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ESG investice
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Investování zažívá celosvětově jeden 
z nejzásadnějších milníků ve své historii:

zásadní obrat velké části mezinárodněpolitického, 
investičního, průmyslového a finančního světa
směrem k udržitelným investicím

Nové dodatečné parametry investic, jakými jsou uhlíková 
stopa, resilience a další nefinanční charakteristiky – 
souhrnně označované jako ESG (angl. Environmental, 
Social and Governance

Cílem investování mají nově být ESG investice 
s využitím udržitelných financí využívající digitální
a chytré (inteligentní) technologie

ESG investice
a udržitelné finance
Environmentální, sociální 
a správní oblast (ESG)

Čas

Náklady

Emise

Resilience

Digitálně a chytře 
(inteligentně)

Kvalita
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Co je EU Taxonomie a z čeho se skládá?
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Jde o klasifikační systém 
hospodářských činností 
stanovující objektivní kritéria pro 
určení, do jaké míry je hospodářská 
činnost „zelená“ po dobu celého 
životního cyklu výrobků a služeb.

Metodika určení podílu 
udržitelných 

hospodářských činností 

Nařízení o EU Taxonomii
s účinností od 12.07.2020 

6 sad technických 
screeningových kritérií

Na začátku června 2021 vydány konečné návrhy prvních dvou sad technických screeningových 
kritérií (TSK) pro první dva Environmentální cíle EU (zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se 
změně klimatu), přičemž na konci 2021 budou tyto sady doplněny o hospodářské činnosti, které 
nebyly zahrnuty (např. zemědělství a jaderná energetika) a do poloviny roku 2022 zbylé čtyři sady.

Do konce roku má být vydána zpráva k pravidlům „sociální udržitelnosti“ zahrnující „S“ a „G“ aspekty.
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Na koho se EU Taxonomie vztahuje a kde se bude používat?
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Členské státy EU Účastníci finančních trhů

Nefinanční výkaznictví podniků Projekty fondů EU Nakupování, včetně 
veřejných zakázek

Dozor nad dodržováním povinných 
subjektů svěřuje členským zemím
a jejich příslušným dozorovým orgánům.

Členské státy mají povinnost stanovit 
opatření a sankce pro případy porušení 
příslušných článků Nařízení o EU Taxonomii.
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K jakým environmentálním cílům se EU Taxonomie vztahuje?
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12

3

4
5

6

Zmírňování 
změny klimatu

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Udržitelné využívání 
a ochrana vodních 
a mořských zdrojů

Přechod na 
oběhové 

hospodářství

Prevence a omezování
znečištění

Ochrana a obnova 
biologické rozmanitosti 
a ekosystémů
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Jak se určuje environmentálně udržitelný projekt?
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„Významně přispívá“ 
k jednomu nebo více 

Environmentálním
cílům EU 

„Významný přínos“ a „významné nepoškození“ (angl. Do No Significant Harm, DNSH) je definováno v jednotlivých položkách TSK tak,
aby se zabránilo investicím, které jsou kvalifikovány jako environmentálně udržitelné, ačkoliv jejich reálný přínos může být vzhledem 
souvisejícím hospodářským činnostem negativní. 

„Významně nepoškozuje“ 
(DNSH) žádný 

z Environmentálních cílů 
v souladu s čl. 17 Nařízení 

o EU Taxonomii

Je vykonáván 
v souladu s minimálními 

sociálními zárukami

Splňuje technická 
screeningová kritéria 

(TSK)
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Hlavní a vedlejší technická screeningová kritéria 
pro tepelná čerpadla (dle hospodářských činností NACE EU)
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3. Zpracovatelský průmysl
3.5 Výroba zařízení pro zvýšení energetické účinnosti budov

4. Energetika
4.14 Přenosové a distribuční soustavy pro plyny z obnovitelných 

zdrojů a nízkouhlíkové plyny
4.15 Rozvod dálkového vytápění/chlazení
4.16 Instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel
4.25 Výroba tepla/chladu s využitím odpadního tepla

7. Stavebnictví a činnosti v oblasti nemovitostí
7.6 Instalace, údržba a opravy technologických zařízení 

pro obnovitelnou energii

1
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4.16 Instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel (1/3)
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NACE
Mohly by být spojeny zejména s kódy D35.30 
a F43.22.

Přechodná činnost
NE

Popis činnosti
Instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel. 

Pokud je hospodářská činnost nedílnou součástí 
činnosti „Instalace, údržba a opravy technologií 
pro výrobu obnovitelné energie“ uvedené v oddíle 
7.6 této přílohy, použijí se technická screeningová 
kritéria uvedená v oddíle 7.6. 

Číslo činnosti
4.16 Instalace a provoz elektrických 

tepelných čerpadel (4. Energetika)

Sledovaný významný příspěvek: zmírnění změny klimatu
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ENVI1: 1. Instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel splňují obě tato kritéria:
a. prahová hodnota chladiva: potenciál globálního oteplování nepřesahuje 675;
b. jsou splněny požadavky na energetickou účinnost stanovené v prováděcích předpisech podle směrnice 

2009/125/ES: pro tepelná čerpadla stanoveno nařízením Komise (EU) 2016/2281 z 30.11.2016

ENVI2: Činnost splňuje kritéria stanovená v Dodatku A.
Nutnost posouzení akutních a chronických fyzických rizik změny klimatu a vypracování adaptačního 
(5 let) plánu v místě instalace.

ENVI3: Činnost splňuje kritéria stanovená v Dodatku B.

ENVI6: Činnost splňuje kritéria stanovená v Dodatku D.

4.16 Instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel (2/3)
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„Významný příspěvek“– prahové hodnoty a/nebo minimální požadavky:
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ENVI4
Při činnosti se hodnotí dostupnost zařízení a součástí s vysokou trvanlivostí a recyklovatelností, které lze 
snadno demontovat a renovovat, a pokud možno se taková zařízení a součásti používají. 

Je zaveden plán nakládání s odpady, který zajišťuje maximální opětovné použití, repasování nebo recyklaci na 
konci životnosti, mimo jiné prostřednictvím smluvních dohod s partnery pro nakládání s odpady, zahrnutí do 
finančních projekcí nebo oficiální projektové dokumentace.

Nutnost řešit trvanlivost a recyklovatelnost tepelných čerpadel + snadná demontáž a renovace + 
systém údržby v životním cyklu a systém zpětného odběru/recyklace.

ENVI5
U tepelných čerpadel vzduch-vzduch se jmenovitým výkonem nejvýše 12 kW jsou hladiny vnitřního a 
venkovního akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nařízení Komise (EU) č. 206/2012.

Nízká hlučnost - maximální přípustné hodnoty jsou ale vyšší než české limity:  40dB v noci..

4.16 Instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel (3/3)
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„Významně nepoškozovat“ (DNSH) – prahové hodnoty a/nebo minimální požadavky:



Současná dotační 
podpora pro oblast 
tepelných čerpadel2
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Nová zelená úsporám (NZÚ)

14

2021–2030

Jádrem programu Nová zelená úsporám, který bude 
fungovat od roku 2021 do roku 2030, je snižování 
energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace 
a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. 
Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných 
zdrojů energie. Roční alokace NZÚ by měla být 
cca 5,5 mld. Kč (cca 55 mld. Kč celkem)

Dotace určené na energetické úspory rodinných a bytových domů

V rámci upraveného programu Nová zelená úsporám, by 
měla být podporována také tepelná čerpadla. Konkrétně by 
dotace měly být:

● ve výši 60 000–140 000 Kč v případě rodinných domů

● ve výši 18 000–30 000 Kč v případě bytové jednotky 
v bytovém domě (podpora se stanoví jako součin 
jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti 
podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento 
zdroj napojeny.)



PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.EU Taxonomie a průmyslová tepelná čerpadla, ESG, aktuální dotační možnosti

Operační program Technologie a Aplikace 
pro Konkurenceschopnost (OP TAK)
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2021–2027 (implementace až 2029)

V rámci chystaného Operačního Programu Technologie 
a Aplikace pro Konkurenceschopnost, který je aktuálně 
připravován a jehož první výzvy se dají očekávat v první 
části roku 2022. Jeden ze specifických cílů v rámci tohoto 
OP, Podpora energie z obnovitelných zdrojů, bude zaměřen 
právě také na podporu tepelných čerpadel. Finanční 
alokace cíle by měla být cca 6,6 mld. Kč.

Veřejná podpora konkurenceschopnější a zelenější ekonomice

● Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty, privátní 
i veřejné, včetně tzv. „velkých“ podniků (tj. i nad rámec 
definice MSP), avšak se sídlem mimo Prahu.

● Konkrétní podmínky ohledně výkonu podpořených 
čerpadel jsou aktuálně v řešení, případná výkonová 
omezení zatím nebyla stanovena

● Míra podpory by měla být určena Regionální mapou 
podpory pro období 2021–2027, a to v rozmezí 
15–40 %, v případě malých podniků v určitých částech 
ČR pak až 60 %. 
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Nástroj pro oživení a odolnost 
(RRF – Recovery and Resilience Facility)
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2021–2023 (implementace až 2026)

V rámci Nástroje pro oživení a odolnost („RRF“) by pro účely 
ekologických řešení vytápění, jako jsou mj. tepelná čerpadla 
(bez ohledu na výkon), měla být určena komponenta 
Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru, v níž je 
avizována ambice realizovat energeticky úsporná opatření 
při rekonstrukci státních budov, na což je aktuálně avizováno 
3,3 mld. Kč.
● Příjemci podpory budou moci být pouze veřejné subjekty 

(obce, kraje, státní podniky, státní organizace, VŠ atp.)
● Výzva bude otevřena 12/2021–09/2022

Celoevropský nástroj, jenž přispěje 179 mld. 
k postpandemickému oživení české ekonomiky 

● Podpořené projektu musí být realizovány do konce roku 
2025

● Podporovaná aktivita – „Výměna zdroje pro vytápění, 
chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem 
nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo 
elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, 
tepelná čerpadla…“
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Modernizační fond (ModF)

17

2021–2030

V rámci programu RES+ (jenž má alokaci cca 120 mld. Kč – 
při dnešních cenách emisních povolenek) by v budoucnu měly 
být podpořeny též investice do tepelných čerpadel (bez ohledu 
na výkon). 
● Oprávněnými žadateli budou držitelé licence pro podnikání 

v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 
a společenství pro obnovitelné zdroje.

● Bližší podmínky jsou aktuálně v řešení, měly by být 
srovnatelné s podmínkami spojenými s RRF
‒ Mělo by jít o podporu v rámci RES+, tj. Očekávatelná 

podpora by měla být do 50 % uznatelných nákladů. 

Fond má pomoci s ekologickou transizí
v 10 vybraných zemích EU, včetně ČR
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