
Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi: Alternativní zdroje energie, 
financování

9. 6. 2021



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

9. 6. 2021



• Sledujte na YouTube Rady
• www.czgbc.org

Nadcházející témata:

9. 6. 2021

• 23. 6. Šetrná řešení v praxi: Automatizace a regulace příklady 
dobré praxe

• 30.6. Šetrná řešení v praxi: Smart systémy v budovách –
příklady dobré praxe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt
https://www.czgbc.org/


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Šetrná řešení v praxi: Alternativní zdroje energie, financování

Mluvčí :

• Jiří Beranovský,  EkoWATT, Obnovitelné zdroje a úspory energie, 
tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení a přípravy teplé vody 
v budovách, případové studie z dobré praxe
• Jan Pavlík, ENVIROS, Financování šetrných projektů 
z Modernizačního fondu

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


Příklady dobré praxe udržitelné energetiky 

EkoWATT CZ s. r. o.  

Každá zbytečná spotřeba je zbytečná 

Energy and Economy for Environment  
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Ekonomické hodnocení 

možnost ovlivnit projekt a provést jeho případné 
změny v čase 

 

 

 

 

 

 

 
(Struck, Kotek, Hensen, 2006 podle Torcellini, Ellis, 2006) 
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Ekonomické hodnocení 

 

 

 

Ovlivnitelnost nákladů v životním cyklu budovy 
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 provozní náklady

provoz budovy

investicní náklady

fáze návrhu a realizace

soucet nákladu

možnost ovlivnení nákladu
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Úspory energie  
(Energy Conservation)  

   = snížení spotřeby energie.  

 

 snížení energetické náročnosti = snížením 
počtu použitých služeb, bez újmy na kvalitě 

 

efektivnějším využíváním energie =  
zvýšením účinnosti (s využitím menší 
spotřeby energie pro konstantní službu) 

4 



5 

Definice 

Nízkoenergetický dům = 50 kWh/(m2.a)  
Pasivní dům = 15-20 kWh/(m2.a) 
„Nulový” dům = méně než 5 kWh/(m2.a)  
“Plusový” dům = vyrobí více energie, než sám 

spotřebuje, přebytky do sítě či akumulace 



Energetická koncepce 
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Zdroj: Podlipný Sladký Architekti 

Zdroj: JRD-D 

Zdroj: Energetická koncepce EkoWATT 



Energetická koncepce 

7 

☀ Environmentální kapitoly technických standardů staveb 

☀ Implementace udržitelnosti do celé struktury společnosti 

☀ Bilančně energeticky nulový až aktivní bytový dům 

☀ Základem je kompaktní pasivní dům, s vhodně orientovaným 
prosklením, s velkým poměrem plochy střechy 

 

☀ Střecha s panely max. účinnosti 350 Wp/ks s minimálním 
sklonem, bez uliček, vysoká výtěžnost 

☀ Kogenerační jednotka na plyn nebo šetrnější palivo 

☀ Využití odpadního tepla z blízkého supermarketu z 
celoročního chlazení 

☀ Doplněné zastřešením parkovacích stání 

 



Energetická koncepce 

8 Zdroj: Studie klimatické neutrality pro IKEA 

• střešní FVE: 544 kWp 

• carporty FVE: 1 338 kWp     

• TČ voda-voda: 6 000 kW 

• TČ vzduch-voda: 6000 kW  
• Renovace TZB včetně BMS 



Energetická koncepce 
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Dlouhodobá strategie IKEA: 

☀ „IKEA Goes Renewables“ 

☀ „IKEA Renewable Heating and Cooling“ 

☀ „Climate positive IKEA 2030“ 

☀ Vysoce produktivní opatření na již existujícím 
provozu budovy – bez zásahu do stavební části,  

☀ technologická opatření TČ (např. Budapešť cca 
2023) a renovace TZB/řízení a  

☀ monitoring budovy,  

☀ nasazení fotovoltaiky na vhodné výtěžné plochy 
(např. Zličín, ČM, Ostrava, Budapešť cca 2023) 



Energetická koncepce 

NOHO = maorsky bydlet 

10 Zdroj: Studie energetického hospodářství společenství 

Malé území fungující 
jako společenství v území 
bez aut, pasivně 
energetický standard + 
centrální energetické 
hospodářství.  

Komunitní energetika – 
včetně alternativních a 
obnovitelných zdrojů – 
TČ/FVE/bateriové 
technologie/kogenerace 
na bioplyn. 



BD Cihlovka C 
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noho s.r.o. 

Investor: noho s.r.o. 



BD Cihlovka C 

12 Investor: noho s.r.o. 



BD Cihlovka C: NZÚ B předb. 

Sledovaný parametr 
Označení 

[jednotky] 

Podoblast 

podpory B.1 
Hodnocená budova 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění 

(přirážka 0,04 tep.mosty) 
EA [kWh/m2.rok] ≤ 15 14 

Měrná neobnovitelná primární energie  EpN,A [kWh/m2.rok] ≤ 90 87 

Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve 

stěně a strmé střeše z vytápěného do 

venkovního prostředí kromě dveří 

Uw [W/m2.K] 
≤ Upas 

  

Projektový předpoklad: 

bude splněno 

Průměrný součinitel prostupu tepla 

obálkou budovy 
U,em [W/m2.K] U,em ≤ 0,70xUem,N 0,33 ≤ 0,399 

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení 

stavby 
n50  [1/h] ≤ 0,6 

Projektový předpoklad  

0,6 

Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové 

místnosti 
Tai,max  [  ͦC ] ≤ Tai,max,N 

2,3) 
Nutno ověřit výpočtem 

nebo instalací stínění 3) 

Povinná instalace systému nuceného 

větrání se zpětným získáváním tepla pro 

větrání obytných místností 

[-] 

Ano 

min. 

účinnost ZZT 

70% 

Projektový předpoklad  

účinnost ZZT 80% 

rotační výměník 

13 Investor: noho s.r.o. 



BD Sousedství HK: en. potřeba 
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• Vytápění: 50 kWh/m2.rok 

 hodinový profil podle normálových klimatických podmínek 

 na základě měření 2 bytových domů, včetně ztrát v rozvodech 

• Teplá voda: cca 500 kWh/os.rok 

 korigováno dle měřené spotřeby nízkoenergetických bytů 

• Elektřina pro chlazení: 1,06 kWh/m2.rok 

 podle měřené spotřeby nízkoenergetických bytů 

• Zásuvková elektřina: cca 2,4 MWh/byt.rok 

 hodinový profil dle PV*Sol  ≈ TDD 

• Spotřeba v komerčních prostorách – odhad dle obdobných provozů 

Investor: noho s.r.o. 



BD Sousedství HK: Výchozí situace 
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Energetické potřeby 

ostatní elektřina

el. pro chlazení

teplo pro vytápění

teplo pro TV

Investor: noho s.r.o. 
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Využití FVE: 
ALA CIHLOVKA: letní špičky je nutno dodat do sítě nebo zmařit    
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Spotřeba a výroba elektřiny - letní týden 

výroba FVE

spotřeba
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Spotřeba a výroba elektřiny - letní týden 

výroba FVE

spotřeba

Využití FVE: 
ALA CIHLOVKA+ MAX FVE: letní špičky nelze všechny uložit do 

baterie   
 

 



BD Sousedství HK: varianty 
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• ZÁKLAD:  ZP + LDS – CH 

kotelna ZP 450 kW 

• ALA CIHLOVKA: TČ + ZP + FVE + LDS 

 FVE - maximalizace využití dostupné plochy V-Z sklon 15° 

kotelna ZP 350 kW 

TČ vzduch – voda 350 kW 

FVE 270 kW, využití 71 % (střechy B+D), přebytky do sítě 

• ALA CIHLOVKA + KJ : KJ + ZP + LDS 

kotelna ZP 400 kW 

KJ 50 kWe, 88 kWt, proběh 3000 h/rok, zelené bonusy 

• ALA CIHLOVKA + MAX FVE:  TČ + ZP + FVE + BAT + LDS 

 využití rozumných i ne zcela optimálních ploch pro FVE 

FVE 366 kW, využití 76 % (střechy A, B, D + stěny B), přebytky do sítě 

AKU 500 kWh 

• NULOVÁ VARIANTA: ZP – LDS - CH 

Stavební řešení B+D: nutné minimum dle legislativy (zateplení na úrovni TNB, podtlakové hygienické 
větrání bez rekuperace tepla, bez vnějšího stínění ve standardu) 

kotelna ZP 420kW 

není LDS, sazba D 02 (byty) a C 02 (ostatní) 



BD Sousedství HK: varianty 

19 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

sp
o

tř
e

b
a 

e
n

e
rg

ií 
[M

W
h

] 

ZÁKLAD 

elektřina ze sítě

plyn pro kotle
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ALA CIHLOVKA 

dodávka el. ze sítě

dodávka el. z FVE
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ALA CIHLOVKA +KJ 
dodávka el. z KJ

dodávka el. ze sítě

plyn pro kotle

plyn pro KJ
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ALA CIHLOVKA + MAX FVE 
dodávka el. ze sítě
dodávka z baterie
přímá dodávka el. z FVE
plyn pro kotle
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Ekonomika:    
celkové náklady za 15 let provozu (bez investice do LDS) 
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Celkové náklady za dobu životnosti 

Investiční náklady celkem

Náklady na provoz za 15 let
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Energetické potřeby a jejich krytí 

Zásuvková elektřina El. pro chlazení
Teplo pro TV Teplo pro vytápění
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Energetická soběstačnost:    
 

 

6
7

 %
 

1
0

0
 %

 

5
9

 %
 



0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

ZÁKLAD

ALA CIHLOVKA

ALA CIHLOVKA +KJ

ALA CIHLOVKA + MAX FVE

nulová varianta

emise CO2 [tuny CO2 ekv. / rok] 

Uhlíková stopa 

emise z elektřiny
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Uhlíková stopa:  

Pouze emise z provozu 

 
 

 

KJ na 
biometan 
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Téměř nulová budova = téměř pasivní standard 

Zdroj: JRD, EcoCITY Malešice 



EcoCITY III 

Sekce A pohled východní 

24 
Zdroj: JRD Malešice, s.r.o. 



EcoCITY III 

25 Zdroj: JRD Malešice, s.r.o. 



EcoCITY III 

26 Zdroj: JRD Malešice, s.r.o. 



EcoCITY III 
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EcoCITY III: NZÚ oblast B  

Sledované parametry Jednotka 
Požadavky podoblasti 

podpory B.1 
Návrhový 

stav 
Vyhodnocení 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh/m2.rok] ≤ 15 15 Vyhovuje 

Měrná neobnovitelná primární energie 
EpN,A 

[kWh/m2.rok] 
≤ 90 72 Vyhovuje 

Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a 
strmé střeše z vytápěného do venkovního prostoru 
kromě dveří 

Uw 
[W/(m2.K)] 

≤ Upas 
viz tab.      
č. 3 a 4 

Vyhovuje 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy 
Uem 

[W/(m2.K)] 
≤ 0,70 x Uem,N 

0,56 x 
Uem,N 

Vyhovuje 

Průvzdušnost obálky po dokončení stavby 
n50 

[1/h] 
≤ 0,6 

0,6 
projektový 
předpoklad 

Vyhovuje 

Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti 
Ɵai,max 
[  ͦC ] 

≤ Ɵai,max,N Ano* Vyhovuje 

Povinná instalace systému nuceného větrání se 
zpětným získáváním tepla pro větrání obytných 
místností 

[-] Ano Ano Vyhovuje 

28 

Tabulka 5. Posouzení výsledků vzhledem k požadovaným parametrům – podoblast B.1. 
*Jsou instalovány aktivní stínící prvky na všech prosklených plochách v obytných prostorech 
objektu. 



BD Michelangelova B 

29 
Zdroj: JRD, Rezidence Michelangelova s.r.o. 



BD Michelangelova B 

30 Zdroj: JRD, Rezidence Michelangelova s.r.o. 
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BD Michelangelova B: NZÚ oblast B  
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BD Michelangelova B 

Sledované parametry Jednotka 
Požadavky 
podoblasti 

podpory B.1 
Návrhový stav Vyhodnocení 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh/m2.rok] ≤ 15 12 Vyhovuje 

Měrná neobnovitelná primární energie 
EpN,A 

[kWh/m2.rok] 
≤ 90 53 Vyhovuje 

Součinitel prostupu tepla výplně otvoru 
ve stěně a strmé střeše z vytápěného 
do venkovního prostoru kromě dveří 

Uw 
[W/(m2.K)] 

≤ Upas
1) 

viz tab.  

č. 3, 4, 5 
Vyhovuje 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
obálkou budovy 

Uem 
[W/(m2.K)] 

≤ 0,70 x Uem,R 0,30 ≤ 0,30 Vyhovuje 

Průvzdušnost obálky po dokončení 
stavby 

n50 
[1/h] 

≤ 0,6 
0,6 projektový 

předpoklad 
Vyhovuje 

Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové 
místnosti 

Ɵai,max 
[  ͦC ] 

≤ Ɵai,max,N Ano 2) 3)  Vyhovuje 

Povinná instalace systému nuceného 
větrání se zpětným získáváním tepla 
pro větrání obytných místností 

[-] Ano 
Účinnost 

rekuperace 77 
% 

Vyhovuje 

33 

1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8. Pro speciální zasklení, jako jsou 
izolačního skla zvláštního složení pro ochranu proti průstřelu, násilnému vniknutí nebo výbuchu a izolační 
skla protipožární a obdobná zasklení, kde by nebylo dosažení pasivních hodnot prokazatelně technicky 
možné. 2) Bez použití strojního chlazení. 3) Za splněné se považuje v případě, že budou všechny okna na J, 
JZ, Z, JV a V straně opatřena vnějšími aktivními stínícími prvky. 



SQH ČSOB  

34 Zdroj: foto ČSOB 



SQH ČSOB 

Administrativní budova + školící centrum s jídelnou a kavárnou 

Nová budova pro banku ČSOB, Praha, Radlice 

 

Investor:  Radlice Rozvojová, vedení Ing. arch. Ivo Koukol 

Architekt:  Chalupa architekti 

HIP:   AED 

Koncepce UTCH/VZT/ZTI budovy: Ing. Jan Žemlička 

Projektant UTCH/VZT: PBA International – dnes Stantec 

Projektant sadových úprav: Terra Florida 

Generální zhotovitel: Hochtief 

Certifikace: EkoWATT CZ 

LEEDv3 PLATINUM New Construction 90 bodů 
35 



SQH ČSOB 

36 Zdroj: foto ČSOB 



SQH ČSOB: Voda 

37 

• armatury se sníženým průtokem, úsporné splachování wc a 
pisoárů, 

• méně náročné druhy rostlin na závlahu, velké mocnosti 
zeminy na konstrukci, 

• automatický úsporný kapkovací závlahový systém s využitím 
dešťové vody pro závlahu 

Zdroj: Alcaplast 

Zdroj: Neoperl 



SQH ČSOB: Energie 

38 

• vytápění a chlazení – tepelná čerpadla země-voda s vysokou účinností 
(kompresory turbocore), 

• návrh budovy pro otevírání oken v přechodném období bez nutnosti podpory 
energetických systémů, část automaticky otvíravých oken 

• větrání dle CO2 v zasedacích místnostech, ověřování ppm v kancelářích, 

• adiabatické vlhčení 

• automatické venkovní žaluzie na osluněných fasádách, rolovací stínění atria a 
světlíků, 

• využití odpadního tepla z provozu celoročního chlazení pro ohřev teplé vody, 

• LED svítidla, stojanová svítidla, ovládaná dle přítomnosti a denního osvětlení v 
interiéru, velká prostupnost denního světla, 

• úsporné gastrotechnologie, 

• výtahy s úsporným pohonem a regenerací energie, 

• široký systém podružného měření spotřeb: oddělení chlazení, vytápění, 
rekuperace energie, spotřeby větrání, TV, osvětlení, gastrotechnologie, 

• prediktivní regulace, odpínání 1/4h maxima 

 



DOCK IN THREE + FOUR 

39 Zdroj: Crestyl + Schindler Seko Architekti 



DOCK in THREE: LEED Gold 

40 Zdroj: Crestyl + Schindler Seko Architekti 



DOCK in THREE: LEED Gold 

Developer and owner: Docks Commercial s.r.o. 

Design team: Schinler Seko Architekti s.r.o. + Atelier Smitka s.r.o. 

General contractor: GEMO a.s. 

Certification LEED + professional work : EkoWATT CZ s.r.o.  

 

Doprava: Vstupní most pro pěší - napojení na Palmovku, zázemí pro cyklisty s 
napojením na páteř A2 

Architektura: Parapetní pás, zelené intenzivní střechy, zeleň v okolí budov 

Voda: Velice úsporné vodní armatury 

Technologie:  

Venkovní žaluzie s integrací MaR 

KNX ovládání fitout, optimalizace pro volné chlazení 

Řízení 1/4h maxima elektřiny a tepla 

Řízení větrání zasedaček a směšování dle CO2 

 

 
41 



DOCK in FOUR: LEED Gold 

Investor: Crestyl Real Estate  

Architekti: Schindler Seko architekti  

Certifikace v LEED GOLD: EkoWATT CZ 

Ostatní dodavatelé: Saint-Gobain, Belimo, Daikin Czech Republic. 

Podrobnosti: www.dockin.cz  

 

Revitalizace Libeňských slepých ramen Vltavy se pyšní se celou řadou 
šetrných řešení vedoucích k minimalizaci environmentální stopy a 
významnému snížení provozních nákladů, využívá: 

☀ šetrné materiály s netradičním recyklovaným potrubím, 

☀ automatizaci a regulaci včetně centrálního řízení chodu,  

☀ velmi šetrné hospodaření s vodou, 

☀ výjimečné „ozelenění“ šikmé střechy, 

☀ a podporu alternativních způsobů dopravy. 

42 Zdroj: Crestyl + Schindler Seko Architekti 
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BREEAM v2016 

INTERNATIONAL 

NEW CONSTRUTION 

 

Praha, Smíchov 

 

Green Point Kancelářská nájemní budova 



Green Point 

Dynamická simulace: Studie stínění 

Software: DesignBuilder 
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Green Point: BREEAM Excellent 

- nZEB fasáda se speciálním útlumem hluku  

- chladící jednotka s turbocore kompresorem a vodou chlazenými věžemi s EC 
motory, 

- využití kondenzačního tepla z chlazení (pro vytápění jiné části budovy 
pomocí chladící jednotky pro přechodné období a odvlhčování), 

- komunikativní řešení MaR ve fitoutech pro integrované řízení UTCH/VZT 
(včetně útlumových režimů a regulace vzduchu podle CO2), 

- regulace ¼ h maxima integrovaná do MaR včetně nabíjecích stanic 
elektromobilů, 

- výtahy s rekuperací elektrické energie, 

- přirozené provětrání atria pomocí termického vztlaku (komínovým 
efektem), 

- podružné měření spotřeb energie a vody, 

- oběhová čerpadla s automatickým frekvenčním řízením. 
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Výzkumný ústav HiLASE 

Zdroj: Len+k architekti s.r.o, Robert Leníček 



Dynamické simulace  

48 

Integrative  

Process  

podpora integrovaného návrhu 

Interakce mezi HVAC a IEQ 
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Výzkumný ústav HiLASE 



Nezávislost, důvěryhodnost, vysoká odbornost od roku 1990. 

Proč zvolit EkoWATT? 

50 

Méně je více.  

Bůh je v detailech. 

(Ludwig Mies van der Rohe) 

Dokonalosti není dosaženo tehdy,  
když už není co přidat, ale tehdy,  

když už nemůžete nic odebrat. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Kvalitu si budete pamatovat déle než cenu.  

(Aldo Gucci) 



51 

Q? © 2021 
Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA 
energetický a ekonomický analytik 
managing partner 
 
EkoWATT CZ s. r. o. / EkoWATT z. s. 
Areál Štrasburk, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 
T:  +420 266 710 247  
M: +420 608 959 797 
E: jiri.beranovsky@ekowatt.cz, ekowatt @ekowatt.cz  
W: www.ekowatt.cz, www.energetika.cz , www.prukazybudov.cz 

Q.E.D. 

mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
http://www.ekowatt.cz/
http://www.energetika.cz/
http://www.prukazybudov.cz/
http://www.prukazybudov.cz/
http://www.prukazybudov.cz/
http://www.prukazybudov.cz/




Ing. Jan Pavlík, 
obchodní ředitel ENVIROS, s.r.o.

Webinář CZGBC 9.6.2021

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z 
MODERNIZAČNÍHO FONDU

9. 6. 2021 Prezentace ENVIROS 2



Obsah

39. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

 Co je modernizační fond

 Aktuální výzvy

 Výhled



Modernizační fond

49. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

Legislativní rámec
 Modernizační fond vznikl na základě čl. 10d Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 
96/61/ES, v platném znění. 

 Za účelem zřízení Modernizačního fondu budou z celkového množství povolenek v 
období let 2021 až 2030 dražena 2 % (dle čl. 10 směrnice 2003/87/ES, v platném 
znění). Specificky se v Česku prostřednictvím Modernizačního fondu využijí rovněž 
veškeré povolenky podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění a 50 
% povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES, v platném znění (tzv. 
solidární povolenky). 

 Peněžní prostředky přidělené České republice z Modernizačního fondu jsou příjmem 
Státního fondu životního prostředí (původně 120, nyní až 280 mld. Kč) do roku 
2030.



Modernizační fond – struktura programů

59. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

Zdroj:SFŽP



Modernizační fond – výzvy

69. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

HEAT

Výzvy jsou rozděleny podle míry podpory:

– do 15 milionů EUR je to výzva HEAT č. 1/2021 – Malé projekty; 
- pro podporu nad 15 milionů EUR výzva HEAT č.2/2021 – Velké projekty.

Příjem žádostí: 24.5.2021 – 14.1.2022

Alokace: 1 400 000 000  Kč pro HEAT č.1 a 5 000 000 000  Kč pro HEAT č.2



Výzva HEAT

79. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

 1.A PRIORITNÍ PROJEKTY
Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se 
změnou palivové základny nebo typu energie na:
 obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny 

a tepla,
 energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo 

z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s 
vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,

 elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a 

tepla.
 1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY
Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se 
změnou palivové základny nebo typu energie na:
 obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
 zemní plyn, včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu,
 elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 energii odpadního tepla.



Výzva HEAT

89. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

 Výše podpory: 60/70/80 (nižší pro Prahu, zohlednění alternativní investice)
 Realizací projektu musí oproti výchozímu stavu dojít ke snížení (pro rekonstrukci 

zdroje + změna palivové základny):
– emisí CO2 min. o 20% 
– spotřeby primární neobnovitelné energie min. o 10%

 Potřebné dokumenty/přílohy žádosti:

- Studie proveditelnosti pro notifikaci ( u projektů přes 15 mil EUR dotace)
- Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení
- Emisní posudek
- Energetický posudek
- Analýza souladu s pravidly pro veřejnou podporu
- Ekonomické přílohy pro hodnocení podniku v obtížích



Modernizační fond – výzvy

99. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

RES+

 Dotační výzva RES+ č. 1/2021 pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
 Příjem žádostí: 12.7.2021 – 15.11.2021
 Alokace: 1 000 000 000 Kč
 Doba realizace 3 roky

 Dotační výzva RES+ č. 2/2021 pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
 Příjem žádostí: 12.7.2021 – 29.10.2021
 Alokace: 3 500 000 000 Kč
 Doba realizace 5 let

Míra podpory: 45-80 %



Výzva RES+

109. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) :

 samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo 
přenosové soustavy (DS/PS)

 sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním 
předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon 
sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

 projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než 
jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních 
distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální 
elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze 
v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro 
jeho potřeby.



Výzva RES+

119. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

 licence na výrobu elektřiny (pokud je relevantní) stačí k doložení realizace

 udržitelnost 10 let

 nesmí se jednat o výrobny na ZPF / PFL (nutné alespoň dočasné vynětí)

 předepsány minimální účinnosti měničů a modulů

 nutnost garantovat životnost (výrobce /dodavatel)

 požadavek na řiditelnost měničů

Požadované přílohy:

 projektová studie / dokumentace

 energetický posudek

 smlouva o připojení / o smlouvě budoucí o připojení

 souhlas s vyjmutím ze ZPF (je-li relevantní)

 doložení vztahu k dotčeným pozemkům

 plná moc(zastupování při jednání, je-li relevantní)



Výzva RES+ - kalkulace podpory pro malé projekty

129. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

Zdroj:SFŽP



Modernizační fond – harmonogram

139. 6. 2021 Prezentace ENVIROS

Zdroj:SFŽP



ENVIROS, s.r.o.
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, Česká republika

www.enviros.cz

Ing. Jan Pavlík

jan.pavlik@enviros.cz

9. 6. 2021 14

Děkuji za pozornost!

ENVIROS 

mailto:jan.pavlik@enviros.cz
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