
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK ÚSPORY ENERGIE 

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu 

 
Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem 
programu je podpora opatření, která přispívají k úsporám konečné spotřeby energie. 

Alokace výzvy: 500 mil. Kč 
Příjem žádostí: 13. 1. 2020 – 31. 8. 2020 
Výše dotace v %: 80 / 70 / 60 % (malý / střední / velký podnik) 
Výše dotace v Kč: 2 mil. Kč - 50 mil. Kč 
 
Podporované aktivity: 

• Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace 
energie pro vlastní spotřebu podniku. 

 Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní 
konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického 
hospodářství (budovy musejí být spojeny pevně se zemí a evidovány v katastru nemovitostí). 

 V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE. 

 
Způsobilé výdaje: 

• Dlouhodobý hmotný majetek. 
• Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k provozování DHM. 
• Projektová dokumentace stavby (DPS, RDS). 
• Inženýrské sítě – výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny. 
• Instalace fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. 
• Inženýrská činnost ve výstavbě a ostatní náklady související s prováděním stavebních prací. 

 
Indikátory – povinné k naplnění: 

• Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. 
 
Podmínky programu: 

• Nejsou podporovány projekty směřující do podnikatelské oblasti komerčních turistických 
zařízení (hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace), vývojových/pilotních projektů a 
instalace fotovoltaických systémů na rodinných či bytových domech. 

• Nutnou součástí projektu je zpracování energetického posudku. 
• V případě fotovolaiky (OZE) s akumulací energie se způsobilé výdaje přepočítávají podle 

referenční varianty (elektrárenského bloku spalujícího práškové hnědé uhlí). 
• V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly 

s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při 
standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. 

• Požadována min. dvouletá historie žadatele, hodnotí se finanční zdraví – rating min. 5 bodů. 
• Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných oborech CZ-NACE. 
• V rámci této výzvy je možné podat za jeden subjekt maximálně 15 žádostí. 
• Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 tis. Kč na 

úsporu 1 GJ a IRR vyšší než 15 % (bez dotace). 


