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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní  fond  životního  prostředí  České  republiky  (dále  jen  „SFŽP  ČR“)  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  23. 1. 2023  Vaši žádost o  poskytnutí informací

týkajících  se  dotací  na  tepelná  čerpadla  a  fotovoltaiku  v  rámci  programu  Nová  zelená  úsporám

a  kotlíkové dotace.

SFŽP ČR  Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne  23. 1. 2023

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

poskytuje požadované informace  níže.

Otázka 1:  Kolik bylo obdrženo žádostí v  rámci programu Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace 

na tepelná čerpadla za rok 2022?

Odpověď 1:  Za rok 2022 bylo podáno celkem 16.266  žádostí o dotace na tepelná čerpadla v  celkové

hodnotě 1.604.935.164 Kč.

Otázka 2:  Kolik z  těchto žádostí bylo zcela nebo  jen z  části úspěšných?

Odpověď 2:  Z  celkového počtu bylo úspěšných 15.390 žádostí v  celkové hodnotě  1.519.330.887  Kč.

Otázka 3:  Kolik žádostí úspěšných nebylo?

Odpověď 3:  Z celkového počtu nebylo úspěšných 876 žádostí v  celkové hodnotě  85.604.277  Kč.

Otázka  4:  Kolik peněz bylo za rok 2022 vyplaceno na dotacích na tepelná čerpadla?

Odpověď  4:  Za  rok  2022  bylo  na  dotacích  na  tepelná  čerpadla  proplaceno  9.837  žádostí  v  celkové

hodnotě  942.120.741 Kč.

Otázka  5:  Kolik bylo obdrženo žádostí v  rámci programu Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace 

na fotovoltaiku za rok 2022?

Odpověď  5:  Za rok 2022 bylo podáno celkem  55.092  žádostí o dotace na  fotovoltaiku  v  celkové hodnotě

10.909.959.644  Kč.

Otázka  6:  Kolik z  těchto žádostí bylo zcela nebo jen z  části úspěšných?

Odpověď  6:  Z celkového počtu bylo úspěšných  52.958  žádostí v  celkové hodnotě  10.499.564.353  Kč.

Otázka  7:  Kolik žádostí úspěšných nebylo?

Odpověď  7:  Z celkového počtu nebylo úspěšných 2.134 žádostí v  celkové hodnotě  410.395.291  Kč.

Otázka  8:  Kolik peněz bylo za rok 2022 vyplaceno na dotacích na fotovoltaiku?

Odpověď  8:  Za rok 2022 bylo na dotacích na  fotovoltaiku proplaceno  19.954  žádostí v  celkové hodnotě

3.845.536.434 Kč.
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Otázka 9: Prosím o vyčíslení součtu výkonů fotovoltaických elektráren, na které byly vyplaceny dotace za 

rok 2022? 

Odpověď 9: Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren, na něž byly vyplaceny dotace za rok 

2022 činí 140.000 kW. 

 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 


