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Č. j.: SFZP 167941/2022  

Datum: 22. 7. 2022     

Přípis k č. j. SFZP 152031/2022 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu ust. 

§ 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 30. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

dotací na tepelná čerpadla a fotovoltaiku v rámci programů Nové zelené úsporám a Kotlíkové dotace. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Fondu dne  

30. 6. 2022 v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v poslední 

odrážce žádosti, které jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 

odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje níže. 

- Kolik v rámci těchto 2 programů bylo obdrženo žádostí na tepelná čerpadla za 1. pololetí 2021? 

Odpověď: 1 419 

- Kolik v rámci těchto 2 programů bylo obdrženo žádostí na tepelná čerpadla za celý rok 2021? 

Odpověď: 4 352 

- Kolik v rámci těchto 2 programů bylo obdrženo žádostí na tepelná čerpadla za 1. pololetí 2022? 

Odpověď: 7 997 

- Kolik žádostí za jednotlivá období bylo úspěšných? Z toho i částečně úspěšných?  

Odpověď:  

Vyplaceno v 1. pololetí 2021: 1018 žádostí za 64 909 384 Kč. 

Vyplaceno v roce 2021: 1856 žádostí za 119 129 478 Kč. 

Vyplaceno v 1. pololetí 2022: 2751 žádostí za 248 875 598 Kč. 

- Kolik žádostí za jednotlivá období nebylo úspěšných? 

Odpověď: 

Z přijatých v 1. pol. 2021 je zatím zrušeno/zamítnuto: 257. 

Z přijatých v roce 2021 je zatím zrušeno/zamítnuto: 602. 

Z přijatých v 1. pol. 2022 je zatím zrušeno/zamítnuto: 259. 

- Kolik bylo za jednotlivá období vyplaceno peněz na dotacích na tepelná čerpadla? 

Odpověď: Vizte předchozí odpovědi 

- Kolik v rámci těchto 2 programů bylo obdrženo žádostí na fotovoltaiku za 1. pololetí 2021? 

Odpověď: 5 092 

- Kolik v rámci těchto 2 programů bylo obdrženo žádostí na fotovoltaiku za celý rok 2021? 
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Odpověď: 11 226 

- Kolik v rámci těchto 2 programů bylo obdrženo žádostí na fotovoltaiku za 1. pololetí 2022? 

Odpověď: 18 919 

- Kolik žádostí za jednotlivá období bylo úspěšných? Z toho i částečně úspěšných? 

Odpověď: 

Vyplaceno v 1. pololetí 2021: 3160 žádostí za 423 815 952 Kč. 

Vyplaceno v roce v2021: 6444 žádostí za 868 781 902 Kč. 

Vyplaceno v 1. pololetí 2022: 4508 žádostí za 718 318 134 Kč. 

- Kolik žádostí za jednotlivá období nebylo úspěšných? 

Odpověď: 

Z přijatých v 1. pol. 2021 je zatím zrušeno/zamítnuto: 637. 

Z přijatých v roce 2021 je zatím zrušeno/zamítnuto: 1475. 

Z přijatých v 1. pol. 2022 je zatím zrušeno/zamítnuto: 603. 

- Kolik bylo za jednotlivá období vyplaceno peněz na dotacích na fotovoltaiku? 

Odpověď: Vizte předchozí odpovědi 

- Dá se vyčíslit součet výkonů fotovoltaických elektráren, na které byly vyplaceny dotace za jednotlivá 

období (1. pololetí 2021, celý rok 2021, 1. pololetí 2022)?  

Odpověď: 

Vyplaceno v 1. pololetí 2021: 16 064 kWp. 

Vyplaceno v roce 2021: 33 002 kWp. 

Vyplaceno v 1. pololetí 2022: 25 436 kWp 

- Lze podobným způsobem vyčíslit i součet výkonů tepelných čerpadel na která byly vyplaceny dotace 

za jednotlivá období (1. pololetí 2021, celý rok 2021, 1. pololetí 2022)? 

Odpověď: vizte rozhodnutí o odmítnutí 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

(dokument je podepsán elektronicky) 


