
Modernizační fond v ČR
NOVÁ KAPITOLA INVESTIC DO MODERNIZACE ENERGETIKY



přívětivý

Co to je Modernizační fond a z čeho vychází?

CO MŮŽE PODPOROVAT MODERNIZAČNÍ FOND?   (dle nařízení EK)

• prioritní oblasti (alespoň 70% alokace)

• snižování emisí skleníkových plynů

• výroba a využití elektřiny z obnovitelných zdrojů

• zlepšení energetické účinnosti s výjimkou výroby energie z pevných fosilních paliv

včetně oblasti dopravy, budov, zemědělství a odpadů

• uchování a skladování energie

• modernizace energetických sítí, včetně lokálních rozvodů tepla, rozvodných sítí pro přenos elektřiny, 

zvýšení interkonektivity mezi členskými státy

• spravedlivý přechod v oblastech závislých na uhlíku na podporu přesunu, rekvalifikace a zvyšování 

kvalifikace pracovníků, vzdělávání, iniciativ pro zakládající podniky, dialog se sociálními partnery

• neprioritní oblasti (max. 30% alokace)
příspěvek k dlouhodobým cílům v oblasti klimatu a jejich efektivnost (kvantifikovatelné ukazatele)



přívětivý

Jaká jsou východiska pro implementaci a administraci

Modernizačního fondu?

• splnění primárních cílů Modernizačního fondu (snížení CO2 a energetické úspory)

• variabilní alokace aktuálně k dispozici i alokace celkem

• prioritní vs. neprioritní investice

• investiční schémata vs. individuální investice

• komplementarita s ostatními dotačními programy

• bílá místa a inovace
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Jaký je odhad alokace Modernizačního fondu?
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Prostřednictvím jakých programů se implementuje ModF v ČR?



přívětivý

Je Modernizační fond komplementární k ostatním dotačním titulům?
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A jaký je aktuální stav administrace ?

Počet 

projektů

Požadovaná 

alokace

(v mil. Kč)

schváleno 198 5 760,4

ukončeno / zamítnuto 180 3 812,9

v procesu posuzování 53 23 463,8

CELKEM 431 33 037,1



CELKEM (červen 2021 - duben 2022)

výplata schéma celkem

PRIORITNÍ 710   (17 910) 84,52 % 2 279  (57 789) 81,71%

NEPRIORITNÍ 130     (3 250) 15,48% 510  (12 750) 18,29%

840  (21 160) 2 789 (70 539)

Informace o výplatách prostředků z Modernizačního fondu (v mil. EUR / mil. Kč)



přívětivý

OBLAST: prioritní - neprioritní - individuální Q2

OBLAST: FVE (do i nad 1 MW) - komunální FVE - (GTE) Q2 (GTE 2022/2023)

OBLAST: zdroje energie - technologie - individuální Q3

OBLAST: vlakové soupravy (elektro/baterie/H2) 2022 / 2023

OBLAST: veřejné osvětlení (v národních parcích) Q3

Jaké výzvy z Modernizačního fondu jsou plánovány roce 2022?



přívětivý

Typ instalace v první výzvě RES+ nad 1 MW, pozitivní vliv bonifikace 

brownfieldů v soutěži

Vše (151 projektů)

budovy 117 243kW 11%

pozemní ostatní 383 016kW 37%

brownfield 548 790kW 52%

výkon celkem 1 049 049kW 100%

kapacita 

akumulace 64 692kWh 6%

Akceptované (113 projektů)

budovy 89 132kW 12%

pozemní ostatní 234 112kW 32%

brownfield 412 965 kW 56%

výkon celkem 736 208kW 100%

kapacita 

akumulace 51 863kWh 7%

Doporučené (57 projektů)

budovy 32 048kW 6%

pozemní ostatní 123 703kW 23%

brownfield 376 814 kW 71%

výkon celkem 532 565kW 100%

kapacita akumulace 40 667kWh 8%
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www.modernizacni-fond.cz

Děkuji za pozornost

Oldřich MUŽÍK

oddělení pro Modernizační a Inovační Fond

Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce

Státní fond životního prostředí ČR


