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BYTOVÉ DOMY RODINNÉ DOMY

hl. m. Praha Po celé ČR

Oblast A – Snižování energetické 
náročnosti stávajících bytových 
domů (obálky domů)

Oblast A – Snižování energetické 
náročnosti stávajících bytových 
domů (obálky domů)

Oblast B – Výstavba rodinných 
domů s velmi nízkou energetickou 
náročností

Oblast C – Efektivní využití 
zdrojů energie
C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla 
C.3 – Instalace solárních 
termických a fotovoltaických
systémů
C.4 – ZZT
C.5 – Podpora na zpracování 
posudku 

Oblast C – Efektivní využití 
zdrojů energie
C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla 
C.3 – Instalace solárních 
termických a fotovoltaických
systémů
C.4, C.5
C.6 – Výrobky s environmentálním 
prohlášením typu III



Podoblasti podpory C.3 – Bytové domy
 do dokončených bytových domů

C.3.1 – Solární termické systémy
 možnost žádat současně s opatřeními z oblasti podpory A či samostatně
 solární termické systémy na přípravu teplé vody a solární termické systémy na 

přípravu teplé vody a přitápění
 pořízení, instalace vč. příslušenství, montáž, regulace a zapojení do systému 

ohřevu teplé vody nebo vytápění
 podpora přidělena formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku

 Podporovány pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími  
minimální hodnotu účinnosti (ηsk) dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení 
minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Sledované technické parametry Označení 
[jednotky]

Požadovaná 
hodnota

Měrný využitelný zisk solárního systému na připojenou 
bytovou jednotku

Qss.u

[kWh.rok-1.b.j. -1]
≥ 600 

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném 
objemu vztaženém k celkové ploše apertury

[l.m-2] ≥ 45



Podoblasti podpory C.3 – Bytové domy

C.3.2 – Fotovoltaické systémy
 možnost žádat současně v rámci opatření v podpoře oblasti A či 

samostatně

 výroba elektrické energie z FV systémů primárně využívána pro 
společné prostory bytového domu, dále možné využití v b.j. a k ohřevu 
teplé vody

 pořízení, instalace + příslušenství, montáž, regulace a zapojení do 
systému.

 Podpora přidělována formou fixní dotace na instalovaný výkon.



Požadavky na instalaci fotovoltaických systémů

 a) Max. celkový instalovaný výkon (vč. stávajících) nesmí přesáhnout 30 kWp
na č.p. dané budovy

 b) Podpora pouze FV systémů propojených s distribuční sítí (i pro hybridní FV 
systémy využívající napojení na distribuční síť jako doplňující napájení, 
schopné pracovat v režimu grid-on a grid-off) i FV systémů využívající 
napojení na distribuční síť výhradně  k dobíjení akumulátorů

 c) systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016
 d) umístění systému na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 e) systém musí být vybaven měničem s účinností stanovenou v Metodickém 

pokynu pro podoblast podpory C.3 a technologií pro sledování bodu max. 
výkonu s min. účinností .

 f) minimální účinnost – 15% mono- a polykrystalické moduly, 10% tenkovrstvé 
amorfní moduly

 g) míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být 
alespoň 70% z celkového teoretického zisku systému

 h) řídící systém musí zajistit optimální využívání vyrobené el. energie zejména 
pro vlastní spotřebu (př. spínání spotřebičů s možností odloženého startu, 
využití akumulace atd.) v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické 
energie.



Výše podpory 

 Maximální celková výše podpory v podoblasti C.3.1 se stanoví jako 
součin jednotkové výše podpory a počtu b.j., které budou na tento zdroj 
napájeny.

 Podoblast C.3.2 jako součin jednotkové výše podpory a velikostí 
instalovaného výkonu (zaokrouhleno na jedno desetinné místo 
směrem dolů)

Podoblast podpory Typ systému Jednotková výše 
podpory  

C.3.1 Solární termické 
systémy

7 500 [Kč/b.j.] 

Podoblast podpory Typ systému Jednotková výše 
podpory

C.3.2 Fotovoltaické systémy 12 500 [Kč/kWp] 



 C.4 – instalace systémů nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla (ZZT)

 C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a 
zajištění odborného technického dozoru (podání 
pouze současně s C.1, C.2, C.3 nebo C.4; max. 15 000,- Kč, 
max. však 10% z alokované částky podpory v podoblastech 
C.1, C.2, C.3, nebo C.4)



Oblast podpory C – Rodinné domy

 realizace dodavatelsky, dodavatelem s příslušným 
oprávněním a odbornou způsobilostí

 Podporu nelze čerpat na budovy, které byly již dříve 
podpořeny v podoblasti podpory B – s výjimkou podoblasti 
C.3 – instalace solárních termických systému a FV systémů 
za splnění určitých podmínek

(žádost po vyplacení podpory B; nelze žádat na instalaci či 
úpravu systému, který byl součástí žádosti v oblasti 
podpory B; apod.)



 C.1 a C.2 – výměna zdrojů tepla (biomasa, teplená 
čerpadla, plynové kondenzační kotle)

 C.3 – instalace solárních termických a fotovoltaických
systémů (do dokončených RD a do novostaveb RD včetně 
rozestavěných)

 O dotaci v podoblasti C.3 může vlastník žádat na jeden RD 
pouze jednou za dobu trvání Programu,a to i v případě RD 
s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace 
solárního systému určeného pro ohřev teplé vody 
(C.3.1/C.3.2/C.3.3) s FV systémem (C.3.5/C.3.6) s akumulací 
elektřiny výhradně do akumulátorů



C.3.1 a C.3.2
 Systémy na přípravu teplé vody (C.3.1)

 Systémy na přípravu teplé vody a přitápění (C.3.2)

 Solární termické systémy s kolektory splňující minimální hodnotu 
účinnosti (ηsk) dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení min. 
účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

 Podmínky pro poskytnutí dotace:

Sledovaný parametr Označení 
[jednotky] 

C.3.1 C.3.2

Vypočtený celkový využitelný zisk solární 
soustavy

Qss.u

[kWh.rok-1]
Bez 

požadavku
≥ 2 200

Vypočtený měrný využitelný zisk solární 
soustavy

qss,u

[kWh.m-2.rok-1]
≥ 350 ≥ 280

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu 
teplé vody

[%] 50 Bez 
požadavku

Min. měrný objem akumulačního zásobníku 
tepla vztažený k celkové ploše apertury

[l.m-2] 45 45



C.3.3 – solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé 
vody s přímým ohřevem
 Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro 

účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (sledování 
maximálního bodu výkonu „MPPT“)

 Min. účinnost (k celkové ploše FV systému)

- 15% mono- polykrystalické moduly

- 10% tenkovrstvé amorfní moduly

 Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou

 Umístění systému na stavbě evidované v katastru nemovitostí

Sledovaný parametr Označení 
[jednotky] 

C.3.3

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla 
vztažený k instalovanému výkonu solárního systému

[l·kWp
-1] ≥ 80



C.3.4, C.3.5, C.3.6 – solární fotovoltaické systémy 
propojené s distribuční soustavou

 Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 
kWp

 Systém musí být propojen s distribuční soustavou, podpora 
pouze pro systémy připojené k d.s. po 1.1.2016

 Umístění na stavbě vedené v k.n.
 Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 

94% (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu 
maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 
98%

 Min. účinnost : 15% mono- polykrystalické moduly, 10% 
tenkovrstvé amorfní moduly



 Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby 
musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému. 
Celkový teoretický zisk ze systému zohledňuje klimatická data, 
parametry fotovoltaických modulů vč. orientace ke světovým 
stranám, ztráty v rozvodech, parametry měniče a dalších 
komponent systému a stanoví se přesným výpočtem nebo 
zjednodušeně ze špičkového instalovaného výkonu jako: 

QFV,celk [kWh·rok-1] = Pinst [kWp]· 1000

 Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na 
aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním 
využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení 
pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a 
akumulaci přebytků energie.



C.3.4 – solární FV systém bez akumulace elektrické 
energie s tepelným využitím přebytků a celkovým 
využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

 Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného 
zisku v budově 1 700 kWh·rok-1

 Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě 
tepelné energie. Minimální měrný objem instalovaného 
zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže je 80 l·kWp

-1

instalovaného výkonu. Do objemu se nezapočítává objem 
zásobníku nebo akumulační nádrže, který je zároveň 
ohříván prostřednictvím termického solárního systému.



C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie s 
celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

 Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného 
zisku v budově 1 700 kWh·rok-1

 Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě 
elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 
kWh·kWp

-1 instalovaného výkonu.



C.3.6 – solární FV systém s akumulací elektrické energie 
a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1

 Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného 
zisku v budově 3 000 kWh·rok-1

 Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě 
elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 
kWh·kWp

-1 instalovaného výkonu.



Požadované parametry
Sledovaný parametr Označení 

[jednotky]
C.3.4 C.3.5 C.3.6

Celkový využitelný zisk v budově QFV.u
[kWh.rok-1]

≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené 
elektřiny pro krytí spotřeby v místě 
výroby

[%] 70 70 70

Akumulace přebytků energie teplé 
vody

- Povinná Možná Možná

Minimální měrný objem zásobníku 
teplé vody nebo akumulační nádrže

[l·kWp
-1] 80 - -

Akumulace přebytků energie do
elektrických akumulátorů

- Možná Povinná Povinná

Minimální měrná kapacita 
akumulátorů

[kWh·kWp
-1] - 1,75 1,75



Výše podpory
Podoblast 
podpory

Typ systému Výše podpory  
[Kč/dům]

C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000

C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a 
přitápění

50 000

C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s 
přímým ohřevem

35 000

C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické 
energie s tepelným využitím přebytků a celkovým 
využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

55 000

C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a 
celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

70 000

C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a 
celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1

100 000



C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním 
tepla (centrální a decentrální systémy)

C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 
průvzdušnosti obálky budovy

 pouze současně s C.1, C.2, C.3 nebo C.4
 podpora ke zpracování posudku pro podoblast C.4
 max. výše podpory v této podoblasti činí  5 000 Kč, a to i v případech, 

kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15% z 
alokované částky podpory v podoblastech C.1, …nebo C.4

 podpora vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace 
a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných 
opatření z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

C.6 – Zvýhodnění pro použití výrobků se zpracovaným 
environmentálním prohlášením typu III (žádat pouze současně, 
2000 Kč)



Všeobecné informace závěrem

 Možnost podání žádosti před realizací, v průběhu i zpětně
 Pouze elektronický způsob podání žádosti
 Žadatelem pouze vlastník nebo stavebník  RD, u BD – vlastník, 

družstva, společenství vlastníků…
 RD – až 50% celkových doložených způsobilých výdajů (1 osoba max.   

5 mil. Kč)
 BD – oblast A či kombinace A a C max. 30% řádně doložených 

způsobilých výdajů, u samotné podpory C je omezena na 25% z.v.
 BD – Stanovení způsobilosti výdajů: 24 měsíců před evidencí žádosti, 

ne však dříve než 1.1.2015
 RD – stanovení způsobilosti výdajů: 24 měsíců, 1.1.2014
 RD v Moravskoslezském a Ústeckém kraji mají zvýhodnění ve zvýšení 

dotačních částek o 10% (neplatí na posudky, dozor a využití 
environmentálních výrobků III)

 Dokládání technických vlastností materiálů a technologií (seznam 
výrobků a technologií „SVT“ – nedokládá)
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