
 

OP TAK – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 

KDO může žádat? 

• Podnikatelské subjety všech velikostí  

• držitel oprávnění k výrobě elektřiny 

• Žadatelé v rámci celé ČR, mimo hl.m. Prahy 

KDY lze žádat? 

• Datum příjmu žádostí je od 8.9.2022.  

• Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci bude 1.4.2024. 

• Nejzazší termín pro realizaci projektu je 30.6.2026. 

NA CO lze získat podporu? 

• Výstavba větrných elektráren 

• Projektová dokumentace stavby (DUR, DPS, DSPS, apod.) 

• Inženýrská činnost ve výstavbě (služby autorizovaných fyzických a právnických osob) 

• Inženýrské sítě (modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny) 

• Rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení staveb (Pořizovací cena technického zhodnocení 
staveb, která zahrnuje výstavbu, rozvoj, rekonstrukci nebo modernizaci) 

• Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího HW a SW (Pořizovací cena nových (v případě náhrady 
technologického zařízení) a technického zhodnocení stávajících technologických zařízení a regulace 
nezbytné pro výrobu energie z VTE) 

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 

• Měrné investiční výdaje na instalovaný elektrický výkon nesmí překročit částku 48 000 Kč/kWe 

• K žádosti o podporu je nutné: 
o Mít zapsány skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů. 
o Mít zveřejněnou účetní závěrkou za dvě poslední uzavřená účetní období. 
o Doložit Energetický posudek 
o Doložit souhrnný kumulativní rozpočet projektu 

• K vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné doložit  

• Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude 
projekt realizován  

• Smlouvu o připojení nebo Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení  

• Doložit soulad s platným územním plánem 

• K vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné doložit stavební povolení s vyznačením právní moci. 

KOLIK lze získat? 

• Dotace je poskytována ve výši 0,5 mil Kč – 15 mil EUR 

• Míra podpory je stanovena na 70 % pro malý podnik, 60 % pro střední podnik a 50 % pro velký podnik, 
ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty  

• Pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a 
Moravskoslezský kraj je míra dotace zvýšena o 10 % bodů 

PRÁVNÍ PODPORA PRO INVESTORY 

Společně s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti můžeme nabídnout vedle servisu k získání dotace i další 
služby. Frank Bold Advokáti je kancelář, která se zaměřuje na mix práva veřejných zakázek, stavebního a 
energetického práva. Dlouhodobě se specializuje na optimální úpravu tzv. komunitní energetiky ve spojení s 
obnovitelnými zdroji energie a veřejnými zakázkami. 
Investorům nabízíme: 



 

• prověření lokality a její vhodnosti pro realizaci projektu (ve smyslu porovnání s metodikou MŽP 
posuzující dílčí plochy), 

• přípravu komplexního manuálu provozovatele VTE (od úmyslu až k realizaci, jak vyrobenou komoditu 
sdílet apod.), 

• návrhy na využití elektřiny, pokud nebude muset být určena přímo pro distribuční soustavu, a návrhy 
na zapojení/ zainteresování místních na záměru, 

• individuální nastavení provozního modelu VTE, 

• zasmluvnění spolupráce se samosprávným celkem dotčeným záměrem (smlouva o součinnosti s obcí 
nebo krajem, pokud relevantní), 

• vzorové smlouvy pro zajištění a zřízení věcných práv developera (služebnosti, věcná břemena, nájmy), 
veškerou právní podporu při povolovacím procesu, licenčních a dalších souvisejících řízeních. 

• V případě povinnosti vybrat dílčí dodavatele ve výběrovém řízení Vám nabízíme také zajistíme přípravu 
a administraci výběrového/ zadávacího řízení na dodavatele dle Vašich specifických požadavků. 

 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Mgr. Martin Bartoš    bartos@renards.cz    731 656 843 

Petr Jelínek     petr.jelinek@fbadvokati.cz   778 111 866 

 


