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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ENERGETICE MĚST 

Nárůst cen energií 
Nárůst cen energií znamená nárůst provozních 

nákladů na provoz budov, veřejného osvětlení a 

vede k hledání úspor a vyšší efektivitě 

Výstavba nových budov  
Nová výstavba již pouze s nulovou 

spotřební bilancí vede  k využití moderních 

materiálů, OZE, tepelných čerpadel, apod. 

Snižování nákladů 
Tlak na snižování provozních nákladů 

vede k novým technologiím a 

přístupům k úsporám  

Nutné investice do 

výroben tepla  
Legislativou vyžádané investice 

znamenají, že města se rozhlížejí 

po stabilním provozovateli s 

finančním zázemím 

Zdravé vnitřní prostředí 
Rostoucí požadavky na kvalitu budov s 

vysokou koncentrací lidí (světlo, akustika, 

energie, vzduch) vede k dodatečným 

investicím 
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Energetická 

chytrá řešení 

Kombinace souboru investičních energeticky 

úsporných opatření a energetického 

managementu 

Vyuţívání OZE a chytré technické zařízení 

budov 

Vyuţití dat např. formou sledování spotřeb, 

alarmů a uceleně energetického portálu  

Start elektromobility ve sluţbách města 
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CO MŮŢE BÝT JIŢ DNES CHYTRÉHO 
V PŘÍSTUPU K MĚSTSKÉ ENERGETICE? 



Energetické 

úspory formou 

EPC 

Kombinace souboru investičních energeticky úsporných 

opatření a energetického managementu 

Investice splaceny za předem známou dobu z úspor 

Dodavatel přebírá finanční i technická rizika projektu 

Smluvní garance a prokazatelnost úspor 
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Aktuální 

dotační 

moţnosti ve 

vztahu k EPC 

Na přípravnou fázi je moţné čerpat prostředky z 

aktuální průběţné výzvy programu MPO / EFEKT 

 

Provozní financování je moţné kombinovat s aktuální 

121. výzvou z OP ŢP / PO 5.1 vč. bonifikace za 

realizaci EPC projektů vč. samostatných 

technologických opatření s uznatelností výdajů ve výši 

aţ 40% (+ 5% bonifikace) 
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REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR NA 
BUDOVÁCH KRAJE PŘINÁŠÍ VÝZNAMNÉ 
PŘÍNOSY 
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KOMPLEXNÍ ENRGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY ŠKOL  

 

34 škol z 

městské části  

Praha 13 

50% pokles 

nákladů na 

elektřinu a plyn 

oproti roku 2008 

Realizované 

investiční 

náklady 129 mil. 

Kč 

Garantovaná 

úspora 24 mil. 

Kč po dobu 10 

let 

 

Součástí projektu 

Odpovědné 

školy 

ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO 
MĚSTA 
PŘÍKLAD Z PRAXE 
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ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ V ŘADĚ MĚST A OBCÍ 

ČEZ BATTERY 

BOX s moţností 

řídit spotřebu v 

rámci budovy 

Systém FVE + 

bateriové 

uloţiště + 

dobíjecí stanice  

ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ PRO MĚSTA  A 
OBCE 

FVE a rekuperační 

větrání pro lepší 

kvalitu vnitřního 

prostředí 

Výhodnější 

výkup přetoků z 

FVE v rámci 

budov 

Termické střešní 

solární panely pro 

ohřev vody a 

vytápění objektů 
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Chytrá 

energetika 

Výstavba nových budov 

• Hledisko nejen ceny, ale i kvality a odpovědnosti za 

provozní parametry při výstavbě (metoda PBC) 
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3 Rozvoj komunitní energetiky 
• Portálová řešení s vyuţitím dat z měřidel (i fakturačních) 

vedoucí k optimalizaci i s vyuţitím umělé inteligence 

• Komunitní energetické projekty s vyuţitím robotických 

obchodovacích mechanismů 

CO JEŠTĚ V BUDOUCNU BUDE POD 
CHYTROU ENERGETIKOU? 

Další rozvoj OZE a elektromobility 
• Integrované technologie pro optimalizaci spotřeby / 

nákladů 

• FVE + bateriové uloţiště + dobíjecí stanice  

• FVE + nucená rekuperace 

• Výkup přetoků z FVE v rámci budov ve městě  

• Elektromobilita formou sluţeb pro občany 

• Sdílená elektromobilita 
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Děkuji za pozornost! 

O Vaše energetické potřeby se rádi postaráme 

ŠETŘETE SVOU ENERGII 


