


1 SEMMO





Vize, mise, cíle
Vize

▪ chceme být vysoce důvěryhodným sdružením podporujícím rozvoj udržitelné 
energetiky ve městech a obcích

Mise  

▪ šířit příklady dobré praxe
▪ přispívat k tomu, aby města a obce hospodařily s energií efektivně
▪ vzdělávat česká města a obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy

Cíle 

▪ vzdělávat města a obce na seminářích a konferencích
▪ zapojovat města a obce do inovativních projektů a činností
▪ budovat účinné partnerství mezi městy a odbornými partnery



Reference



Reference



Cíle

Projekty 

Indikátory

Procesy

Vyhodnocování 

Analýza

EPC

FVE
Revitalizace

EM

FUE

PŘÍPRAVA 
PROJEKTU



2 PROJEKTY



• Přednost komplexní 
renovace objektu před 
dílčími opatřeními

• Dlouhodobý pohled na 
užívání a rekonstrukci budov 

• Uem (součinitel prostupu 
tepla) – 0,31 W/(m2K)

• Uem,N – 0,48 W/(m2K)

• Podpora z OPŽP cca 40% 
dotace

Reálná spotřeba 
tepla - vytápění 
(10/15 – 9/16)           

25 kWh/(m2.rok) 
úspora 85%

Navrhovaná spotřeba 
tepla - vytápění (EA)      

31 kWh/(m2.rok) 
úspora 81%



▪ Pasivní energetický 
standard

▪ Dřevostavba
▪ Tepelné čerpadlo 
▪ Trafostanice sdílená se ZŠ
▪ Dotace SFŽP – 50 mil. Kč
▪ Realizace od r. 2022
▪ Celkové náklady 203 mil. Kč

Pasivní kulturní dům 
Rožnov 



▪ Realizace - r. 2020
▪ 37 kWp
▪ Výroba – 31,6 MWh (2021)
▪ Od záměru po realizaci a 

udělení licence 2 roky
▪ Náklady na realizaci        

1,22 mil. Kč vč. DPH
▪ Prostá návratnost cca 8 let

FVE Domov pro seniory 
Máj, České Budějovice



|  12

Investice SVD

PSOE 
pronájem FVE 

dodávka elektřiny 
provoz

Poskytovatel 
dotace

SVD 
soukromé

THMP + další 
dodavatelé

ERÚ

Subjekt zajišťující 
zápočet přebytků

Podpora 
RES+

Licence výroba 
a obchod s 
elektřinou

Podpora 
NZÚ

Ručení za 
odchylku

zajišťování 
fakturace, atd.

Podpora 
NZÚ

Majetek 
HMP

Realizace a 
servis FVE 

Investice PSOE

PSOE 
pronájem FVE

dodávka elektřiny
provoz 

Městské 
společnosti

Investice PSOE/městské společnosti

PSOE 
pronájem FVE 

dodávka elektřiny
provoz 



3 FINANCOVÁNÍ



FINANCOVÁNÍ

1. Modernizační fond

▪ RES+ výzva do 28.2.2022 

▪ https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=9

▪ od 07-08/2022 další dvě výzvy z RES+

▪ instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem 

do 1 MWp (včetně), či nad 1MWp

▪ samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo 

přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“)

▪ sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním 

předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=9


FINANCOVÁNÍ
2. Národní plán obnovy

4.1. Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov 

▪ výzva do 30. 09. 2022 

▪ https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102

▪ Zateplení obvodového pláště budovy

▪ Výměna a renovace (repase) otvorových výplní

▪ Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

▪ Realizace systémů využívajících odpadní teplo

▪ Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody 

▪ Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie

▪ Instalace solárně-termických kolektorů

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102


FINANCOVÁNÍ
2. Národní plán obnovy

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

▪ výzva do 31. 08. 2022 

▪ https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

▪ povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s 

rýhou, vsakovací nádrž)

▪ dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)

▪ akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití 

(např. na zálivku či splachování WC)

▪ výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné

▪ budování propustných zpevněných povrchů

▪ výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční)

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100


FINANCOVÁNÍ
2. Národní plán obnovy

Výzva č. 1/2021: Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2

▪ výzva do 30.06.2023 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-

verejneho-osvetleni

1. Rekonstrukce VO

▪ Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem 

dosažení úspory elektrické energie. 

▪ Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro 

zajištění požadavků norem na osvětlení. 

2. Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)

▪ Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. 

▪ Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 

bodů. 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni


FINANCOVÁNÍ
3. Nová zelená úsporám
▪ výzva do 30. 06. 2025 

▪ https://novazelenausporam.cz

▪ Oblast A – Zateplení 

▪ Oblast B – Novostavba 

▪ Oblast C  - Zdroje energie 

▪ Podoblast podpory C.1 – Výměna zdrojů tepla 

▪ Podoblast podpory C.2 – Příprava teplé vody 

▪ Podoblast podpory C.3 – Fotovoltaické systémy

▪ Podoblast podpory C.4 – Větrání

▪ Podoblast podpory C.5 – Využití tepla z odpadní vody 

▪ Oblast D – Adaptační a mitigační opatření 

▪ Podoblast podpory D.1 – Instalace stínící techniky

▪ Podoblast podpory D.2 – Zelená střecha

▪ Podoblast podpory D.3 – Dešťovka

▪ Podoblast podpory D.4 – Ekomobilita

▪ Podoblast podpory D.5 – Zeleň 

▪ Oblast E – Projektová podpora 

https://novazelenausporam.cz/


FINANCOVÁNÍ
4. EFEKT MPO

▪ https://www.mpo-efekt.cz

▪ zavedení EM – dotace až 500.000 Kč

▪ příprava EPC projektů – dotace až 300.000 analýza EPC + 300.000 Kč – příprava VZ

▪ příprava kvalitních projektů - dotace až 200.000 Kč

▪ zpracování Místní energetické koncepce  - dotace až 400.000 Kč

5. NPŽP – SFŽP 

▪ https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103

▪ Pakt starostů a primátorů – dotace až 2 mil. Kč

▪ zpracování SECAP

▪ organizace Místních dnů pro klima a energii

▪ zřízení jednoho nového pracovního místa

https://www.mpo-efekt.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103


Možnosti financování energetických 
projektů – EUCF 4. výzva

15/6/2022

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

@eucityfacility



EUCF: Možnosti financování energetických 
projektů – 4. výzva

✓ Výzva otevřena: 9. června 2022 – 30. září 2022
✓Příprava investičního plánu – grant 60.000 EUR

✓ Způsobilý příjemce:

✓ Žádost stručná, v angličtině, přes webovou platformu
✓ EUCF v ČR: Enviros – národní expert (technická podpora) a SEMMO – národní síť

✓ Veškeré info a kontakty zde: https://semmo.cz/european-city-facility/

Jste město/obec/region  nebo seskupení měst a obcí? 

Má vaše město/obec politicky schválený SEAP, SECAP nebo plán 
podobného zaměření?

Zavazujete se k monitorovacímu období po dobu dvou let pro 
EUCF?

https://semmo.cz/european-city-facility/


Město KLADNO – úspěšný žadatel v ČR ve 2. výzvě 

• Plánovaná investice – cca 18 mil EUR;

• Úspory spotřeby energie a OZE ve veřejných budovách v 
kombinaci s teplárenstvím;

• Financování pořízení studií, analýz a dalších podpůrných 
materiálů pro rozvoj efektivního hospodaření s energií a vodou.



Město TÁBOR – úspěšný žadatel v ČR ve 3. výzvě

• Instalace FVE na střechách městských budov;
• Výměna neefektivních světelných zdrojů za LED ve veřejných 

budovách (školy, úřady a další);
• Zateplení veřejných a obytných budov vč. dalších opatření na 

obálce budovy;
• Výměna starých primárních teplovodů (vysoké energetické 

ztráty) za nové účinné dálkové teplovody, (cca 10 km potrubí); 
• Nahrazení uhelné výtopny výtopnou na dřevní štěpku (cca 89 %) 

a zemní plyn (cca 11 %). 



Jaroslav Klusák 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

mob: +420 773 165 574

klusak@semmo.cz

www.semmo.cz

mailto:klusak@semmo.cz
http://www.semmo.cz/

