
NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Program RES+ Modernizačního fondu 

Instalace komunálních FVE - pro větší obce (energetická 

společenství) 

 

KDO může žádat? 

• Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo 

jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby. 

 

NA CO lze získat podporu? 

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným 

výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.  

 

Podporovány jsou: a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než 

jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či 

majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba 

vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného 

městského obvodu nebo městské části.  

 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:  

b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  

c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér 2 ).  

d) Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a 

spotřeby energie.  

 

Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů:  

- Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS. 

 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
• výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory  

• projektová příprava 

• výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění BOZP 

• vícepráce, propagační opatření 

 

KDY lze žádat? 
Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022 od 12:00 hod.  

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod. 

 

 



KOLIK lze získat? 
Závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. 

 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 
• FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky žadatele a/nebo zřizovatele či 

majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická 

osoba vlastněná obcí a rovněž na všechny budovy a pozemky, které vlastní obec či jí zřízené nebo 

vlastněné organizace, pokud se nachází na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele 

žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba 

vlastněná obcí. 

• FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu FVE 

za celý projekt mohou být instalovány rovněž do konstrukcí komerčních budov vlastněných třetí 

osobou. Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být žadatel. 

• Případná podpora na akumulaci elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík v 

elektrolyzéru může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového 

OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby a nachází se na území obce 

• V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny 

z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. 

• FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu 

• Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické 

moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty. 

 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Mgr. Filip Podsedník . podsednik@renards.cz . 732 435 598 

Ing. Marcela Jahodová . jahodova@renards.cz . 739 633 895 

 

 

 


