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Zastropování cen energií -obecné info

Obecné informace:

Novela energetického zákona zavádí nový institut mimořádné tržní situace, prostřednictvím kterého je založena pravomoc vládě.

Ta může prostřednictvím nařízení vlády mj.stanovovat ceny elektřiny nebo plynu.

Nařízení vlády č. 298/2022Sb.

Nařízení vlády stanovuje ceny elektřiny aplynu následovně:

cena za dodávku elektřiny ve výši 5 000 Kč/MWh bez DPH (tj. 6,05 Kč/kWh s DPH)

cena za dodávku plynu ve výši 2 500 Kč/MWh (tj. 3,03 Kč/kWh s DPH)

Nařízení vlády dále stanovuje cenu měsíčního stálého platu:

stálý plat za dodávku elektřiny ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc stálý

plat za dodávku plynu ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc

www.energiezamene.c z

4

https://www.energiezamene.cz/strop-cen-pro-firmy


Zastropování cen energií -na koho se vztahuje

• Ceny elektřiny a plynu stanovené tímto nařízením nezahrnují daň z přidané hodnoty, daň z elektřiny nebo plynu acenu

související služby v elektroenergetice nebo plynárenství.

• Stanovené ceny platí pro období od1. ledna 2023 do31. prosince 2023.

• V mimořádné tržní situaci se rovněž počítá s úhradou prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v případech, kdy stanovená

ceny v mimořádné tržní situace nebude pokrývat náklady na zajištění dodávky.

Nakohose zastropování cen energií vztahuje:

• všichni zákazníci nahladině nízkého napětí; jedná se nejen odomácnosti, ale také odrobné podnikatele a

živnostníky; uplynu se jednáokategorii domácnost amaloodběratel (odběrdo630 MWh/rok);

• v oblasti elektroenergetiky napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatelem

železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na

dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.

www.energiezamene.c z
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Zastropování cen energií -veřejné instituce

Zastropování cen pro veřejné instituce:

v oblasti elektroenergetiky (připojení z distribuční soustavy vysokého a velmi vysokého napětí) a plynárenství (střední odběr a velkoodběr,

s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny) se dále jedná o zákazníka, který je:

veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o 

státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního 

sektoru podřazeným pod kódem 13000,

školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru 

vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,

poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o

zdravotních službách,

poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, 

provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle 

zákona o vodovodech a kanalizacích.

www.energiezamene.c z
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Zastropování cen energií -malé a střední podniky

Zastropování cen energií pro malé a střední podniky ve výši 80%

• Malým a středním podnikem se rozumí podnik splňující kritéria čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy doporučení

Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

• Nejvyšší měsíční hodnota odběru je myšlena nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v

odběrném místě v celém kalendářním měsíci, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se

nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2022, nebo období kratší, pokud

nejsou u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů za celé toto období.

• Nejsou-li u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů elektřiny viz výše alespoň za jeden celý kalendářní

měsíc, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, nebo je-li skutečná hodnota odběru elektřiny za

kalendářní měsíc (v roce 2023) vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru stanovená od 1. září 2017 do 31. srpna

2022,je nejvyšší měsíční hodnotou odběru skutečná hodnota odběru.

www.energiezamene.c z
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Program podpory na zvýšené náklady na 

zemní plyn a elektřinu v důsledku

mimořádně prudkého růstu jejich cen
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O programu

Informace o programu:

• ČR je jedním z několika členských států, které využily oddíl 2.4 Dočasného krizového rámce Evropské komise a

notifikovaly Evropské komisi svůj program podpory „Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn

a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen“.

• Aktuální verzi programu vláda schválila usnesením č. 876 ze dne 19. října 2022. Vymezení

oprávněných žadatelů z Programu bylo provedeno s ohledem na nařízení vlády č. 298/2022 o

stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

• Program je tak nyní určen pro podniky, které nepatří do kategorie zákazníků se zastropovanými

cenami podle uvedeného nařízení vlády.

• Alokace programu: 30 mld. Kč

www.mpo.c z
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Výzva 1 z programu podpory -obecné info
Informace o výzvě:

• Vyhlášení a zveřejnění výzvy: 2. listopadu 2022

• Podrobnosti včetně celého textu výzvy jsou k dispozici zde. Očekávaný počet žádostí: cca 10 tis.

• Příjem žádostí o podporu: od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod do 31. ledna 2023 do 23:59 hod.

prostřednictvím systému AIS MPO

• Výše dotace:

Pro žadatele, který nežádá jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích,

30 %způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce.

Pro žadatele, který žádá jako Energeticky náročný podnik, činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů,

maximálně do nižší z částek: 80 %.Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

Pro žadatele, který žádá jako Podnik ve vybraných odvětvích, činí výše podpory 70 % způsobilých

nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 %Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

www.mpo.c z
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Výzva 1 z programu podpory - výpočet podpory

Výpočet podpory z Výzvy 1:

• Pro orientační výpočet předpokládané dotace dle typu žadatele je v systému AIS MPO k dispozici
kalkulačka.

• Dle podmínek výzvy vložíte do kalkulačky údaje o nákladech a ztrátě. Kalkulačka Vámorientačně spočítá

předpokládanou výši dotace podle typu žadatele a podmínek výzvy.

Kalkulačku najdete zde!

www.mpo.c z
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=365A80FE-A452-490B-9D9D-63161564A311&idForm=da8b6f0d-76f5-48c3-900b-837532d2ac1e&idbo=B6FAA0E4-7FDF-413E-B134-AE1E3516FCB8


aktualizace k 21. listopadu 2022

Počet přijatých žádostí: 213 za 1 489 131 111,37 Kč

Počet rozpracovaných žádostí: 105 za 227 555 346,21
Kč

Ukončeno: 1 za 658 696,09 Kč

Celkem: 319 za 1 717 345 153,67 Kč

Alokace: 30 mld. Kč

Statistické údaje: I.
Výzva

www.mpo.c z
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Podpora podnikatelů v oblasti 
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(OZE)

13



Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Obecné informace:

• Jedná se o I. výzvu z Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje

energie z Národního plánu obnovy.

• Příjem žádostí o podporu: do 30. 11. 2022

• Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických

zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

• V roce 2023 bude program pokračovat v obdobné podpoře (1. pol. roku 2023). Aktuálně jsme přijali téměř 4,5 tis. žádostí s

kumulovanou výší podpory cca 7,5 mld. Kč (což představuje investice ve výši cca 20 mld. Kč).

• Vzhledem k již překročené dostupné alokaci jsou projekty nad její rozsah (7 mld. Kč úhrnné požadované

dotační podpory) umísťovány do tzv. zásobníku a Rozhodnutí o poskytnutí dotace jim budou vydávána až po 

zajištění dodatečných prostředků, o nichž aktuálně vyjednáváme s Evropskou komisí. Žádosti o podporu je tak možné i nadále

podávat.

www.mpo.c z
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Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Oprávnění žadatelé o podporu:

• Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 %veřejným subjektem (netýká se státní organizace 

Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

• Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené IČ či obdobné identifikační číslo jiného státu a je

oprávněna k podnikání. Dále je oprávněna k podnikání v podporované ekonomické činnosti (všech CZ NACE vyjma 03).

• Vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky nebo vést oddělené účetnictví projektu.

Podporovanými aktivitami jsou:

• Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily,

stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.

Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

www.mpo.c z

15

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/


Statistické údaje: Fotovoltaické
systémy s/bez akumulace – I. výzva
aktualizace k 21. listopadu 2022

Aktivita a): žadatel je vlastníkem 

nemovitost i nebo má v nájmu celou 

nemovitost

Počet přijatých žádostí: 4005 

Dotace: 6 392 935 058 Kč

Alokace: navýšena na 4 mld. Kč

Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část 

nemovitost i za účelem instalace FVE (např. 

střechy)

Počet přijatých žádostí: 416 

Dotace: 969 205 983 Kč

Alokace: 1 mld. Kč

www.mpo.c z
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Úspory energie – výzva I

Obecné informace:

• Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby

energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

• Vyhlášení výzvy: 15.08.2022

• Příjem žádostí: od 01.09.2022 do 30.11.2022

• Program vedený pod hlavičkou OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je otevřený

průběžně a je do něj tedy možné průběžně podávat žádosti na všemožná úsporná energetická opatření

doplněná i o zdroje OZE, či výměnu výrobní technologie, plní-li takové opatření podmínky na

dosažení energ. úspor.

• Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.

• Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

• Celé znění výzvy naleznete zde nebo naskenováním QR kódu.

www.age nt ura-api .org
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Úspory energie – výzva I - obecné info

Kdo může o podporu žádat:

malé a střední podniky

velké podniky

Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž 

zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa

železnic). Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů

modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu 

využití odpadní energie

akumulace všech forem energie

více informací o podporovaných aktivitách naleznete ve výzvě zde.

www.age nt ura-api .org
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Úspory energie – výzva I - míra podpory
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 

do výše 200 mil. Kč 

Míra podpory:

• 35 – 65 %Celkových způsobilých výdajů konkrétní míru podpory definuje regionální

mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy

Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,

inženýrská činnost energetický posudek*

• projektová dokumentace*

• výdaje na organizaci výběrových řízení*

• *Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu a

na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

www.age nt ura-api.org
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Program Obchůdek 2021+
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Program Obchůdek 2021+

Obecné informace o programu:

• Cílem Programu je podpora venkovských prodejen.

• Podporovány jsou obchody s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků (smíšené zboží). 

• Dotace z programu MPO pomůže obcím do 1000 obyvatel, které mají maximálně jeden

obchod se smíšeným zbožím (popř. v obcích do 3 tis. obyvatel, pokud je prodejna umístěna v 

místní části do 1000 obyvatel).

• Reakce na zvýšenou inflaci a náklady -> zvýšení maximální dotace na jeden kraj ze 3 mil. Kč na 4 mil. 

Kč na rok.

• Dotace až 130 000 Kč/prodejna. 

• Do programu Obchůdek 2021+ se zapojilo v rámci 1. výzvy 11 krajů.

• Celkem proplaceno 31 005 915 Kč 428 prodejnám.

www.mpo.c z
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Program Obchůdek 2021+a Výzva č. 2

Příjem žádostí krajů probíhal od 1. září 2022 do 15. října 2022.

Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:

• Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny

• Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie

• Poplatky za telefony či internet

• Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé

uskutečněné transakce)

Podání žádosti i její hodnocení probíhalo v systému AIS MPO.

Dotace schválena všem 13 krajům (stav k 21. 11. 2022). 

www.mpo.c z

22

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/


Program Obchůdek 2021+a jak to funguje?

Proces žádosti:

KRAJ podá žádost na MPO

OBCHOD podá žádost na daný KRAJ

Proces proplácení:

MPO vyplatí dotaci KRAJI

KRAJ přerozdělí dotaci

mezi OBCHODY

www.mpo.c z
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Projekt Stop byrokracii – obecné info
• V červenci 2022 byl spuštěn nový web www.stopbyrokracii.cz, jehož cílem je informovat o aktivitách v oblasti snižování administrativní

zátěže podnikatelů. Zároveň bylo možné do 15. 9. 2022 prostřednictvím webového formuláře zasílat konkrétní návrhy na změny zákonů

a předpisů zatěžující podnikatele nadbytečnou byrokracií. Obdrželi jsme více než 60 námětů, které jsou nyní tříděny a analyzovány.

• Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019-2022

• V Plánu bylo 122 opatření – splněno 97, rozšířeno na 164 opatření k 31. 12. 2021

Plánovaná opatření

• Paušální daň

• Limit pro registraci DPH

• Odpisy – zrychlení odpisů pro r. 2022 a 2023 v první a druhé odpisové třídě

• Podpora zkrácených úvazků

• Obchodní společnost plně online

• Lékařské prohlídky 

• Doručování písemností v pracovně právních vztazích elektronicky

• Zkvalitnění stavebního řízení

• a mnoho dalších opatření najdete na webu www.stopbyrokraci.cz

www.stopbyrokracii.cz
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Nové digitální projekty pro podnikatele

Por t á l p r o

podni k at e l e

centrální místo zastřešující 

veškeré elektronické služby 

veřejné správy vůči 

podnikatelům (transakční 

služby),

rozcestník, odkud může uživatel 

elektronicky pomocí formulářů 

komunikovat s jednotlivými 

institucemi z jednoho místa.

J e d not ný por t á l e v i d e nc e 

k ont r o l (J e P E K)

dokončení Portálu 

živnostenského podnikání, tj. 

vytvoření prezentační vrstvy a 

jednotlivých služeb portálu, 

doplnění souvisejících funkcí, 

úpravy, které umožní napojení na 

nový Rejstřík trestů a Informační 

systém skutečných majitelů.

zlepší koordinaci plánovaných 

kontrol realizovaných 

jednotlivými státními institucemi 

u podnikatelských subjektů,

sníží administrativní zátěž na 

straně kontrolovaných 

podnikatelů a živnostníků, ale 

také kontrolních orgánů

.

Por t á l ž i v nos t e ns k é ho 

podni k án í

www.mpo.c z
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Nové digitální projekty pro podnikatele -pokračování

Dat abá z e i nf or mač n í c h 

pov i nnos t í - DIP

zajistí souhrnný přehled o 

povinnostech pro podnikatele 

vyplývajících z platné 

legislativy,

Vytvoříme informační systém, 

který bude zároveň umožňovat 

státní správě průběžně sledovat 

administrativní zatížení 

podnikatelů vyplývající z plnění 

těchto povinností.

E -S b í r k a

právní předpisy dostupné 

přehledně na jednom místě. 

Půjde o portál, kde budou 

vyhlašovány závazná 

elektronická znění právních aktů 

vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, včetně 

právně závazných úplných znění.

www.mpo.c z
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Projekt Česko platí kartou -obecné info
O projektu

• Projekt poskytuje na základě podepsaného Memoranda možnost podnikatelům či

veřejným institucím vyzkoušet si na 6 – 12 měsíců platební terminál/bránu

zdarma. Cílem je rozvoj bezhotovostních plateb.

• Od roku 2019 řídí odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání pracovní

skupinu zaměřenou na rozvoj bezhotovostních plateb, které se účastní zástupci

kartových schémat, poskytovatelů bezhotovostních platebních terminálu, bankovního sektoru,

ale také zástupci podnikatelské veřejnosti či zástupci malých obcí.

• Projektu se mohou zúčastnit OSVČ a firmy, úřady (zejména v malých obcích) a

příspěvkové organizace.

www.mpo.c z
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Projekt Česko platí kartou

Program má celkem 18 partnerů, kterými jsou:

• kartová schémata – Mastercard Česká republika a Slovensko a.s., Visa Europe Services LLC 

acquireři - Worldline Czech Republic s.r.o., Dotypay s.r.o., ČSOB a.s., Global Payments s.r.o., 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., EVO Payments International s.r.o., EVO Czech 

Republic s.r.o., GOPAY s.r.o., ComGate Payments a.s., Pay Solutions a.s., B-payment s.r.o.

• nefinanční partneři – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz obchodu a 

cestovního ruchu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace českého tradičního obchodu, Sdružení

místních samospráv ČR, z.s., a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

• Za projekt je již rozdáno 25 850 platebních terminálů a 2090 platebních bran.

• Aktuální platnost projektu je do 31. 3. 2025.

www.mpo.c z
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Děkuji Vám za pozornost!

Kontakt:

Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního

podnikání email: vinkler@mpo.cz
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