
Na klimatická opatření obdrží ČR z fondů EU bezprecedentní objem financí.
Uvedené prostředky odpovídají přibližně 450–800 mld. Kč. 

FINA N CE Z  F OND Ů EU NA KLIMATICKÁ OPATŘENÍ  V  ČR

Rozpočet EU
Tvořen zejména 
příspěvky členských 
zemí, DPH a cly

Next Generation EU
Společná půjčka 
zemí EU na oživení 
ekonomiky po 
pandemii

Emisní povolenky 
(EU ETS)
Platby za emise 
vypouštěné podniky 
v energeticky 
náročných odvětvích

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ 
A INVESTIČNÍ FONDY (ESIF)
2021–2027 je období pro čerpání

FOND PRO SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI (FST)
2021–2027

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 
(NPO)
2020–2026

MODERNIZAČNÍ FOND
2021–2030

INOVAČNÍ FOND
2020–2030

SOCIÁLNÍ KLIMATICKÝ FOND
2025–2032

Emisní povolenky 
(EU ETS 2)
Platby za emise ze 
silniční dopravy a budov

Podpořit uhelné 
regiony, minimalizovat 
negativní dopady 
dekarbonizace

Oživit ekonomiku 
po pandemii, podpořit 
dekarbonizaci a digitali-
zaci

Podpořit zranitelné 
skupiny, minimalizovat 
negativní dopady 
dekarbonizace

* Fond má primárně minimalizovat negativní dopady dekarbonizace; všechny finance tak nemusí jít přímo na klimatická opatření.

ZDROJ FINANCÍ

DALŠÍ ZDROJE NAVRŽENÉ V BALÍČKU FIT FOR 55

FOND PŘÍJEMCI OBLASTIÚČEL FINANCE NA KLIM. OPATŘENÍ

25 %
z fondu

139 mld. Kč=

43 mld. Kč

76 mld. Kč

45 mld. Kč

Závisí na podpořených 
projektech, na rozdíl od 
fondů výše se rozděluje 
na úrovni celé EU

100 %*

41,6 %

OZE, energetická 
účinnost, doprava, 
čisté ovzduší, cirkulární 
ekonomika aj.

Investice do malých 
a středních podniků, 
vznik nových firem, 
rekvalifikace, čisté 
zdroje energie

Široký záběr přes 
nízkouhlíkovou 
infrastrukturu po 
zemědělství, vzdělávání 
aj.

Nízkouhlíkové 
technologie, OZE, 
skladování energie, 
zachycování uhlíku aj.

Energetická účinnost, 
investice do OZE, 
nízkouhlíková doprava

Podpořit velké 
inovativní projekty

100 %

100 %*

** Výše financí závisí na budoucí ceně povolenek. Čím vyšší cena, tím větší výnosy z povolenek. Zobrazované rozpětí odpovídá cenám 30 až 100 eur za povolenku.

Samosprávy, podniky, 
organizace, sdružení, 
jednotlivci

Podniky, samosprávy, 
univerzity v Ústeckém 
Moravskoslezském, 
a Karlovarském kraji

Samosprávy, podniky

Střední a velké 
podniky, konsorcia 
firem, veřejné subjekty

Malé podniky, 
domácnosti, 
uživatelé dopravy

Vyrovnat příjmové 
rozdíly mezi 
evropskými regiony
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Modernizovat země  
nejvíce zasažené 
dekarbonizací 150–500 mld. Kč**100 %

OZE, energetická 
účinnost, doprava, 
komunitní energetika aj.

Primárně velcí aktéři, 
dále střední a malé 
podniky, samosprávy


