
Fotovoltaika na střechy 
pro obytné budovy

Cílem semináře je seznámit účastníky s  fotovol-
taickými systémy na střechách budov, konkrétní-
mi příklady realizací a zkušenostmi z praxe. V rám-
ci semináře budou představeny aktuální dotační 
možnosti pro rodinné a bytové domy z programu 

Nová zelená úsporám. V tomto programu lze zís-
kat dotaci pro stávající rodinné domy i novostavby 
na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou 
s  distribuční soustavou, přičemž vyrobená elek-
trická energie se přednostně využívá v domě. 

úterý 14. 12. 2021

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci  
s Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří ČKAIT  
České Budějovice a OÖ Energiesparverband pořádá seminář

Jihočeská hospodářská komora,  
Husova 9, 370 01 České Budějovice

Pro majitele domů a stavebníky, projektanty, energetické specialisty,  
 stavební firmy a další zájemce

www.eccb.czTato akce je podpořena  
z rozpočtu Jihočeského kraje.

Bližší informace  
a přihlášky na:

16:00 – 16:10 Úvod

16:10 – 16.45 Fotovoltaika na střechy budov 
  praktické příklady, doporučení a zkušenosti z praxe (Ing. Josef Šťastný, ECČB)

16:45 – 17:15 Zkušenosti z Horního Rakouska  
  (Ing. Wolfgang Hirner, OÖ Energiesparveband, tlumočení zajištěno)

17:15 – 17:35 Dotace Nová zelená úsporám pro fotovoltaiku  
  (Státní fond životního prostředí)

17:35 – 18:00 Diskuze, zodpovězení dotazů, závěr
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Jakou výši dotace pro RD je možné získat?

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem      40 000 Kč

Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem        60 000 Kč

Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím  
tepelného čerpadla           100 000 Kč

Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu          10 000 Kč

Za 1 kWh el. akumulačního systému           10 000 Kč

U bytových domů se výše dotace stanovuje za každý kWp instalovaného výkonu  
(15 000 Kč/kWp), za každou kWh elektrického akumulačního systému (10 000 Kč/kWh) 
a každý připojený byt (5 000 Kč/připojenou bytovou jednotku). Vyrobená elektrická 
energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového 
domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel 
uživatelů domu. Maximální dotace pro bytový dům činí až 500 000 Kč.
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