoby v nízkopříjmových
domácnostech a urychlení energetických renovací



Stručný popis opatření: V roce 2021 bylo v ČR v energetické chudobě přibližně 900 tisíc
osob, tedy 8,4 % populace, nejčastěji osoby v rodinách s dětmi
(410 tis.) a důchodci (300 tis.).

Z hlediska vztahu k bydlení se v energetické chudobě nacházejí
nejvíce lidé žijící v nájmu (420 tis.), dále ve vlastních domech
(280 tis.) a vlastních bytech (130 tis.).

Nástroje řešení:

Rodinné domy:
Navýšení dotací programu Nová zelená úsporám pro rodinné
domy pro domácnosti s příjmy v 1. - 2. decilu (cca. do 17 500 Kč
čistého na osobu) na zateplování na 95%.
Počet rekonstrukcí: 2000 rodinných domů ročně
Průměrná dotace na rekonstrukci: 570 000 Kč
Celkem 2024 - 2026: 3,42 mld. Kč

Navýšení dotací programu Nová zelená úsporám pro rodinné
domy pro domácnosti s příjmy v 3. - 4. decilu (cca. do 21 000 Kč
čistého na osobu) na zateplování na 75%.
Počet rekonstrukcí: 2000 rodinných domů ročně
Průměrná dotace na rekonstrukci: 427 500 Kč
Celkem 2024 - 2026: 2,56 mld. Kč

Bytové domy s vlastnickým bydlením a obce:
Cílené navýšení dotací programu Nová zelená úsporám pro
bytové domy ve vlastnictví SVJ, BD a obcí ve vytipovaných
lokalitách a domy, kde žije pět a více domácností pobírající
důchod nebo dávky sociální podpory na 75%.
Počet rekonstrukcí: 200 bytových domů ročně
Průměrná dotace na rekonstrukci: 1 300 000 Kč
Celkem 2024 - 2026: 0,78 mld. Kč

Limity maximálních jednotkových cen na jednotlivá opatření (např.
Kč / m2 oken apod.) vedly k tomu, že i přes maximální možnou
dotaci 50% se běžně reálná výše dotace pohybuje na rodinných
domů na 35% a u bytových na 17% z celkových způsobilých
výdajů. K tomu je potřeba přičíst výdaje nezpůsobilé, nicméně pro
energetickou renovaci nutné (úpravy statiky, odvlhčení apod.).

Dotace 95% a 75% má sloužit jako motivace k překonání bariér, i
tak ale energetická renovace vyžaduje značnou míru spoluúčasti,
kterou by měla řešit zvýhodněná půjčka. Vyšší dotace by také
měla být vázána na dosažení vyšších energetických standardů.



Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Majitelé rodinných domů splňující kritéria nízkopříjmovosti, zejm.
rodiny s dětmi a senioři. SVJ, bytová družstva se sociálně
potřebnými obyvateli v bytech, obce.

Předkladatel, kontaktní
osoba a kontakt

Hnutí DUHA
Ondřej Pašek, ondrej.pasek@hnutiduha.cz, 608 381 602

Název komponenty:
Bezúročné půjčky pro důkladné energetické renovace

Odhadovaná celková
výše alokace 2023 - 2026

15 mld. Kč, návratné prostředky v letech 2024 - 2026

Navrhovaný nositel MŽP, zprostředkování půjček přes soukromé banky

Cíl komponenty:
Zpřístupnit opatření Nové zelené úsporám pro středněpříjmové
skupiny obyvatel bez vstupního kapitálu na investici do
energetické renovace

Stručný popis opatření: Energetické renovace rodinných a bytových domů vyžadují
investice v řádech stovek tisíc u rodinných domů, a jednotek
milionů u bytových domů. Přes dotační podporu až 50% jak na
zateplení, tak na obnovitelné zdroje energie poskytovanou z
programu Nová zelená úsporám, je nutné nejprve uhradit celou
cenu renovace a až následně obdrží žadatel dotaci. Při
zvyšujících se úrokových mírách a zároveň při zhoršení
ekonomické situace domácností se běžné úvěrové financování
energetických renovací stává hůře dostupným.

Nízkoúročené nebo bezúročné půjčky připravené pro jednoduché
využití zároveň s dotací z Nové zelené úsporám proto přinese
výrazně vyšší dostupnost těchto dotací a podpoří čerpání.

V letech 2019 - 2021 byl počet realizovaných projektů NZÚ v BD
kolem 100 projektů ročně s celkovou podporou okolo 90 mil. Kč
ročně s průměrnou dotací 17%. V rodinných domech to bylo 11
300 projektů s roční celkovou alokací 2,22 mld. Kč a průměrnou
dotací 35%.

Pro dofinancování projektů významné části projektů NZÚ by tak
bylo vhodné připravit nejméně 5 mld. Kč ročně pro poskytnutí
úvěrů.

Při žádání o podporu v NZÚ už přitom žadatel vstupuje do jednání
se SFŽP a dokládá projektovou dokumentaci a dokumenty

mailto:ondrej.pasek@hnutiduha.cz


vlastnictví nemovitosti apod. Proces lze tak snadno využít i pro
uzavření úvěru.

Státní fond podpory investic a MŽP v tuto chvíli podobný nástroj
připravují. Otázkou je dostatečnost alokace při zvýšeném zájmu o
energetické renovace.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Vlastníci rodinných domů, vlastníci bytových domů včetně SVJ,
bytových družstev a obcí

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Hnutí DUHA
Ondřej Pašek, ondrej.pasek@hnutiduha.cz, 608 381 602

Název komponenty:
Terénní energetické poradenství cílené na nízkopříjmové
domácnosti

Odhadovaná celková
výše alokace 2023 - 2026

1 mld. Kč

Navrhovaný nositel MPSV

Cíl komponenty:
Navýšit informovanost nejzranitelnějších skupin o možnostech
prevence a řešení energetické chudoby

Stručný popis opatření: V tuto chvíli se chystá řada iniciativ v energetickém poradenství,
většina z nich s podporou NPO:

Územní síť  pro dotační poradenství v oblasti úspor energie (MŽP,
místní akční skupiny)
Kontaktní místa v bydlení (MMR)
Posílení kapacit poraden EKIS (MPO)
Energetické poradenství na Úřadech práce (MPSV)
Síť krajských energetických agentur (MŽP)
Posílení pracovišť SFŽP a vznik “one-stop-shopů” (SFŽP)
Poradenství ke komunitní a komunální energetice (MŽP).

Na nízkopříjmové domácnosti jsou zaměřeny pouze Úřady práce, s
omezením na domácnosti, které ho navštěvují (příjemci dávek apod.)
a dotační poradenství MŽP a místních akčních skupin.

Žádné z opatření ale není zacíleno na terénní práci s nízkopříjmovými
domácnostmi přímo v místech, kde žijí, nebo dokonce přímo v jejich
bytech, na schůzích SVJ apod.

mailto:ondrej.pasek@hnutiduha.cz


Zahraniční příklady (např. projekt LogisCité francouzského
Červeného kříže, Stromspar-check německé Charity) ukazují, že u
nízkopříjmových domácností s omezenou energetickou a finanční
gramotností je zásadní osobní adresný přístup spojený s možností
doporučit úspory energie přímo v jejich domácnosti. Z rozhovorů s
experty na bytové domy dále vyplývá, že jednou z překážek, kterou je
nedůvěra obyvatel v účinnost energetických renovací na snížení jejich
nákladů, může odbourat přítomnost nezávislého experta na schůzích
SVJ.

Stejně jako v zahraničí i v ČR jsou nejblíže těmto domácnostem
nestátní neziskové sociální organizace. Ty ale v současnosti trpí jak
celkovým nedostatkem kapacit, tak nemají k dispozici odborníky ani
znalosti v energetice.

Proto je nutné kromě zřízení výše uvedených poradenských služeb a
jejich vzájemné koordinace posílit také kapacity neziskovéch
organizací, případně obcí, o energetické poradce, kteří zároveň budou
schopni komunikace s nízkopříjmovými a znevýhodněnými
skupinami obyvatel v dostatečném počtu tak, aby mohli provádět
terénní práci.

V ČR bylo v roce 2017 521 sociálních poraden, jejich služeb za
tento rok využilo 284 000 klientů. Pokud bychom uvažovali se
zajištěním jednoho energetického poradce působícího v lokalitě
každé poradny, dostáváme se za 3 roky k celkové částce za
mzdové a režijní náklady na tyto poradce.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

neziskové organizace v sociálních službách (příjemci financí),
nízkopříjmové a sociálně znevýhodněné domácnosti (příjemci
benefitů).

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Hnutí DUHA
Ondřej Pašek, ondrej.pasek@hnutiduha.cz, 608 381 602

Název komponenty:
Pořizování, rekonstrukce a výstavba energeticky účinného
obecního sociálního nájemního bydlení

Odhadovaná celková
výše alokace 2023 - 2026

8 mld. Kč. Jedná se o částku nad rámec již navržené komponenty
zařazené Vládou do plánu na navýšení NPO.

Navrhovaný nositel MMR

https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/LogisCite
https://www.stromspar-check.de
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Cíl komponenty:
Akcelerovat tempo pořizování, rekonstrukcí a výstavby energeticky
úsporného obecního sociálního nájemního bydlení

Stručný popis opatření: Navýšení alokace na rekonstrukce, výstavbu a nákup obecního
sociálního bydlení, včetně sociálního bydlení pro seniory. Dotace
by poskytoval SPFI.

Toto nově rekonstruované nebo pořízené bydlení by muselo
splňovat energetické požadavky kladené na rekonstrukce a
novostavby bytových domů v programu Nová zelená úsporám.

Obyvatelé v nájemním bydlení jsou skupinou nejvíce ohroženou
energetickou chudobou, ještě před válkou jí trpělo 81% z nich,
tedy 400 000 lidí. Výstavba dostupného, energeticky účinného
bydlení je proto řešením jak bytové otázky, tak energetické
chudoby. Umožní také seniorům, kteří zůstali ve velkých
prázdných bytech, využít nájemní bydlení a snížit tak výdaje za
bydlení i energie.

Odůvodnění:
1. Fond obecního nájemního bydlení v ČR je jedním z

nejmenších z celé OECD. Sociální bydlení představuje
pouze 0,4 % z bytového fondu v ČR, což je velmi nízký
podíl ve srovnání s dalšími zeměmi OECD (např. 20% v
Rakousku, 7,6 % v Polsku, 4 % v Maďarsku).

2. Energetická náročnost bydlení v ČR je jednou z největších
v OECD.

3. To samé potvrzují i předběžné výsledky studie Iniciativy Za
bydlení a Hnutí Duha o energetické chudobě, z které
vyplývá, že většina nájemních bytů v ČR je v domech s
vysokou energetickou náročností, která jejich obyvatele
ohrožuje energetickou chudobou.

4. Aktuální podpora sociálního bydlení se téměř výhradně
koncentruje v Integrovaném regionálním operačním
programu, jehož alokace pro tuto kapitolu odpovídá cca 2,5
mld. Kč do roku 2027. Absorpční kapacita obcí a
nestátních organizací je přitom téměř pětinásobná.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

obce

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Platforma pro sociální bydlení, jan.klusacek@socialnibydleni.org

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcddcf4a-en.pdf?expires=1667468128&id=id&accname=guest&checksum=E31C465C90F07E7201A63F6BAB826766
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcddcf4a-en.pdf?expires=1667468128&id=id&accname=guest&checksum=E31C465C90F07E7201A63F6BAB826766
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcddcf4a-en.pdf?expires=1667468128&id=id&accname=guest&checksum=E31C465C90F07E7201A63F6BAB826766
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcddcf4a-en.pdf?expires=1667468128&id=id&accname=guest&checksum=E31C465C90F07E7201A63F6BAB826766
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcddcf4a-en.pdf?expires=1667468128&id=id&accname=guest&checksum=E31C465C90F07E7201A63F6BAB826766
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcddcf4a-en.pdf?expires=1667468128&id=id&accname=guest&checksum=E31C465C90F07E7201A63F6BAB826766
https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2021/12/Socialni-bydleni-v-CR_final.pdf
mailto:jan.klusacek@socialnibydleni.org


Název komponenty: Zakládání energetických společenství

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026 320 mil. Kč

Navrhovaný nositel MŽP – navýšení komponenty 2.5.3

Cíl komponenty:
Financovat vznik 80 energetických společenství tak, aby pokryla
celé území ČR.

Stručný popis opatření:

Stávající NPO, komponenta NPO – 2.5.3 bude financovat pilotní
projekty vzniku 40 energetických společenství s celkovou alokací
100 mil. Kč. Jedná se o neinvestiční financování právní a
ekonomické přípravy pro vytvoření koncepce a založení
energetických společenství a pozici energtického koordinátora
společenství. Bude se jednat o projekty o různých velikostech od
bytových domů po města a regiony. 

Energetická společenství jsou novým typem subjektů v energetice
s vysokým potenciálem budování obnovitelných zdrojů, zajištění
regionální energetické soběstačnosti a bezpečnosti, mobilizace
kapitálu pro energetickou transformaci a překonání bariér typu
efektu “NIMBY”. Jako nové subjekty ale zároveň čelí vysokým
transakčním nákladům a bariérám při jejich zakládání.

Se zvýšením cen energie a blížícím se přijetím novely
Energetického zákona s úpravou komunitní energetiky zásadně
narostl zájem měst, obcí, místních akčních skupin a dalších aktérů
o realizace komunitní energetiky. Celkový počet 120
energetických společenství tak umožní vytvořit energetická
společenství na území necelé poloviny místních akčních skupin a
dále ve všech městech nad 25 000 obyvatel.

Zároveň je navrženo navýšení alokace na jeden projekt tak, aby
bylo možné účinně podporovat projekty větších energetických
společenství, která dosáhnou lepšího využití potenciálu
obnovitelných zdrojů a vyšší efektivity využití zdrojů na
instalovanou MW výkonu.

Tato komponenta již byla do NPO navržena, ve vypořádání ze
strany MPO byla odmítnuta s odkazem na neexistují legislativní



úpravu, s jejíž přípravou je MPO v prodlení. Novela energetického
zákona je nicméně ve vysoké fázi připravenosti a lze předpokládat
její přijetí v 1Q/2023.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Právnické osoby a jejich konsorcia splňující definice energetických
společenství, zejména města a obce, subjekty „Enerkom“ Místních
akčních skupin, malé firmy, spolky.

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Unie komunitní energetiky – Ondřej Pašek
ondrej.pasek@hnutiduha.cz
Národní síť místních akčních skupin – Jiří Krist
krist@masopavsko.cz

Název komponenty:
Podpora projektové přípravy a dozoru investic v komunitní
energetice

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026 1 mld. Kč

Navrhovaný nositel MŽP

Cíl komponenty:
Zajistit překonání administrativních bariér a rychlou přípravu
projektů obnovitelných zdrojů v energetických společenstvích

Stručný popis opatření: Energetická společenství jsou novým typem subjektů v
energetice s nízkým počátečním kapitálem, zkušenostmi a
kapacitami pro realizaci projektů obnovitelných zdrojů. Zároveň
jsou nezisková a počítá se s výraznou účastí veřejných subjektů
(měst, obcí, místních akčních skupin).

Náklady na projektovou přípravu, povolovací procesy a dozor
investora nejsou v některých případech dotačních titulů
způsobilé. Zároveň energetická společenství budou typicky
realizovat menší projekty s vyššími transakčními náklady na
přípravu.

Studie Delloitte „Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030“ uvádí



celkové investiční potřeby pro dosažení podílu OZE na spotřebě
23,8% (Realistický scénář) v roce 2030 na 413 mld. Kč. Pro
třetinový podíl energetických společenství na investicích do roku
2026 počítáme s celkovými investičními náklady energetických
společenství 70 mld. Kč, z toho 2 mld Kč na projektovou
dokumentaci a dozory, proto navrhujeme alokaci na dotace na
tyto činnosti ve výši 1 mld. Kč.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Právnické osoby naplňující definici energetických společenství
podle novely Energetického zákona

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Unie komunitní energetiky – Ondřej Pašek
ondrej.pasek@hnutiduha.cz
Národní síť místních akčních skupin – Jiří Krist
krist@masopavsko.cz

Název komponenty: Kapitálové zajištění investic do komunitní energetiky

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026 3,5 mld. Kč – návratné prostředky

Navrhovaný nositel MPO, zprostředkování půjček soukromé banky

Cíl komponenty:
Zajistit kapitálové podmínky pro investiční projekty energetických
společenství

Stručný popis opatření: Energetická společenství jsou novým typem subjektů v
energetice. Základní zákonnou podmínkou je jejich nezisková
povaha. Základní formou financování energetických společenství
jsou vklady jejich členů z řad obcí, spolků, malých a středních
firem a fyzických osob.
Vzhledem k tomuto nastavení podmínek komunitní energetiky
mají energetická společenství ztížený přístup ke standardním
formám úvěrového financování, zároveň bankovní sektor nemá
zkušenosti a vyvinuté mechanismy pro posuzování komunitních
energetických projektů a subjektů.

Pro rozvoj investičních projektů energetických společenství je



proto nutné zajistit nejen dotace, které nabízí například
Modernizační fond, ale také nástroj pro úvěrové záruky a
zvýhodněné úvěry s odkladem splátek jistiny.

Studie Delloitte „Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030“ uvádí
celkové investiční potřeby pro dosažení podílu OZE na spotřebě
23,8% (Realistický scénář) v roce 2030 na 413 mld. Kč. Pro
třetinový podíl energetických společenství na investicích do roku
2026 a po odečtení dotací počítáme s celkovými investičními
náklady energetických společenství 35 mld. Kč. Pro  zajištění
financování záruk a zvýhodněných úvěrů doporučujeme vyčlenit
minimálně 3,5 mld. Kč.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Právnické osoby naplňující definici energetických společenství
podle novely Energetického zákona

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Unie komunitní energetiky – Ondřej Pašek
ondrej.pasek@hnutiduha.cz
Národní síť místních akčních skupin – Jiří Krist
krist@masopavsko.cz

Název komponenty: Zavedení sítě energetických manažerů měst a obcí

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026 400 mil. Kč

Navrhovaný nositel MŽP

Cíl komponenty:
Urychlit úspory energie ve veřejném sektoru a přechod na
lokální energetické zdroje v městech a obcích

Stručný popis opatření:
Města a obce se potýkají s chybějícími kapacitami pro řešení
současné energetické krize a modernizace energetiky. S
rozvojem komunitní energetiky zároveň dále naroste agenda
měst a obcí, které budou účastníky těchto modelů.



Vzhledem k úsporám energie v budovách a provozech měst a
obcí je pozice energetického manažera po skončení dotací z
NPO financovatelná z vytvořených úspor.

Tato připomínka již byla předložena v rámci navýšení obálky
NPO a vypořádání odkázalo na reformulaci komponenty MŽP
Podpora v oblasti energetiky pro domácnosti a municipality. Tato
komponenta nicméně obsahuje tři typy poradenských služeb v
energetice. Náplní práce energetického manažera obce ale není
poradenství, ale management přípravy a realizace konkrétních
projektů na objektech v majetku obce.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Města a obce

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Unie komunitní energetiky – Ondřej Pašek
ondrej.pasek@hnutiduha.cz
Sdružení místních samospráv – Jindra Tužilová
tuzilova@smscr.cz

Název komponenty:
Energetické úspory pro sociální služby

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026

1,8 mld. Kč

Navrhovaný nositel
MŽP / MPSV

Cíl komponenty:
Systémové řešení energetických úspor pro sociální služby

Stručný popis opatření: V ČR existují vyšší stovky objektů provozované sociálními
službami, které nevyhovují současným nárokům na úspory
energií jak co do zateplení, tak i systému vytápění. Mimo to se
připravují legislativní změny, které vyvolají potřebu přizpůsobit
starší objekty současným nárokům, které mj. povedou k nižším
provozním nákladům poskytovaných sociálních služeb.

Nástroje řešení:

Vytvořit dotační titul umožňující současně zateplení budov i
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aplikaci obnovitelných zdrojů energií pro poskytovatele
sociálních služeb. Má-li být případná dotace efektivní
spoluúčast oprávněných žadatelů nesmí přesahovat 5% a
minimální dotace 500 tis.  - 10 mil. Kč. Odhadem by bylo
uspokojeno kolem 300 žadatelů v průběhu trvání dotačního
titulu. Finanční situace poskytovatelů sociálních služeb
neumožňuje efektivně využívat existující dotační programy s
vysokou spoluúčastí.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

Obce, kraje, NNO, církevní právnické osoby - poskytovatelé
sociálních služeb

Předkladatel, kontaktní
osoba a kontakt

ANNO ČR
Dan Žárský, reditel@diakonievsetin.cz, 731 517 257

Název komponenty: Protikorupční program pro opatření v rámci RRF

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026

100 milionů Kč

Navrhovaný nositel MPO

Cíl komponenty: Zajistit protikorupční robustnost projektů, výzev a dotací
realizovaných z evropského nástroje RRF

Stručný popis opatření: NPO postrádá vlastní, specifický protikorupční preventivní
program, který by zajistil jeho transparentnost pro stakeholdery,
ať už jimi jsou samotní vlastníci komponent, příjemci dotací z
výzev nebo občané ČR coby koneční beneficienti tohoto
programu. Opatření v rámci komponenty 4.3 Protikorupční
reformy (MSP) nepočítá s žádnou finanční alokací z NPO pro
rozvoj protikorupčních politik na národní úrovni(!), ani se
zaměřením právě na prevenci korupce specificky pro národní
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aplikace RRF. Opatření 4.1 Systémová podpora veřejných
investic (MMR) taktéž nepočítá s podporou insitucionální
robustnosti proti korupčním jevům. To se promítne i do
připravovaného programového řešení půjček z RRF.

Řešení

Systematický protikorupční program realizovaný v souhře s
odbornými neziskovými organizacemi zajistí vzdělávací aktivity
pro stakeholdery zvyšující povědomí o potřebných aspektech
transparentnosti v projektech NPO, včetně zlepšení povědomí o
základních principech tvorby a implementace projektů, jejich
vykazování a hodnocení, a to formou intenzivních seminářů a
školení pro vlastníky komponent, implementátory a NNOs.

Dále přinese aktivní zapojení odborného občanského dohledu do
realizace a hodnocení projektů prostřednictvím partnerské
spolupráce mezi Výborem NPO, státní správou, implementátory
projektů (firmy, instituce) a oborovými expertními neziskovými
organizacemi – tj. vytvoří akční program dohledu nad
protikorupční integritou výzev a projektů, s konkrétními
proaktivními monitorovacími mechanismy.

Bude v něm vytvořena protikorupční whistleblowerská/etická
linka pro NPO.

Program s celorepublikovou působností přinese (jakožto tzv. soft
projekt) vzhledem k nevysokým nákladům na realizaci zásadní
zrobustnění realizace NPO proti netransparentním a korupčním
jevům.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

neziskové organizace zaměřené na prevenci korupce, vlastníci
komponent financovaných z půjček z RRF, příjemci financí
realizující energetické projekty NPO.

Předkladatel a kontaktní
osoba:

Transparency International Česká Republika, o.p.s. Ondřej Cakl,
ondrej.cakl@transparency.cz, 728069561



Název komponenty: Snižování energetické náročnosti v infrastruktuře živého a
výtvarného umění

Odhadovaná celková výše
alokace 2023 - 2026

1,4 mld

Navrhovaný nositel MKČR

Cíl komponenty: Podpora energetické účinnosti infrastruktury využívané pro
kulturní aktivity a prezentaci umění NNO

Stručný popis opatření:
Nezřizované kulturní organizace působící v oblasti živého umění
(a výtvarného umění) jsou ve velké většině v zastaralých
budovách s velmi nízkou energetickou účinností. Nevyhovují
moderním požadavkům na udržitelný provoz, který nezatěžuje
životní prostředí. Tyto organizace jsou významnou součástí
veřejného prostoru, svoje služby poskytují široké veřejnosti
každodenně. Divadelní a výstavní sály, prostory pro umělecké
rezidence, multikulturní centra jsou v objemově velkých
stavebních objektech, které mnohdy prošly pouze základní
provozní a technickou renovací. Jsou charakteristické vysokým
odběrem energií, vyšší spotřebou vody, náročné v oblasti řešení
vytápění a větrání, s nedostatečným zateplením atp.
Investice do modernizací jsou pro NNO v resortu kultury obecně
mizivé. Dotace ze SFŽP jsou nedosažitelné kvůli požadavku na
vysokou spoluúčast žadatele.
Resort MKČR původně počítal v NPO s komponentou nazvanou
“modernizace divadel”, která měla také zahrnovat investice na
rozvoj ekologické udržitelnosti. Celá tato komponenta však byla
bez náhrady zrušena.
Z informací střešních sítí (ITI, Asociace nezávislých divadel, Nová
síť..) je absorpční kapacita kulturních NNO cca 1,7 mld.
Připravené projektové záměry organizací jsou v hodnotě 1,4 mld.

Cílové skupiny (koncoví
příjemci financí):

NNO z oblasti performing arts a prezentace umění



Předkladatel a kontaktní
osoba:

ITI - Mezinárodní divadelní ústav, České středisko

Eliška Jevičová, eliska.jevicova@cirqueon.cz, tel: 732377984
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