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VEŘEJNÁ PODPORA 

 TYPY VEŘEJNÉ PODPORY A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE PODLE ZAŘAZENÍ 
PODNIKU A REGIONU  

 

Prvotní rozhodnutí, zda se uplatní pravidla pro veřejnou podporu (VP), provádí žadatel na základě 
stanovených kritérií - Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)  

Pro NZÚ jsou k dispozici tři typy veřejné podpory: 

 

DE MINIMIS 

na jakýkoli z projektů NZÚ a představuje maximální celkovou výši podpory ve výši 200 000 Euro pro 
„jeden podnik“ za období tří po sobě jdoucích účetních období. Jeden podnik je posuzován na základě 
podkladů od žadatele, zjednodušeně se jedná o podniky s přímou vzájemnou vazbou.  

U podniků s více vazbami se může jednat o komplikované posouzení, proto doporučujeme konzultovat 
předem. Žadatel předkládá čestné prohlášení o podporách de minimis, které tyto vazby zohlední. 

 

PODLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH VÝJIMKÁCH 651/2014 (TZV. GBER),  

V případě žádostí podaných v režimu GBER nemůže být žádost podána po zahájení realizace 
opatření. Taková žádost by podle čl. 6 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) nebyla akceptovatelná. 
Způsobilost výdajů se počítá až po podání žádosti. Před tímto datem tedy nemůže být projekt zahájen. 
Za zahájení se považuje např. odeslání závazné objednávky, podpis smlouvy, odeslání rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení. 

ČL. 38 

na zvýšení energetické účinnosti, která zahrnuje kromě zateplení i další opatření na budově (instalace 
OZE, nakládání s dešťovou vodou atd.).  

Výše podpory je dána tabulkou a závisí na velikosti podniku a jeho umístění. Posouzení velikost podniku 
u podniků s vazbami může být komplikované, proto doporučujeme konzultovat předem.  

Podnik/podpora 
(%) 

Praha Region a) Region c) 

GBER 38 30 % (SP + 10 %, MP + 20 %) 45 % (SP + 10 %, MP + 20 %) 35 % (SP + 10 %, MP + 20 %) 

Regiony a) - NUTS II – CZ 04 Severozápad, CZ 05 Severovýchod, CZ 08 Moravskoslezsko –  

Regiony c) - NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod – 

 

https://novazelenausporam.cz/dokument/2731
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ČL. 41 

pouze na instalaci OZE. Výše podpory je dána tabulkou a závisí na velikosti podniku a jeho umístění. 
Posouzení velikost podniku u podniků s vazbami může být komplikované a provádí se v relevantních 
případech pomocí přílohy, proto doporučujeme konzultovat předem. 

 

Podnik/podpora 
(%) 

Praha Region a) Region c) 

GBER 41 30 % (SP + 10 %, MP + 20 %) 45 % (SP + 10 %, MP + 20 %) 35 % (SP + 10 %, MP + 20 %) 

Regiony a) - NUTS II – CZ 04 Severozápad, CZ 05 Severovýchod, CZ 08 Moravskoslezsko –  

Regiony c) - NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod –  


