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• Příliv investičních prostředků a úspora provozních nákladů do 
modernizace a technologického posunu – EPC / dotace 

• Modernizovaná infrastruktura (elektřina, světlo, teplo, data, služby a 
doprava) 

• Uplatnění členských firem při modernizaci obecní a privátní 
energetické infrastruktury  

• Participace členské základny na veřejných a soukromých zakázkách 
• Standardizace produktů členské základy HK ČR pro obce a 

soukromou sféru v oblasti en. úspor / en. efektivity 
 

• Podpora plnění mezinárodního závazku České republiky v oblasti 
úspor 

• Dosažení nákladové efektivity doručených úspor 
• Rozvoj trhu s energetickými úsporami  
• Rozvoj moderní decentralizované energetiky jako nastupující 

business model pro Skupinu ČEZ 



PROČ SE ZABÝVAT ENERGETICKÝMI ÚSPORAMI 
A VÝROBOU ENERGIE Z OZE 
 

oteplování planety a s tím související klimatické změny  

 

 

 

 

 

odpovědnost k budoucím generacím 

zaváděním nových technologií vzniká konkurenční výhoda proti „zbytku světa“ 

fosilní zdroje energie docházejí 

výroba energie z OZE a energetické úspory přináší okamžité finanční zisky 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické 
unie a opatření v oblasti klimatu, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 2018/2001 
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    AKTUÁLNÍ (ŠPATNÁ) SITUACE 

pro města a obce jsou energetické úspory a výroba energie z OZE stále poměrně 
nezajímavým tématem (cca 60 % měst nad 10 tis. obyvatel nemá EnM zaveden, 75% 
energie spotřebováno ve městech, 40 % konkrétně v budovách ) 

chybí politická podpora! 

chybí úředníci specialisté – energetičtí manažeři! 

chybí strategie/politika radnice v oblasti energetiky! 

složitost procesu energetického managementu (kontinuální činnost, stálé 
vyhodnocování, měnící se politické prostředí a zadání, školení zaměstnanců, jistá 
autonomie příspěvkových organizací města a obce, měnící se ceny energie) 

města a obce témata energetiky nezajímají  

     (vizte dokument SMO ČR „Analýza potřeb měst a obcí ČR roku 2017) 

investice do udržitelné energetiky nejsou vidět  

zdánlivá složitost administrace dotací na energetiku a energeticky úsporná opatření 
(mimo vlastní žádost do fondů je potřeba doložit i energetický posudek/studii) 

=> NEPLNÍ SE ZÁVAZEK V ÚSPORÁCH ENERGIÍ NA OBDOBÍ 2014-2020 (DLE ČLÁNKU 7), DO ROKU 2017 BYLO 
REALIZOVÁNO POUZE 35 % CELKOVÉHO CÍLE A NEJSOU TAK PLNĚNY CÍLE V DOSAHOVÁNÍ NOVÝCH A ZEJMÉNA 
KUMULOVANÝCH ÚSPOR)   
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PROBLÉMY (VÝZVY) MĚST A OBCÍ  
(zdroj Analýza potřeb měst a obcí ČR z r. 2017) 
 

KDE JE ENERGETIKA !??  



ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÉHO 
MANAGMENTU VE VEŘEJNÉM SEKTORU  
 

NCEÚ vydalo publikaci PŘÍRUČKA K ENERGETICKÝM OPATŘENÍM PRO STAROSTY  
Proč energetické úspory a jak na ně?   
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nastavení procesů a činností v oblasti EnM 

spolupráce s poradenskou firmou v oblasti EnM 

základní energetická opatření 

zásady pro nákup nových zařízení s nízkou 
spotřebou energie 

metoda EPC 

využití energie ze zdrojů odpadního tepla, FVE, 
tepelných čerpadel apod. 

metody automatické regulace otopných systémů 

spolupráce s akademickou sférou 

dotace na realizaci energetických opatření 



NASTAVENÍ ENERGETICKÉHO 
MANAGMENTU NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

politická podpora  

zavedení pozice energetického manažera 

vytvoření strategického dokumentu v oblasti energetiky 

vytvoření pravidel k energeticky úspornému chování pro vlastníky a 
uživatele budov 

úvodní „mapování“ (screening) budov v majetku obce ve spolupráci s 
poradenskou firmou 

spolupráce napříč celým úřadem 

fond úspor energie  

inspirace a motivace zaměstnanců k úsporám energie spolupráce s 
akademickou sférou 

realizace energetických opatření 

pravidelné vyhodnocování úspor  

energetické plánování 

výběr dodavatelů energie 8 



ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 

zavedení ISO 50001 energetický management  

stavební úpravy - zateplování obálky budovy, výměna výplní otvorů 

 

nákup spotřebičů energie s nízkou spotřebou energie 

výměna osvětlení za úspornější zdroje 

stínění nechtěných solárních zisků 

optimalizace provozu budovy 

regulace otopných systémů budov  
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POKROČILEJŠÍ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 

energie ze slunečního záření + bateriová úložiště 

o fototermické systémy pro ohřev vody (nebo jiného teplonosného média) a vytápění  

o fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny 

o kombinované hybridní systémy s ohřevem vody a výrobou elektřiny pomocí jediného panelu 

energie získaná z biomasy a bioplynu 

o spalování dřevní a rostlinné hmoty 

energie z okolního prostředí  

o tepelná čerpadla 

využití odpadního tepla a odpadu 

instalace účinných zdrojů vytápění a ohřevu teplé vody 

 

VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ LZE KOMPLEXNĚ REALIZOVAT S POUŽITÍM METODY EPC 

EPC = efektivní nástroj na realizaci úsporných opatření, kterým se dosáhne snížení spotřeby energie a 
s tím souvisejících provozních nákladů bez investic stavebníka 
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ÚSPORY EPC 
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„MĚKKÁ“ OPATŘENÍ MUNICIPALIT V PŘÍSPĚVKU 
K ENERGETICKÝM ÚSPORÁM – Energy Cities 

zapojení radnic do energetických sdružení (například SEMMO) 

 

aktivní zapojování občanů do řízení městských energetických 
společností 

 

aktivní zapojování občanů do společného plánování v oblasti 
energetiky 

 

finanční zapojení občanů do energetických projektů na území 
obce (výroba energie z OZE) 

 

společná soutěž na dodavatele energie 
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PŘEHLED NÁSTROJŮ FINACOVÁNÍ 

v současnosti nejlepším dotačním nástrojem pro financování energeticky 
úsporných opatření je Operační program Životní prostředí (OPŽP) 5.1 

OPŽP 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 

státní příspěvkové organizace a organizační složky státu v OPŽP 5.1 v 
kombinaci s Novou zelenou úsporám dosáhnou na 100 % dotace 

ostatní žadatelé z řad veřejného sektoru (města, obce a jejich PO) mají 
nárok v OPŽP 5.1 až na 50 % míru podpory v závislosti na celkové úspoře 
energie 

pokud bude projekt realizován metodou EPC bude výše dotace až 55 % 

ostatní žadatelé z řad veřejného sektoru mohou využít zvýhodněného 
úvěru až 100% hodnoty žádosti o dotace 

Nejbližší výzva v OPŽP 5.1 je otevřena od 1. 3. 2019 do 3. 2. 2020 s 
významnou alokací 4 000 000 000 Kč (vyjma Prahy), více informací na 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124 
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PŘEHLED NÁSTROJŮ FINACOVÁNÍ Z 
PROGRAMU EFEKT 2019 

podpora a propagace modelu Design&Build 2019 

 

zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu 2019  

 

zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování 
zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019 

 

příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se 
zásadami dobré praxe 2019 

 

 

Více informací: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039 
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Viktor Jaroš 
viktor.jaros@nceu.cz 

DĚKUJI ZA POZORNOST  


