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Č. j.: SFZP 114442/2022                                                  

Datum: 30. 5. 2021                                                               

   

   

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 16. 5. 2022 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se administrace žádostí v programu Nová zelená úsporám. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 16. 5. 2022 

vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí 

poskytuje požadované informace poskytnutím níže. 

1) Kolik žádostí o poskytnutí dotace Nová zelená úsporám bylo podáno od začátku roku 2022 do 

dnešního dne a kolik z toho na výstavbu FVE? 

Počet podaných žádostí v NZÚ21+ celkem od začátku roku 2022 – 21 743 

- počet podaných žádostí v NZÚ21+ na oblast  C.3 - fotovoltaické systémy (FVE) od začátku 

roku 2022 – 12 084 

2) Pokud nejsou žádosti zpracovány centrálně ale na jednotlivých krajích, pak kolik žádostí viz 

bod 1) bylo podáno v Ústeckém kraji? 

Počet podaných žádostí na KP Ústí nad Labem v NZÚ21+ od začátku roku 2022 – 1 278 

3) Kolik žádostí o dotaci NZÚ zbývá k dnešnímu dni k vyřízení a kolik z toho na výstavbu FVE? 

Počet žádostí, které zbývají k administraci (jsou ve stavu podaná), z toho na C.3 – FVE –  

celkem 12 329, z toho na FVE - 6 610 

4) Kolik referentů zpracovává jednotlivé žádosti o dotace? 

Počet projektových manažerů na krajských pracovištích, kteří zpracovávají NZÚ21+ - celkem 

72, z toho KP Ústí n/L – 4. 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

Podepsáno elektronicky 


