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Tabulka 10 – Výše podpory pro podoblast C.3 

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč] 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle 
definice v kap. 12) 

60 000 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného 
čerpadla 

100 000 

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 

4.3.3.2 Podmínky pro podoblast C.3 

a) Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp. 

b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy 
stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů. 

c) Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 95 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe 
připojené přímo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu 
maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U hybridních měničů, se připouští 
minimální účinnost 92 % (Euro účinnost). 

d) Navrhované měniče musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví 
kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro výrobní moduly typu 
„A“ a požadavkům normy EN 50549-1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny 
s distribučními sítěmi). 

e) V případě, kdy jsou použity samostatné měniče pro připojení FV modulů a pro připojení 
akumulátorových baterií, musí výše uvedené požadavky na účinnost splňovat každý z nich. 

f) Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích 
podmínkách STC6 je: 

- 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků, 

- 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků, 

- bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory 
(např. trubicové). 

g) Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná 
výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem 
po dobu 10 hodin nebo kratší. 

                                                      
6 Sluneční ozáření 1000 W.m-2, teplota FV článků 25 °C, spektrum záření podle AM = 1,5. Bližší informace viz 
ČSN EN 61215, ČSN EN 50380, ČSN CLC/TS 61836.  
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h) V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita 
stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného 
instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), 
Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány. 

i) Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě 
rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její 
údržbu. 

j) Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující 
podmínky: 

- tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění 
a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu. 

- v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev 
teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným 
čerpadlem. 

- regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu 
elektrického proudu do objektu a přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a el. topných těles 
či elektrokotle tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny. Algoritmus regulačního 
systému musí preferovat využití tepelného čerpadla pro ohřev vody před přímým el. ohřevem. 

- podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje 
(podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ-FV. 

4.3.4 Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT) 

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním 
tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy: 

- centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, 

- decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. 

4.3.4.1 Výše podpory pro podoblast C.4 

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. 
Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 11. 

Tabulka 11 – Výše podpory v podoblasti C.4  
Označení 

podporovaných 
opatření 

Podporovaná opatření 
Výše podpory 

[Kč/dům] 

VZT-C 
Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním 
tepla  

100 000 

VZT-D 
Decentrální systém řízeného větrání se zpětným 
získáváním tepla  

75 000 
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