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? Na základě jakých dokumentů se dokládá 30% úspora
primární energie, příp. jaké referenční období se bere 
v potaz před a po realizaci?
Povinnou přílohou žádosti o podporu je Energetický 
posudek zpracovaný energetickým specialistou s přísluš-
ným oprávněním. Referenčním obdobím jsou tři uzavřená 
fakturační období za energie. 

? Lze podpořit i slunolamy? Tedy nepohyblivé venkovní
stínění u vhodných budov?
Ano, jako součást komplexního řešení budovy. 

? Bude možné v připravovaných výzvách OPŽP 2021–2027
využít instalovaný fotovoltaický systém pro budovu  
mateřské školy i k napájení veřejného osvětlení obce?
Ano.

? Bude ZVA zkráceno o těch 15 měsíců u projektů, kde už
tato doba běží?
Ne, se zkrácením doby pro ZVA se 
nepočítá. 

? Lze podat žádost o dotaci z NPO na projekt snížení
energetické náročnosti budovy OÚ, který už byl zahájen 
a který byl dotačně podpořen z krajských zdrojů? 
Ano, pokud projekt plní podmínky výzvy z Národního plánu 
obnovy. Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, 
který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem 
podpory v období od 1. února 2020.

? Bude moci v OPŽP 2021–2027 podpořit samostatně
výměnu zdroje vytápění např. na OÚ v obci? Pokud ano, 
bude nutné i zde splnit podmínku 30% úspory ener-
gie z neobnovitelných zdrojů nebo podmínku nějaké 
úspory celkové spotřeby energie, když se vlastně nejedná 
o ,,komplexní“ projekt?
Ano, nikoli však kotel na zemní plyn, ten pouze jako součást 
komplexního řešení budovy. Samostatné zdroje jen OZE, 
bez podmínky na 30% úsporu primární energie z neobnovi-
telných zdrojů. 

? Předpokládá se, že plánovaná první výzva na OZE
v II. Q/2022 bude zahrnovat podporu na instalaci  
fotovoltaických systému na střechy veřejných budov? 
Ano, pro individuální projekty v rámci jedné budovy. 

? Z jakého důvodu v rámci NPO není DPH způsobilý výdaj
v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet?
DPH není způsobilým výdajem na základě požadavku EK 
při vyjednávaní programu. 

? Neuvažujete o zjednodušení požadavků na dokumenty
k FVE na veřejné budovy? MPO má žádost pro podnika-
tele prakticky na jednu A4 bez posudků, PD, PBŘ atd.
Ano, v nějaké podobě uvažujeme o zjednodušení. 

? Chápeme správně, že příspěvkové organizace statutární-
ho města byly oproti minulému OPŽP vyloučeny z okru-
hu žadatelů? Znamená to tedy, že žadatelem za příspěv-
kovou organizaci města bude muset být přímo město? 
Ano, je tomu tak. Žádá zřizovatel. 
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? Budou podpořeny projekty ze zásobníku ve 146. výzvě, 
které byly schválené do zásobníku již v dubnu 2021? 
Ano, schválení již proběhlo a v procesu je vydávání Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace. 

? Je možné podpořit výstavbu nové veřejné budovy  
splňující „pasivní standard“, pokud se bude jednat  
o dřevostavbu? 
Ano. 

? Bude možné instalovat FVE na ČOV, u kterých  
ještě neuplynula doba 10leté udržitelnosti v rámci  
OPŽP 2014–2020?
Ano. 

? Co se týká rekonstrukcí gastroprovozů, na toto opatření 
bude samostatná výzva? Bude nutné plnit hranici 30% 
úspory? Případně v jaké podobě budou tato opatření 
podporována a kdy? 
Ano, předpokládáme samostatnou výzvu v polovině roku 
2022. Úsporu bude nutné plnit za celý řešený provoz – 
energetická bilance před/po. 

? Kolik % bude dotace na vybudování dobíjecí stanice  
pro elektrovozidla? Bude možné žádat na samotné  
vybudování dobíjecí stanice, aniž bychom kupovali  
elektromobil?
Národní plán obnovy – samostatná podpora na dobíjecí 
stanice nebude možná, vždy jen v kombinaci s koupí elekt-
romobilu. Výše podpory ještě není finálně stanovena. Dále 
bude možné dobíjecí stanice podpořit jako součást kom-
plexní rekonstrukce veřejné budovy v rámci OPŽP 2021. 

? Chci se zeptat, zda bude možné žádat na realizaci pouze 
fotovoltaiky na budově sportovní haly ZŠ a MŠ bez dal-
ších prováděných úsporných opatření. 
Ano, jako individuální projekt na jedné budově (žádosti). 
Pokud se bude jednat o komplexní projekt na více budo-
vách, bude možná podpora prostřednictvím Modernizační-
ho fondu. 

? Ve výzvě č. 12/2021 NPŽP v rámci NPO je podmínka, 
že při rekonstrukci veřejných budov bude nejméně 70 % 
(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a de-
moličního odpadu vzniklého na staveništi připraveno 
k opětovnému použití nebo recyklaci. Jakým způsobem 
požadovat po zhotovitelích stavebních prací splnění této 
podmínky? Jakým způsobem bude požadováno splnění 
této podmínky ze strany SFŽP ČR po žadatelích? Bude 
tato podmínka i ve výzvách OPŽP 2021–2027? 
Požadavek musí být obsažen v zadávací dokumentaci 
k zakázce/smlouvě s realizátorem stavby. Na konci pro-
jektu potvrdí technický dozor stavby. Tato podmínka bude 
i v OPŽP 2021–2027. 

? Lze v rámci současné výzvy NPO žádat i na výměnu  
stávajícího zdroje vytápění, pokud novým zdrojem je  
dle projektu plánováno tepelné čerpadlo vzduch-voda 
11,7 kWh (85 %) s dovytápěním elektrokotlem  
5,8 kWh (15 %)? Pokud to je možné, bude způsobilým 
výdajem pouze TČ a elektrokotel nezpůsobilým výdajem?  
Ano, způsobilé vše do limitu pro tepelné čerpadlo.  
Samozřejmě za předpokladu splnění všech dalších  
podmínek NPO.

? Uvažuje se o podpoře samostatného opatření instalace 
rekuperace ve školských zařízení (bez realizace dalších 
opatření)? 
Neuvažuje. 

? Dobrý den, můžete prosím uvést nějaký příklad pracov-
ních samojízdných strojů? 
Samojízdný komunální stroj je zvláštní motorové kolové 
vozidlo s nejméně dvěma nápravami, určené pro použití 
v např. komunálních službách – malý zametací vůz pro  
čištění komunikací, ploch areálu apod. 

? Bude v rámci výstavby nových veřejných budov podporo-
vána výstavba domova mládeže jako součásti PO, která 
zároveň vykonává činnost školy? Lze podpořit i vybudo-
vání tělocvičny při SŠ? 
Ano. 

? Jaká bude stanovena výše dotace u výzvy „FVE komunál-
ní“ programu RES+? Bude se lišit od aktuálních limitů 
v rámci výzvy č. 1 RES+? 
Výše dotace v tomto programu zatím není finálně stanovena. 
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? Chápeme správně, že v rámci výzvy č. 12/2021 NPO 
nelze podat žádost na „dílčí“ opatření instalace FVE, 
protože ve výzvě není pro FVE uvedena výjimka z po-
žadované úspory energie na vytápění, tak jak to bylo 
pro FVE v minulém OPŽP... Po realizaci projektu musí 
dojít k úspoře energie na vytápění min. o 20 %, případně 
energie na ohřev TV oproti původnímu stavu. Netýká se 
samotné instalace systému nuceného větrání s rekupera-
cí a instalace fotovoltaického systému.
Ano, NPO není primárně určen k samostatné podpoře FVE.  
Realizací „jen“ tohoto opatření nebude možné splnit pod-
mínky na minimální energetickou úsporu. 

? Bude plánovaná (2Q/2022) výzva RES+ na FVE  
do 1 MW soutěžní?
Výzva je připravována jako nesoutěžní. 

? Bude možné v rámci dotace na zpracování SECAPU,  
aby žádala MAS za obce, které se chtějí zapojit do Paktu? 
V rámci podpory by se to hodnotilo jako jeden projekt 
s limitem 2 mil. Kč, či více projektů? To v případě, že by 
se SECAP tvořil např. pro 20 obcí. Je případně lepší, když 
každá obec (malé obce s neuvolněnými starosty) žádá 
samostatně? 
Ano, MAS může podat žádost v rámci Výzvy č. 13/2021. 
Jednalo by se o jeden projekt s maximální výší podpory  
2 mil. Kč. Pokud se jedná o menší obce, tak doporučujeme 
spíše společnou žádost zaštítěnou MAS.

? Kde je možné získat kompletní seznam všech obcí, co 
přistupují do Paktu starostů? Na webu paktu jsou totiž 
uvedeny až obce, které mají dokončen a schválen SECAP. 
Rád bych totiž oslovil podobně velkou obec, jako jsme 
my, a probral jejich motivaci a očekávání od vstupu 
do Paktu. 
Na webových stránkách Paktu starostů a primátorů je 
možné nalézt všechny signatáře, a to i subjekty, které zatím 
nemají zpracovaný a schválený SECAP. V seznamu signatářů 
mají označení stavu „Politické rozhodnutí o zapojení“.

? Lze, prosím, z nějakého programu podpořit výměnu 
starého kotle na uhlí v horském hotelu, jehož budova  
neplní U a není pro podnikatele jako vlastníka reálné 
tuto obálku vzhledem k architektuře zlepšit? 
K podpoře tohoto druhu projektu / typu žadatele sledujte 
webové prezentace Ministerstva průmyslu a obchodu, které 
by mělo v rámci svých programů podobný typ projektů 
podporovat. 

? Prosím o informaci, z jakého zdroje bude možné financo-
vat zateplení bytových domů ve vlastnictví obcí? 
Z programu Nová zelená úsporám.

? Může v NPO ve výzvě Energetické úspory žádat žadatel, 
který má právnickou formu Zájmové sdružení právnic-
kých osob? 
Pokud jeho členové naplňuji definice podporovaných  
subjektů v NPO, tak ano. 

? Bude možné žádat o dotaci na zateplení budovy kempu, 
který je ve vlastnictví obce a obec jej také provozuje  
(hospodářská činnost)? 
Ano, bude se ale jednat o veřejnou podporu – ekonomická 
činnost. 

? Jakým způsobem bude možné doložit 30% úsporu 
na veřejné budově, která nebyla v předchozích letech 
využívána a nyní jsou v ní mimo jiné také bytové jednotky 
a celková spotřeba el. energie je oproti minulým letům 
značná.
Situaci energetický specialista namodeluje. 

? HN, Teplice – máme projekt na doplnění energetických 
zdrojů pro plaveckou halu, a to použitou termální vodou 
z lázní. V podstatě je to modernizace přípojek této termy 
včetně technologií. Z čeho by toto mohlo být podpoře-
no? S kým toto mohu konzultovat konkrétně?  
Detaily připravovaného projektu můžete konzultovat 
s Ing. Ondřejem Vrbickým, ondrej.vrbicky@sfzp.cz.

? Budou podpořeny projekty ze zásobníku 154. výzvy?
Možná podpora je v diskuzi s Ministerstvem životního 
prostředí. 

? Bude nutné mít předregistraci pro podání žádostí o dota-
ci z Modernizačního fondu pro nové výzvy? 
Nebude. 

? Povinnost 70 % recyklace / opětovné využití – jak toto 
řešit, když projekt je již v realizaci, tj. zhotovitel vybrán 
bez toho, že by tato podmínka byla součástí VZ a SoD. 
Lze řešit dodatkem? Co když zhotovitel nebude toto  
chtít naplnit? 
Např. závazným stanoviskem stavební firmy, dodatkem 
ke smlouvě o dílo apod. Pokud nebude schopen, ochoten 
zhotovitel danou podmínku naplnit, projekt nebude možné 
akceptovat k podpoře. 
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? Lze čerpat podporu na zřízení nového pracovního místa 
v rámci výzvy č. 13/2021 NPŽP i zpětně (od 1. 1. 2022 
bylo vytvořeno a obsazeno místo energetického mana-
žera a město zvažuje vstup do Paktu a pořízení SECAP), 
pokud by byla agenda SECAP zahrnuta do pracovní 
náplně EM? 
Způsobilé výdaje v rámci Výzvy č. 13/2021 jsou uznatelné 
již od vyhlášení výzvy, tedy od 9. 12. 2021. Nově vzniklé 
pracovní místo musí splňovat podmínky stanovené výzvou. 

? Bude možná v novém programovém období OPŽP vý-
stavba ZŠ, kdy by byla žadatelem městská část Prahy? 
V rámci OPŽP ne. Podpora se připravuje v rámci Moder-
nizačního fondu. Podmínky budou shodné s OPŽP pro 
„zbytek ČR“. 

? Zásobník 146. výzvy schválený 6. 12. 2021 bude, prosím, 
otevřen kdy? 
V této chvíli na tento zásobník nedisponujeme volnými 
prostředky. 

? Budou jednotkové max. dotace navýšeny případně 
i u budoucích výzev RES+ pod 1 MW, nebo se o tom 
uvažuje jen u výzvy „FVE komunální“? 
Daná oblast je v přípravě, zatím není možné k případným 
změnám sdělit konkrétní informace.

? Povinnost 70 % recyklace / opětovné využití. Jak tedy 
postupovat v případě, že se jedná o stavbu dokončenou 
a toto hledisko nebylo se zhotovitelem řešeno? 
Jedinou možností je řešit závazným stanoviskem realizační 
firmy, že bylo realizováno v souladu s podmínkami progra-
mu – pokud ke splnění uvedené podmínky došlo.

? Obec má vypracovaný projekt na rekonstrukci budo-
vy ZŠ a MŠ. Jedná se o kompletní rekonstrukci. Byla 
podána žádost o dotaci na stavební úpravy z MMR 2022 
– část projektu, např. SO 01-05. Je možné podat žádost 
o dotaci na rekonstrukci větrání, rekuperaci, otopnou 
soustavu apod. školy apod. např. SO 06-08 projektu 
z výzvy č. 12/2021? V MMR to bylo zařazeno mezi neu-
znatelné náklady. Je to možné? 
Pokud opatření splní podmínky výzvy na způsobilost,  
technické parametry, energetické úspory apod., tak by to 
bylo možné. 

? V aktuální výzvě NPO 12/2021 zmizel oproti OPŽP  
146. výzvy požadavek na vlastní spotřebu výroby FVE. 
Jak to bude zde? Můžeme dávat mimo budovu výrobu,  
např. do jiných budov obce? (komunitní energetika). 
Bude se to počítat do „snížení konečné spotřeby“? 
Vlastní spotřeba již není podmínkována. Energie může 
„jít“ i mimo budovu. Započíst lze v souladu s vyhláškou 
264/2020 o energetické náročnosti budov, jako úsporu 
primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

? Proč není v NPO 12/2021 uznatelné DPH? Potom  
40% dotace není 40% ale sotva 30% z konečných nákladů 
pro investora. 
Výpadek způsobilosti DPH byl eliminován navýšením způso-
bilosti výdajů (limitů na daný technický parametr) oproti 
OPŽP 2014. Nezpůsobilost DPH byla požadavkem ze 
strany EK při vyjednávání programu. 

? Můžeme do konečného snížení energie a snížení primár-
ní energie z NOZE uvažovat také to, co jde do sítě z FVE? 
Započíst lze v souladu s vyhláškou 264/2020 o energetické 
náročnosti budov. 

? Výzva na OZE z OPŽP bude určena pouze pro infra-
strukturu jako ČOV apod., nebo bude možné podávat 
projekty FVE na střechách škol, úřadů apod.? 
Jako individuální projekty i na budovách veřejných budov. 
V případě komplexních projektů bude podpora možná 
z Modernizačního fondu. 

? Lze za komunitní projekt uvažovat případnou spolupráci 
obce se soukromníkem, který vlastní vhodnou budovu 
pro instalování FV elektrárny? Sám o toto řešení nejeví 
zájem, rádi bychom ho vtáhli do hry... 
Asi nelze hovořit o komunitním projektu, ale projekt lze z Mo-
dernizačního fondu financovat – na pronajaté střeše budovy. 

? Energetické úspory v OPŽP budou tedy kdy? 3/4 2022? 
Nebo 2/4 2022?
Termín se odvíjí od finálního termínu schválení programu. 
Zatím předpokládáme vyhlášení prvních výzev nejdříve 
v polovině roku 2022. 

? U výzvy RES+ pro komunální projekty příprava pro 
připojení do komunity bude podmínkou pro projekty. 
A v tom případě, jak bude podmínka definovaná? Nebo 
je možné podat běžný OZE projekt a případná příprava 
pro komunitu bude bonus navíc? 
Nebude podmínkou. Bude to „běžný“ projekt RES.
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? Lze kombinovat energetické úspory veřejných budov 
z NPO s jinou dotací? Např. MMR Program rozvoje ven-
kova?
V principu ano. SFŽP ČR se zajištěním vlastních zdrojů 
investora z jiných programů nemá problém. Je ale vždy 
nutno individuálně komunikovat, zvláště s poskytovatelem 
druhého programu (MMR, MZ apod.). 

? Mám zateplenou budovu ZŠ, kde půjde VZT a FVE.  
Dosáhneme požadované úspory – podpoříte  
ve 12/2021 NPO? 
Pokud bude dosaženo podmínek programu (NPO),  
výzvy č. 12/2021, tak ano. 

? Liší se požadavky na rozsah energetického posouzení  
pro účely výzvy č. 146 u OPŽP a pro účely výzvy 
12/2021 NPO?
Ano, jsou tam jisté rozdíly. Je nutné prostudovat podklady  
k výzvě č. 12/2021. 

? Kdybychom chtěli využít lokální distribuční síť mezi 
obecními budovami s instalovanou FVE na budově/
budovách, jakou dotaci využít ideálně? Mezi způsobilé 
výdaje budou patřit i výdaje lokální sítě?
Podpora by mohla být možná v rámci Modernizačního 
fondu – komplexní projekt v RES pro komunální prostředí. 
Ano, sít může být způsobilým výdajem. 

? Dotaci RES+ lze čerpat, jen pokud proběhla předregistra-
ce, nebo i bez?
V aktuálně běžící výzvě ano. V dalších výzvách v letošním 
roce je možné předložit žádost již bez předregistrace. 

? Jde typicky o objekt typu ČOV do 12v, který má velkou 
technologickou spotřebu, ale ne moc žádnou jinou, 
a chci tam udělat větší FVE. Dle vyhlášky 264 si můžu 
započítat výrobu z FVE co jde mimo „HVAC+osvětlení“, 
(tedy jakoby do sítě, i když v tomto případě prakticky 
bude celá spotřebovaná do technologie) jen do  
2 násobku „HVAC+osvětlení“, která je ale v tomto  
případě oproti té technologické velmi malá. Takže dle 
264 by stačilo třeba 10kWp, abych splnil podmínky 12v 
(a budu mít úsporu v podstatě 100 %), Uem,R asi nespl-
ním, takže to padne do 40 % dotace + 10 % za OZE = 
50 %. Ale já tam chci dát třeba 100kWp (protože je vyu-
žiji pro tu technologii), a nechat je prodotovat, nevidím 
nic, co by mi v tom bránilo, ale chtěl bych to od vás radši 
nejdřív posvětit, protože to není úplně typická věc…
Záměr svým zaměřením spadá do specifického cíle 1.2 
OPŽP 2021 – výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů 
energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřej-
ném sektoru, např. vodohospodářská infrastruktura. FVE 
zde lze výkonově parametrizovat na maximální využitelný 
výkon bez toho, abyste jakkoli řešili budovu. 
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