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• Před založením si můžete stáhnout a vyplnit Interaktivní nástroj pro výpočet dotace

• Na základě vyplněných údajů tak získáte představu o maximální možné dotaci

• Výsledná dotace je vždy vypočtena v AIS SFŽP ČR, Interaktivní nástroj slouží pouze pro předběžnou představu o výši dotace

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2855


• Výpočtový nástroj vyplňte podle Pokynů k vyplnění, které jsou jeho součástí (na 1. listu)

• Vyplňte výkony FVE a akumulační kapacity baterií; záznamy rozlišujte podle předávacích míst



• V listu Souhrn uveďte název projektu a vyberte, zda projekt naplňuje definiční znaky veřejné podpory

• Šedá tabulka v záhlaví se vyplní sama z údajů na předchozích listech výpočtového nástroje



• Ve výpočtovém nástroji vyplňte také výdaje v části ROZPOČET (ty musí odpovídat záložce Rozpočet v 

AIS)

• Zcela dole vidíte maximální dotaci za váš projekt



• Pokud jste již úspěšně zaregistrováni v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR), 

přihlaste se na stránce zadosti.sfzp.cz

• Pokud ještě nemáte v AIS SFŽP účet, budete si jej muset zřídit (pomoci vám mohou návody Jak založit a 

aktivovat identitu občana pomocí bankovní identity a přihlásit se do AIS SFŽP ČR, Jak založit identitu 

občana a aktivovat ji na pobočce Czech POINT, případně Jak přidat žadatele pod účet administrátora)

• Po přihlášení uvidíte v pravém horním rohu okna svoje jméno

zadosti.sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2599
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2597
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2601


• V levém menu klikněte na Podat žádost



• Otevře se okno Výběr žadatele

• Z nabídky zvolte odpovídajícího žadatele (výzva RES+ č. 4/2022 je určena pro obce, samosprávné 

městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné 

právnické osoby) 

• Po výběru použijte tlačítko Pokračovat



• V okně Výběr výzvy zaškrtněte výzvu ModF – RES+ č. 3/2022 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice 

(RES+) č. 3/2022 (obce do 3000 obyv.) a použijte tlačítko Pokračovat (na stránce úplně dole).



• Otevře se nový projekt

• V záhlaví vyplňte Název projektu, zda jste plátci DPH a předpokládané termíny zahájení a ukončení

projektu a projekt uložte



• Nyní přikročte k vyplňování dalších záložek

• V záložce Aktivity projektu vyberte nejprve z rolovacího pole Hlavní aktivitu (tou je u výzvy RES+ č. 

3/2022 vždy instalace FVE na veřejných budovách)



• V tabulce pod hlavní aktivitou můžete tlačítkem Výběr podporovaných aktivit doplnit i další 

podporované aktivity, je-li to relevantní



• Po vyplnění záložky Aktivity projektu je třeba vše uložit tlačítkem vpravo nahoře

• Přejděte na další záložku - Žadatel



• Základní údaje o žadateli jako název, IČO, adresa apod. se do projektu načtou z účtu žadatele v AIS SFŽP ČR

• Případné změny je třeba dělat v detailu žadatele, dostupném pod označenou ikonou na obrázku níže



• V záložce Žadatel vyplňte všechny účty, které budete v průběhu projektu používat na platby či příjem 

dotace

• U obcí zde vždy musí být uveden účet vedený u ČNB

• V příslušné tabulce klikněte na Nový v jejím pravém horním rohu



• Vyplňte číslo účtu

• Právě jeden účet označte jako dotační zaškrtnutím příslušného pole

• Do tabulky Dokumenty nahrajte tlačítkem Přidat doklad o zřízení účtu, do projektu se vrátíte tlačítkem Uložit 

a zpět



• Na následující záložce Projekt vyplňte textová pole se základními informacemi o projektu



• V rozbalovacím poli Stav realizace vyberte, zda se jedná o projekt před/po dokončení realizace

• Projekt uložte



• Nyní je třeba vyplnit tabulky Indikátory – cílové hodnoty a Místa realizace

• Úpravu tabulek proveďte tlačítkem Výběr indikátorů, resp. Přidat



• Postupně přidejte všechny relevantní indikátory; nabídka indikátorů souvisí s vybranými 
podporovanými aktivitami, některé indikátory jsou povinné

• U každého indikátoru vyplňte výchozí a cílovou hodnotu, můžete přidat popis a komentář

• Po vyplnění každého indikátoru použijte tlačítko Uložit a zpět



• V tabulce Místa realizace vyplňte, kde se projekt bude nacházet (lze vložit více míst realizace)

• Vložte vždy buď adresu, nebo parcelní číslo; kód se vyplní sám



• Zcela dole na záložce Projekt pak vyberte typ veřejné podpory, pokud je pro projekt veřejná podpora relevantní

• Režim veřejné podpory vložíte kliknutím na ikonu s tužkou; jeho odstranění, stejně jako odstranění nevhodného místa 

realizace, byste provedli ikonou koše

• Záložku Projekt uložte a přesuňte se na záložku Rozpočet (prozatím tedy přeskočte záložku Parametry)



• Vyplňte rozpočet projektu klikáním na editovatelné položky

• U rozpočtových položek je třeba dbát na rozlišení mezi investičními a neinvestičními



• V detailu rozpočtové položky vyplňte celkovou cenu a cenu způsobilou (nezpůsobilá cena se dopočte 

automaticky)



• Po vyplnění záložky Rozpočet projektu ji uložte a přejděte na předchozí záložku Parametry projektu



• Klikněte na tlačítko Změna parametrů



• V parametrech budete vyplňovat tabulku s údaji o předávacích místech obdobně, jako je na listu 

Předávací místo ve výpočtovém nástroji (pokud jste si výpočtový nástroj vyplňovali)



• Do tabulky v parametrech přidejte řádky pomocí tlačítka + vpravo

• Nadbytečné řádky lze odebrat pomocí ikony koše vpravo od řádku



• Vyplňte do příslušných sloupců údaje

• Předávací místa prosím číslujte postupně základními číslovkami (tedy 1, 2, 3, 4, 5…)

• Nenechávejte v tabulce žádné nevyplněné řádky navíc



• Parametry uložte tlačítkem Uložit a zpět

• Po uložení se přesuňte na záložku Zdroje financování



• V záložce Zdroje financování vidíte vypočtenou dotaci

• Dotace se vypočítá (a přepočítá) na základě uložení parametrů a z vyplněného rozpočtu

• Pokud byste tedy dodatečně prováděli úpravy rozpočtu, je třeba znovu uložit i záložku Parametry 

projektu



• V tabulce Stav rozpočtu projektu je třeba rozložit výdaje do let, v nichž bude probíhat realizace

• Kontrolní součet musí být roven 0 



• V tabulce Zdroje financování projektu vyplňte do editovatelných polí, odkud budete financovat náklady 

přesahující dotaci z Modernizačního fondu; může vám k tomu pomoci kontrolní rozdíl v části Součty

• Po vyplnění záložku uložte a přejděte na Přílohy



• V záložce Přílohy se nacházejí dvě tabulky

• Přílohy, které jsou povinné pro všechny typy projektů, jsou v tabulce Povinné typy dokumentů

• Vložíte je kliknutím na název typu dokumentu

• Ostatní nezbytné přílohy přidáte do systému tlačítkem Nová příloha



• Vyberte typ přílohy, druh (až na výjimky Soubor) a nahrajte přílohu tlačítkem Zvolit soubor



• Postupně přiložte všechny dokumenty, které jsou vyžadovány k podání žádosti dle textu výzvy

• Dokumenty můžete z AIS SFŽP ČR odebrat ikonou koše

• Ikona oka slouží k otevření náhledu vložených dokumentů



• Zcela na konec, po dokončení všech úprav a vložení všech ostatních dokumentů, vygenerujte ze 

šablony dokument Žádost a projekt naposledy uložte



• Zbývající dvě záložky, Nástěnka a Doplnění žádosti, se vás nyní netýkají

• Obě slouží ke komunikaci s přiděleným projektovým manažerem po podání žádosti



• Při použití tlačítka Zkontrolovat pro podání systém vypíše, pokud je potřeba ještě něco vyplnit/opravit

• Pokud je vše v pořádku, předejte projekt SFŽP ČR ke kontrole tlačítkem Podat projekt



www.modernizacni-fond.cz


