
Využijme Modernizační fond na opravu státem vlastněných nemovitostí

Renovace vládních budov je 3x větší příležitost než nová vládní čtvrť.

Renovace stávajících budov zlepší prostředí pro 30 �síc zaměstnanců.

Renovace pomohou také splnit český cíl vyplývající z evropské směrnice.

Inves�ční potřeba pro období 
2021–2030 je 24,2 miliardy 
korun. Předpokládá se, že Mo-
dernizační fond bude hospo-
dařit se 130 miliardami.

Nová vládní čtvrť by vytvořila zázemí 
pro 10 �síc úředníků. Stávající budovy se stejně nezbourají, 
musí se zrenovovat bez ohledu na jejich další využi�. 



Pro Česko vyplývá z aktualizované směrnice o ener-
ge�cké účinnos� 2018/2002 řada závazků. Do roku 2030 
musí přispět k dosažení celkového cíle zvýšení ener-
ge�cké účinnos� o 32,5 % opro� referenčnímu scénáři 
z roku 2007. 

Dále musí pokračovat s renovací budov ústředních stát-
ních ins�tucí a dosáhnout úspory odpovídající renovaci 
3 % podlahové plochy budov s nevyhovujícím ener-
ge�ckým zatříděním. V neposlední řadě musí dosáhnout 
každoročních úspor energie ve výši 0,8 % z konečné 
spotřeby energie v Česku.

 

Na druhé straně, samotná renovační ak�vita může 
v sektoru budov znamenat příležitost v několika 
ohledech. Krom úspory provozních nákladů vlastníků 
či provozovatelů budov jde o zvýšení komfortu užívání, 
zvýšení produk�vity práce či zajištění inves�c v oboru 
energe�cky úsporného stavebnictví.

Možná absorpční kapacita budov vládního sektoru 
pro realizaci úspor energie v období 2021–2030 
dosahuje výše 24,2 mld. Kč.

Vhodný zdroj financování těchto renovací jsou prostřed-
ky Modernizačního fondu, využívající výnosy z prodejů 
emisních povolenek.

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Krok za krokem k získání dotace z programu Nová zelená úsporám

1. Můžete si dotaci dovolit? 
S každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu 
či rekonstrukci ukončíte. Orientační výši dotace si můžete předem spočítat na dotační on-line kalkulačce.

2. Potřebujete projektanta a energe�ckého specialistu
Než se pus�te do samotných prací, informujte o nich příslušný stavební úřad. Odborný posudek se skládá 
ze dvou čás� – projektové dokumentace a energe�ckého hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze 
osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.

3. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci
Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. 
Po registraci se můžete pus�t do vyplňování formuláře žádos� o podporu. 

4. Žádost musíme zkontrolovat
Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální 
správnost, což zabere 2 až 3 týdny. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny 
všechny technické požadavky. To zabere opět 2 až 3 týdny. 

5. Vyčkejte na akceptační dopis
Je-li vaše žádost v pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží 
lhůta 12 až 36 měsíců, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení fondu. 

6. Zajistěte si odborný technický dozor
Najděte si odborníka, který bude odborným technickým dozorem projektu. K výběru můžete využít i naší 
databázi specialistů. 

7. Buďte opatrní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů
Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým 
výrobkům a materiálům. 

8. Doložte Fondu provedené práce
Jsou-li všechny práce v pořádku, doložte realizaci. 

9. Vyčkejte na výplatu dotace
Poté již jen vyčkejte na udělení tzv. rozhodnu� o poskytnu� dotace a samotnou výplatu peněz. 
Peníze obdržíte na svůj účet za 2 až 3 týdny od momentu, kdy Fond schválí doložení realizace. 

I když se může zdát, že cesta k dotaci 
je složitá, obavy nejsou namístě. 

Zde je prak�cký návod, jak postupovat, 
abyste dotaci úspěšně získali.



Nenechte se odradit zkreslenými zkušenostmi 
a polopravdami druhých!

MÝTUS 1: Vyřídit žádost je složité a zdlouhavé
Stát zavedl pravidlo 3+3+3. Do tří týdnů po podání 
žádos� se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku. Tři 
týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace 
a do tří týdnů od uzavření smlouvy bude odeslána 
dotace na účet. To znamená, že bezchybně podaná 
žádost může být vyřízena už do 9 týdnů.

MÝTUS 2: Po zateplení přestane dům dýchat
Je nezbytné zajis�t dostatečné větrání, které přivádí 
čerstvý vzduch pro obyvatele domu a odvádí nežádoucí 
škodliviny a vlhkost obsaženou ve vzduchu. Větrat lze 
několika způsoby. Nejběžnější je větrání okny a dveřmi. 
Lepším řešením je systém řízeného větrání se zpětným 
získáváním tepla z odpadního vzduchu. Ten zajišťuje 
jednak dostatečnou výměnu vzduchu, ale také minimali-
zuje tepelné ztráty větráním.

MÝTUS 3: Bez projektu mě to vyjde levněji
Projektová dokumentace zpracovaná odborníkem zajis� 
jednoznačnou specifikaci stavebních opatření, která 
na internetu nenačtete. Nekvalitní a neodborně 

 

navržená a provedená rekonstrukce může vést 
k dodatečným zásahům, které mnohonásobně převýší 
náklady na energe�cké hodnocení a projektovou 
dokumentaci.

MÝTUS 4: Podat žádost je složité a náročné
Samotné podání žádos� provede žadatel prostřed-
nictvím elektronického formuláře, který má intui�vní 
pomůcky a usnadní jeho vyplňování. To není nijak 
složité. Pokud žadatel nemá k dispozici počítač 
pro samotné podání žádos�, může navš�vit kterékoliv 
z krajských pracovišť SFŽP a žádost vyplnit tam. 

MÝTUS 5: Při zateplování dochází ke vzniku plísní 
Ke kondenzaci, respek�ve k následnému vzniku plísní 
na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází 
nejčastěji u špatně zateplených staveb s těsnými okny. 
Pokud nainstalujete systém větrání, problém nehrozí. 

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Z evropských fondů se již zrenovovalo přes 10 tisíc veřejných budov

 Operační program Životní prostředí podporuje renovace, ale i výstavbu budov v energe�cky pasivním standardu. 

Nová fasáda, izolační okna a kvalitní osvětlení › to vše může zlepšit stav škol, nemocnic či sokoloven.

Míra podpory podle 
kvality renovace až 55 %.

Bonusy pro projekty, které mají smluvně 
zajištěnou úsporu energie. 

Bonusy také pro ty, kdo pokryjí
alespoň 40 % celkové spotřeby z OZE. 

Důležitá je také kvalita vnitřního 
prostředí. Získejte podporu na řízené 
větrání, moderní osvětlení, kvalitně-
jší akus�ku a vnější s�nění. 



Důležitá je také kvalita vnitřního 
prostředí. Získejte podporu na řízené 
větrání, moderní osvětlení, kvalitně-
jší akus�ku a vnější s�nění. 

Kvalita vnitřního prostředí je nesmírně důležitá. To je to, 
co po renovaci poznají běžní uživatelé. Již dříve byly 
podporovány systémy řízeného větrání se zpětným 
získáváním tepla. 

Vyřešení osvětlení, prostorové akus�ky a vnějšího 
s�nění místnos� tam, kde lidé nejvíce pobývají, má 
zásadní vliv na pohodu uvnitř místnos�. Ministerstvo 
tyto položky nově zařadilo do programu a vyčlenilo 
pro ně speciální kategorii uznatelných nákladů.

Opro� dřívější výzvě se u vybraných opatření zvýšily 
maximální uznatelné náklady. Například u výplní otvorů 
je nové maximum 8050 korun na metr čtvereční, dříve 
to bylo 7000 korun. Pro zateplení  fasády to bylo 2900 
korun, v současnos� je to 3335. 

Pokud města a obce využijí novou metodiku a budou 
nabídky hodno�t podle nákladů životního cyklu, které 
budou ověřitelné a dodavatelem garantované, mohou 
dosáhnout ještě lepšího výsledku při provozu budovy. 
Dodavatel to�ž musí po dobu udržitelnos� projektu, 
tedy pě� let, garantovat provozní parametry budovy.

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Na tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou“ je stavební trh připraven

Zpřísňování požadavků na energe�ckou náročnost probíhá v pravidelných intervalech už od 80. let.

Tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou“ mají třikrát horší energe�ckou 
bilanci než pasivní standard. Již před rokem 2020 80 % novostaveb nový 
požadavek splňovalo. Přizpůsobit se bude muset pouze 20 % těch 
nejméně kvalitních. 

Tzv. „Budova s téměř nulovou spotřebou“ 
nemusí mít nainstalován systém řízeného 
větrání, ale je to pro komfort a zdraví obyvatel 
domu rozhodně výhodné řešení. 

Čím se nový standard liší? 
Zpřísnění je pouze mírné. Cena se zvýší běžně 
do procenta.  Nových požadavků se dosáhne 
lépe zateplenými stěnami nebo kvalitními 
okny.

Musí mít nové budovy nulovou spotřebu? 
Ne. Evropské směrnice umožňuje zohlednit národní podmínky. 

Česká vyhláška říká, že nové domy budou o 10 až 20 % úspornější než ty stávající.   
Jaké parametry musí budova plnit? Potřeba tepla na vytápění bude v rozmezí 

30 až 70 kWh/m2 za rok. Spotřeba primární energie bude 100 až 160 kWh/m2 za rok. 
Do roku 2020 byla 120 až 200 KWh/m2 za rok.



Musí mít nové budovy nulovou spotřebu? 
Ne. Evropské směrnice umožňuje zohlednit národní podmínky. 

Česká vyhláška říká, že nové domy budou o 10 až 20 % úspornější než ty stávající.   
Jaké parametry musí budova plnit? Potřeba tepla na vytápění bude v rozmezí 

30 až 70 kWh/m2 za rok. Spotřeba primární energie bude 100 až 160 kWh/m2 za rok. 
Do roku 2020 byla 120 až 200 KWh/m2 za rok.

Snižování energe�cké náročnos� budov probíhá v pravi-
delných cyklech už od osmdesátých let a souvisí 
s většími nároky na kvalitu života. V roce 2019 splňovalo 
novou vyhlášku už 80 % novostaveb.

Zásadní klíč k pochopení celé věci vězí v konkrétních 
požadavcích české vyhlášky, které se zpřísňují. Prvním je 
zateplení obálky budovy. Celkový prostup tepla obálkou 
budovy je od ledna 2020 o 12 % přísnější opro� stáva-
jícím požadavkům. Bude třeba použít o něco kva-
litnější izolace. 

Buď se ponechá zateplení pevných konstrukcí stejné 
a dům se osadí okny s izolačními trojskly. To nemusí zna-
menat vůbec žádný vícenáklad, protože oknařské firmy 
už dnes běžně nabízejí okna s trojskly za cenu dvojskel. 
Nebo se ponechají okna s dvojskly, ale opatří se pevné 
konstrukce izolantem o zhruba 3 cm tlustším. 

Pro běžný rodinný dům by takové navýšení znamenalo 
zhruba 30 �síc Kč. Vzhledem k tomu že průměrná 
cena novostavby je přes 3 miliony korun, jednalo by se 
o navýšení ceny maximálně o jedno procento.

Druhým požadavkem je spotřeba primárních zdrojů 
energie při modelovém provozu budovy. U všech typů 
zdrojů vytápění je tato hodnota automa�cky splněna 
při dodržení první kritéria na zateplení obálky domu. 
Pouze u domů vytápěných elektřinou je třeba pod-
niknout další kroky. 

Dr�vá většina stavebníků to už dnes řeší instalací 
krbové vložky s teplovodním výměníkem. Krb je 
schopen garantovat zhruba 30 % podíl požadovaných 
obnovitelných zdrojů a zbytek zajis� fotovoltaika 
o velikos� asi 4,5 kWp. Pokud však stavebník lépe 
zateplí obálku budovy nad úroveň požadavku a zároveň 
osadí trojskla, nemusí dorovnávat ani tento malý rozdíl 
ve využi� obnovitelných zdrojů.

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Zrenovujte si svůj bytový dům

Dotace na zateplení bytového domu mimo Prahu můžete získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Podporuje se jak celková renovace budovy, tak dílčí opatření. Podporována je také samostatná výměna zdroje a instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Památkově chráněné objekty mají odpovídající snížené požadavky na ener-
ge�ckou náročnost měněných prvků.

Kdo má nárok na dotaci?
Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě, 
ostatní vlastníci bytových domů, kromě fyzických 
osob nepodnikajících.

Jaké ak�vity jsou podporované?
zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí 
tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, 
podlahy, střechy, výměna oken a dveří)
instalace prvků s�nění (pouze exteriérové prvky)
instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

dotaci ve výši 40 % uznatelných nákladů získáte konstrukcí, 
která přinese 40% úsporu energií a dům bude patřit do kate-
gorie B

dotaci ve výši 30 % uznatelných nákladů získáte konstrukcí, 
která přinese 30% úsporu energie a dům bude patřit do kate-
gorie C

dotaci ve výši 20 % uznatelných nákladů získáte konstrukcí, jejíž 
úspory přinesou 20% úsporu energie, jsou zde ale přísnější 
parametry na zateplení rekonstrukcí. 

Kategorie podpory:

Dotace na zateplení bytového domu v Praze je možno z dotačního 
programu Nová zelená úsporám. 

Výzva je průběžná. Žádost se vyřizuje ve vašem regionálním centru rozvoje.



  

rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech 
mimo veřejnou podporu;

zmírnění definice bytového domu. Nadále ale pla�, že 
dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán 
v katastru nemovitos� jako bytový dům nebo objekt 
k bydlení;

společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podni-
kající mohou nově za určitých okolnos� (bytový dům 
nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat 
i mimo režim veřejné podpory a de minimis; 

 

Zde je výčet změn, které zjednodušují 
podání žádos� o podporu a následnou 
administraci projektu. 

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   

nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – 
některé indikátory budou sledovány a vyhodnocovány 
pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění 
nebude pos�hováno;

jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodno-
cení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje 
pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli 
významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povin-
né k výběru;

oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako 
správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, 
jak tomu bylo v předchozí výzvě;



Pro renovaci budov potřebujeme v příští dekádě 600 miliard korun

Kvalitní renovace 3 % domů ročně zamezí chátrání budov. Šance pro budovy má plán pro období 2021-2030

Rodinné domy Bytové domy  Veřejné budovy   Podnikové provozy    Vládní budovy     Projektová příprava 
a komunikační kampaň      

Nová zelená 
úsporám

Nová zelená 
úsporám

Operační program 
Životní prostředí

Operační program 
konkurenceschopnost    Modernizační fond     Program EFEKT

64 PJ za 600 miliard  ›  Tímto krokem se ušetří spotřeba Prahy za rok
Programy podpory zafinancují zhruba tře�nu. Zbytek zainvestují vlastníci budov.

Nutno zrenovovat 
450 �s. domů

Využitelná alokace 
40-60 miliard Kč
Zachovat dotace, 
doplnit renovační 

úvěry

Nutno zrenovovat 
700 �s. bytů

Využitelná alokace 
20-30 miliard Kč
Přesun podpory 

z IROP, 
zachovat dotace

Nutno zrenovovat 
přes 20 �s. budov
Využitelná alokace 

15-20 miliard Kč
Zachovat dotační 

podporu

Nutno zrenovovat 
přes 25 mil. m2

Využitelná alokace 
15-20 miliard Kč

Zavést zvýhodněné 
úvěry s odpuštěním 

splátek jis�ny

Nutno zrenovovat 
přes 2000 budov

De facto nahrazuje 
rozpočtové financování

100 % podpora 
z programu

Podpora projektové 
přípravy

Realizace komunikační 
kampaně

Potřebná alokace 
5-10 miliard Kč

  

rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech 
mimo veřejnou podporu;

zmírnění definice bytového domu. Nadále ale pla�, že 
dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán 
v katastru nemovitos� jako bytový dům nebo objekt 
k bydlení;

společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podni-
kající mohou nově za určitých okolnos� (bytový dům 
nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat 
i mimo režim veřejné podpory a de minimis; 

 



V sektoru budov je vhodné směřovat k tomu, aby se 
ročně investovalo 3 % fondu, to znamená, že na každou 
budovu se dostane jednou za 35 let, což odpovídá přiro-
zenému cyklu obnovy budov.

Pro budovy jsou kvalitní energe�cky úsporné renovace 
nebo výstavba v kvalitním energe�ckém standardu 
příležitos�.
 
Kromě úspor energie se dosahuje kvalitnějšího a zdra-
vější vnitřního prostředí, vyšší produk�vity práce, navíc 
energe�cky úsporné stavebnictví je z 98,5 % domácí 
a regionální. 

Typický výnos z inves�ce do kvalitní renovace je 4–6 %. 
Pro domácnos� není lepší alterna�vní inves�ce. Pokud 
se realizace úspor energie potká s přirozenou obnovou 
budovy, pak je ekonomika ještě lepší.

 

 

U podnikatelských budov, zejména administra�vních, 
pro služby, či nákupní centra je běžná doba obnovy 
výrazně kratší, zhruba 10 let. Odhadnuté inves�ční 
potřeby vyplývají ze strategie renovace budov.

Model pracuje s podlahovou plochou a třemi úrovněmi 
renovace: mělká, střední, důkladná. Každé úrovni jsou 
přiřazeny měrné inves�ční náklady na renovaci na metr 
čtvereční a adekvátní dosažená úspora energie. Ta je 
kalibrována na skutečnou úsporu, nejde tedy o výpoč-
tovou úsporu např. z průkazů energe�cké náročnos�.

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Využívejme odpady na stavbách pro další výstavbu

Cirkulární ekonomika umožňuje opětovné použi� primárních surovin

Demoliční odpady představují 40 až 45 % 
všech odpadů vyprodukovaných v ČR. 
Například komunálního odpadu méně než 20 %.

Prevence vzniku odpadu
Opětovné použi� materiálů a maximalizace doby jejich uži�
Zajištění surovinové soběstačnos� 
Ukončení skládkování a plýtvání  se surovinami
Součást adaptačního opatření na změnu klimatu
Posílení konkurenceschopnos� lokálních firem

Plýtvání surovinovými zdroji
Každým rokem se použije 2,7 miliony tun kvalitního 
stavebního kameniva, které by bylo možné nahradit 

surovinami z cirkulární ekonomiky.

Absolutní priorita pro recyklaci pro� skládkování.
Podpora propagace českých firem a jejich know how.
Vyvést ze života definici druhotné suroviny.
Veřejné/ soukromé zakázky: 
Požadavky na využi� druhotných surovin při stavbě.

V sektoru budov je vhodné směřovat k tomu, aby se 
ročně investovalo 3 % fondu, to znamená, že na každou 
budovu se dostane jednou za 35 let, což odpovídá přiro-
zenému cyklu obnovy budov.

Pro budovy jsou kvalitní energe�cky úsporné renovace 
nebo výstavba v kvalitním energe�ckém standardu 
příležitos�.
 
Kromě úspor energie se dosahuje kvalitnějšího a zdra-
vější vnitřního prostředí, vyšší produk�vity práce, navíc 
energe�cky úsporné stavebnictví je z 98,5 % domácí 
a regionální. 

Typický výnos z inves�ce do kvalitní renovace je 4–6 %. 
Pro domácnos� není lepší alterna�vní inves�ce. Pokud 
se realizace úspor energie potká s přirozenou obnovou 
budovy, pak je ekonomika ještě lepší.

 

 



Absolutní priorita pro recyklaci pro� skládkování.
Podpora propagace českých firem a jejich know how.
Vyvést ze života definici druhotné suroviny.
Veřejné/ soukromé zakázky: 
Požadavky na využi� druhotných surovin při stavbě.

Cirkulární ekonomika je stále častěji v hledáčku 
ekonomů, poli�ků i žurnalistů, přestože by jste ob�žně 
hledali její přesnou učebnicovou definici. Můžeme však 
mluvit o konceptu, ve kterém neexistuje odpad. 

Nejbližší srovnání snese cirkulární ekonomika s přírod-
ními ekosystémy, které jsou založeny na dokonalém 
cyklu organických živin, ovšem v lidském světě.

Základní rámec cirkulární ekonomiky představuje uza-
vírání toků materiálů v existujících cyklech, kde ne-
ztrácejí hodnotu. Jedná se o čerpání energie z obnovitel-
ných zdrojů a navrhování takových materiálů, které 
nemají nega�vní dopady na životní prostředí a lidské 
životy.

 

 

Od hospodářského růstu, který se neobejde bez nových 
a vzácných materiálů, dokáže cirkulární ekonomika zajis-
�t opětovné použi�, materiálové úspory a opravu 
výrobků. Vlastnictví je nahrazováno pronájmem.

Podle dostupných informací, Evropa vyprodukuje 2,5 
miliardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba 50 % skončí 
na skládkách nebo ve spalovnách. Tam končí i vzácné 
materiály. Na některých skládkách je dnes větší koncen-
trace zlata než ve zlatých dolech. 

Je nesporné, že snaha o neomezený hospodářský růst 
v kombinaci s drancováním přírodních zdrojů , vede 
k drama�ckých dopadům na kvalitu života, 
na společnost a na udržitelnost života. 

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Zelené střechy a využití dešťové vody adaptují  budovy na změny klimatu

Jak mohou budovy přispět v boji pro� suchu? Zelenou střechou a šetrným hospodařením s vodou

Ver�kální zahrady 
ve vnitřních prostorách
      zlepšení akus�ky
      filtrace vzduchu
      příznivý vliv na psychiku
      vyrovnávání rela�vní vlhkos�
      pohlcování tepla

Ver�kální zahrady
 ve vnějších prostorách
     krásný vzhled
     biodiverzita
     obdiv kolemjdoucích
     pohlcování tepla
     izolace
     lepší akus�ka
     zachycování prachu

Přínosy využi� 
dešťové vody

Retenční plocha střechy..................1200 m2

Úspora pitné vody/rok.....................720 m3

Cena 1 m3 vody....................................90 Kč
Návratnost systému..........................9,3 roku
Následná úspora nákladů/rok........65000 Kč

Pražské sídliště v Táboře má plochu střech 27,8 km². 
Kdyby všechny pokryla lehká vegetační střecha, 
pohl�ly by ročně 24,5 milionů litrů vody. To je objem 
odpovídající 35 krytým plaveckým bazénům.

Přínosy využi� šedé 
vody na splachování.
(z umyvadel a sprch)

Počet uživatelů.................................85 osob
Úspora pitné vody/rok.......................930 m3

Cena 1 m3 vody.....................................90 Kč
Návratnost systému........................12,5 roku
Následná úprava nákladů/rok........84000 Kč



Přínosy využi� šedé 
vody na splachování.
(z umyvadel a sprch)

Využi�m dešťové a šedé vody ušetříme až 40 procent 
pitné vody, kterou v budovách splachujeme. 

Je ale třeba nejdříve odstranit administra�vní bariéry, 
poté vytvořit ekonomickou mo�vaci a nakonec zavést 
i určitou zákonnou povinnost pro nové stavby.

Především chybí definice užitkové vody v legisla�vě. 
Není jasné, co lze považovat za užitkovou vodou 
a pro jaké účely ji lze využít. Jedná se o dešťovou vodu 
nebo šedou vodu ze sprch a umyvadel. Tu lze 
po určitých hygienických úpravách používat na splacho-
vání záchodů nebo na závlahu nebo na praní. 

Dále je nutné vytvořit ekonomickou mo�vaci, aby 
se investorům šetrné zacházení s vodou vypla�lo, pro-
tože u systému šetrného hospodaření s vodou není 
úspora tak výrazná a projekt má větší přínos pro svoje 
okolí než pro vlastníka budovy. 

Řešením je odstranění výjimky ze zpoplatnění odtoku 
dešťové vody do kanalizace z obytných budov v zákoně 
o vodovodech a kanalizacích

Do budoucna lze zvažovat další opatření pro zajištění 
šetrného hospodaření s vodou, a to například zkrácení 
odpisové doby u podnikatelů, vč. developerů nebo 
zvýhodněnou sazbou daně z nemovitos�, pokud má 
budova systém šetrného hospodaření s vodou nebo 
zelenou střechu určitých parametrů.

Zejména by měli stavebníci mít povinnost dodržet 
hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, 
případně větších renovací stávajících budov. Nejdříve je 
třeba zajis�t vsakování na povrchu, odpar či využi� 
jako užitkové vody v budově. Až pokud se prokáže, že to 
nelze, může být povolen její regulovaný odtok z pozem-
ku. To je návrh do nového stavebního zákona.

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního 
programu na podporu úspor energie a využi� obnovitel-
ných zdrojů energie – Program EFEKT. 

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Jak funguje systém emisního obchodování

Elektrárna vypouš� příliš 
mnoho skleníkových 
plynů. Musí si pořídit 
emisní povolenky, to je 
mo�vuje emise snižovat.

Emisní povolenky si kupuje od státu. 
Z jejich výnosů se podporují projekty, 

které dále snižují znečištění.

Například je to úspěšný pro-
gram Nová zelená úsporám, 
který podporuje energe�cky 
úsporné renovace rodinných 
domů 

Přínosem jsou nižší náklady na energii, 
zdravější vnitřní prostředí, vyšší komfort 

užívání budov, podpora stavebnictví 
a méně znečištění



Emisní povolenky si kupuje od státu. 
Z jejich výnosů se podporují projekty, 

které dále snižují znečištění.

Přínosem jsou nižší náklady na energii, 
zdravější vnitřní prostředí, vyšší komfort 

užívání budov, podpora stavebnictví 
a méně znečištění

Evropský systém emisního obchodování letos oslaví 
patnáct let svého fungování. Důvodem k vytvoření trhu 
s emisemi skleníkových plynů v EU bylo dostát závazkům 
plynoucím z Kjótského protokolu, ve kterém se evrop-
ské státy zavázaly snížit množství vypouštěných skleník-
ových plynů způsobující globální změny klimatu.

Na nově vytvořeném trhu se určilo celkové množství 
vypouštěných emisí ve formě tzv. povolenek, kdy jedna 
povolenka znamená právo vypus�t tunu skleníkového 
plynu. Rozdělení povolenek může mít formu přidělení 
na základě historických dat o vypouštěných emisích, 
nebo dle efek�vity provozu, případně i formu aukcí, 
při kterých si musí provozovatelé povolenky zakoupit. 

Každý rok pak množství nových povolenek přidaných 
do systému klesá a �m klesá i množství emisí, které 
mohou provozovatelé vypus�t. Ten, kdo sníží množství 
vypouštěných emisí dříve, může své povolenky prodat 
jinému provozovateli, který naopak plánuje vypus�t 
emisí více.

V energe�ce měl být �mto systémem nastartován 
odklon od zastaralých a neefek�vních elektrárenských 
bloků, především uhelných elektráren směrem k účin-
nějším paroplynovým elektrárnám a obnovitelným 
zdrojům energie.

Dalším přínosem emisního obchodování je možnost 
státu využít výnosy z prodeje povolenek znečišťovatelů 
na podporu dalšího snižování emisí. V Česku to je 
například úspěšný program Nová zelená úsporám. 

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   



Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejní pro podporu českých podnikatelů 

Program podporuje snižování energe�cké náročnos� podnikatelského sektoru a využi� obnovitelných zdrojů energie

Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít 
na spolufinancování podnikatelských projektů 
ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

Šanci mají projekty realizované na území 
České republiky kromě hlavního města Prahy. 

Míra podpory je 50 % pro malé 
podniky, 40 % pro střední podniky 
a 30 % pro velké podniky ze způso-
bilých výdajů projektu.  

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu 
a tepla v budovách za účelem zvýšení účinnos� a zavádění 
modernizace systémů měření a regulace.

Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její 
účinnos�.

Modernizace soustav osvětlení budov v případě náhrady 
zastaralých technologií za nové efek�vní, např. světelných 
diod. 

Realizace opatření ke snižování energe�cké náročnos� 
budov v podnikatelském sektoru, zateplení obvodového 
pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další staveb-
ní opatření mající prokazatelně vliv na energe�ckou 
náročnost budovy, např. instalace vzduchotechniky s reku-
perací odpadního tepla.

Instalace kogenerační jednotky s využi�m elektrické 
a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podni-
ku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Podporovanými ak�vitami jsou:



Míra podpory je 50 % pro malé 
podniky, 40 % pro střední podniky 
a 30 % pro velké podniky ze způso-
bilých výdajů projektu.  

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. využila dotaci 
na zlepšení tepelně izolačních vlastnos� budovy 
ke snížení energe�cké náročnos� objektu v moravské 
metropoli, kterou má společnost v nájmu a využívá ji 
pro svou nakladatelskou činnost. Firma čerpala podporu 
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konku-
rensechopnost (OP PIK). 
Při realizaci projektu došlo k výměně oken a dveří 
a zateplení obvodového pláště. Kromě zateplení střechy 
došlo i k instalaci fotovoltaických panelů. 
Největším bonusem byla možnost využívání objektu 
i v zimě. Zlepšily se rovněž pracovní podmínky pro za-
městnance. 
Objekt se nachází na adrese Bra�slavská 23e, Brno. 

Karlova pekárna, s.r.o. využila dotaci na op�malizaci 
energe�ckého hospodaření firmy využi�m odpadního 
tepla ze spalin pekařských pecí. Součás� projektu bylo 
i snížení energe�cké náročnos� budovy. Firma čerpala 
podporu z Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurensechopnost (OP PIK).

Od realizace projektu si firma slibuje trvalé úspory 
energie a také snížení množství znečišťujících látek 
uvolňovaných do životního prostředí. 
Objekt se nachází na adrese Brněnská 150, Židlochovice.

Družstvo GT Galvanotechna využilo dotace z Ope-
račního programu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK) k opravě střechy budovy v areálu 
družstva ve Vra�slavicích. Součás� projektu byla i insta-
lace vzduchotechniky a ven�lace s rekuperací a také 
ke zprovoznění fotovoltaické elektrárny. Díky této akci 
snížilo své náklady na vytápění a spotřebu elektrické 
energie. Tím se podařilo zvýšit konkurenceschopnost 
podniku na českém trhu i v zahraničí. 
Objekt je na adrese U Šamotky 1153, Vra�slavice nad Nisou.

V textu mohly být použity veřejně dostupné informační zdroje. Publikace byla zpracována 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využi� obnovitelných 
zdrojů energie – Program EFEKT.   


