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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 4. 10. 2021 Vaši žádost
o poskytnutí informace týkající se možností využití dotačních titulů administrovaných Fondem.
Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 4. 10. 2021
vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí
poskytuje požadované informace níže.
1) Jaké dotační tituly lze využít pro zřízení fotovoltaických elektráren na střechách staveb pro
bydlení.
Odpověď: Pro podpory fotovoltaických elektráren na střechách obytných budov je určen primárně
program Nová zelená úsporám. Veškeré podmínky naleznete v závazných pokynech pro žadatele
a
příjemce
podpory
zveřejněných
na
internetových
stránkách
programu
www.novazelenausporam.cz. Další teoreticky možná podpora je z výzvy RES+ v rámci
Modernizačního fondu, v takovém případě však nejsou podporovány jednotlivé výrobny na
jednotlivých domech, ale je možné podpořit pouze tzv. sdružené projekty na více bytových
domech. Veškeré podmínky pro Modernizační fond jsou uvedeny na stránkách
https://www.modernizacni-fond.cz/.
2) Jaké dotační tituly lze využít pro zřízení fotovoltaických elektráren na střechách staveb pro
zemědělství a hospodářských částí zemědělských usedlostí.
Odpověď: V rámci programů administrovaných SFŽP ČR se může jednat zejména o výzvy v
programu RES+ Modernizačního fondu (podmínky viz https://www.modernizacni-fond.cz/),
podmínkou ovšem je, že pro instalovaný výkon do 1 MW jsou moduly umístěny nejen na
budovách, případně se jedná o sdružený projekt s více předávacími místy. Jednotlivé výrobny
umístěné pouze na střechách budov do výkonu 1MW budou podporovány z výzev vyhlašovaných
Ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě, že je zemědělská usedlost využívána k bydlení (má
zkolaudovaný byt), je možné žádat také v programu Nová zelená úsporám za stejných podmínek,
jako by se jednalo o rodinný dům (pokud je energie využívána zejména pro potřeby bytu, a nikoliv
zemědělské výroby).

3) Jaké dotační tituly pro výše uvedené účely se připravují na další období?
Odpověď: V období let 2021-2030 by měly být průběžně vyhlašovány výzvy v programu RES+
Modernizačního fondu + by měl být kontinuálně zajištěn příjem žádostí v programu Nová zelená
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úsporám. Jelikož je však realizace programů vázána na zajištění disponibilních zdrojů, bude další
vývoj záležet na více faktorech a může se oproti aktuálním plánům změnit.

S pozdravem

………………………………………………………………………
Mgr. Martina Zavadilová
ředitelka Sekce organizačně-právní

(dokument je podepsán elektronicky)
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