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Modernizační fond: 
Jak přihlásit OZE projekt do 

předregistrační výzvy



Decentralizovaná energetika (?)

- Transformace energetického trhu, vzroste role 

organizovaných výrobců/spotřebitelů z OZE, 

kteří budou v rámci trhu zvýhodněni

- Významný potenciál místní regulace a veřejných 

budov pro využití obnovitelných zdrojů. Finanční 

a environmentální přínos.

- Většina nových budov počítá s OZE (zejm. FVE) 

a bude připravena na elektromobilitu, vzrůstá 

potřeba produktů zaměřených na jejich provoz. 



Co je Modernizační fond?

- Modernizační fond je jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality České 

republiky v roce 2050. 

- V letech 2021–2030 proto vláda jeho prostřednictvím nabízí 150-180 miliard korun na 

energetické projekty využívající obnovitelné zdroje. 

- Aktuálně běží první předregistrační výzvy.

- První peníze na projekty se rozdělí už letos.

- Více na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/


Rozdělení prostředků a programy



Co neznáme?

(?) konečná podoba programového dokumentu 

(?) parametry jednotlivých výzev

(?) výše dotace pro jednotlivé typy záměrů

(?) podmínky komplementárních dotačních programů (OPTAK, OPŽP, NZÚ…)

(?) dokonce ani konečnou výši rozdělovaných prostředků a alokace mezi jednotlivé

programy

Vše se bude vyjasňovat v průběhu roku 2021 (Vláda, MŽP/SFŽP, EIB, Komise)



Komplementarita zdrojů financování

Princip: nelze-li jinde, pak Modernizační fond

Prioritou čerpání v operačních programech mimo 
Modernizační fond

??



Předregistrační výzva (RES+)

- fyzické osoby, firmy, samosprávy, obecně jakékoliv subjekty – stávající či budoucí držitelé 

licence na výrobu elektřiny (podmínka konečného vyplacení dotace)

- fotovoltaické elektrárny (FVE), geotermální zdroje energie, větrné elektrárny (VTE do 10 MW) 

a malé vodní elektrárny (nepočítá se s nimi v nejbližších výzvách, ale ???!)

- v rámci předregistrace RES+ nemusí být příliš konkrétní, stačí, když budou na úrovni vize 

- s ohledem na logiku rozhodování o financování a povinnosti ve vztahu k EIB lze dovozovat,

že primárně cílí na projekty připravené pro roky 2021 – 2023 (ale ???!)

- termín do 1. 2. 2020

- ostré výzvy patrně v druhém čtvrtletí roku 2021.



Proč má smysl se teď přihlásit a tipy:

- není co ztratit, s ohledem na nejasné podmínky Modernizačního fondu a operačních 

programů je rozumnější projekt registrovat

- projekt před ostrou výzvou lze ještě upravit, a to včetně osoby žadatele

- struktura podaných projektů může mít dopad na finální alokaci mezi programy 

Modernizačního fondu

- raději větší projekty (do 1 MW jednotkové náklady, nad soutěž, ale??!), restrikce v 

rámci ostré výzvy lze očekávat spíše „zespod“ výkonu

- raději konkrétnější a připravenější projekty (agregace jsou možné, ale…)

- neřešit otázku licence – lze až v rámci realizace projektu



Jak přihlásit projekt FVE ve třech krocích

1. Vyplňte formulář o projektu, pro který plánujete o finance požádat. Využít můžete náš 

zdarma dostupný nástroj, který jsme pro Vás připravili. 

Na https://www.frankboldenergy.cz/modernizacni-fond/ nám sdělíte základní údaje o 

možném umístění FVE a náš nástroj další parametry automaticky dopočítá. 

1. Vyplněný formulář, který Vám následně přijde do e-mailu, vytiskněte a podepište.

2. Naskenovaný formulář odešlete na adresu epodatelna@sfzp.cz. Bude tak zařazen do 

portfolia projektů zaregistrovaných v rámci aktuální výzvy.

https://www.frankboldenergy.cz/modernizacni-fond/
mailto:epodatelna@sfzp.cz


Formulář nestačí? Poradíme i s dalšími projekty

- Potřebujete pomoct s přípravou jiného projektu využívajícího obnovitelné zdroje?

- Plánujete se přihlásit jako obec nebo developer? 

- Máte v portfoliu více budov a nejste si jistí, jestli je pro Vás výzva určená?

- Chcete projekt FVE připravit detailněji?

Dejte nám vědět s detaily Vám rádi poradíme.



Jan Šrytr

jan.srytr@frankboldenergy.cz

(+420) 776 651 982

frankboldenergy.cz

mailto:jan.srytr@frankboldenergy.cz
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