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SEVEn napomáhá  
svým zákazníkům a partnerům  
v oblasti úspor energie  
nejčastěji v následujících krocích:

identifikace  
potenciálu úspor energie,

 popis technických, finančních 
a organizačních aspektů 
uplatnění potenciálu úspor,

identifikace finančních 
možností pro realizaci projektu,

 spoluorganizace 
veřejných soutěží nebo iniciace 
a organizace dotačních projektů 
v oblasti úspor energie,

 identifikace a pomoc 
s plněním legislativních 
požadavků v oblasti účinného 
využívání energie v budovách 
a technologiích,

spolupráce při organizaci 
technických a realizačních 
projektů úspor energie 
a obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie,

poskytování informací 
o environmentálních výhodách 
snižování spotřeby energie 
uživatelům budov i široké 
veřejnosti a propagace 
moderních úsporných 
technologií.

V OBLASTI 
ÚSPOR 
ENERGIE
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Jaroslav Maroušek
předseda správní rady

 

předkládáme tradiční katalog aktivit a souhrn výstupů společnosti 
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. (dále SEVEn).

Za více než 30 let existence společnosti SEVEn se můžeme pochlubit 
řadou projektů, které vedly ke konkrétním úsporám energie či 
širšímu využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se obvykle 
o projekty energetických služeb se zárukou, komplexní projekty 
zahrnující koncepci úspor energie, řízení projektů a financování 
a v neposlední řadě intenzivní mezinárodní spolupráce na 
rozličných projektech, jejichž společný jmenovatel jsou úspory 
energie – od jednotlivých spotřebitelů po institucionální rámec 
zajišťování energetické účinnosti.

Naše práce byla v posledních dvou letech, podobně jako v jiných 
oborech, výrazně ovlivněna probíhající pandemií. Využívání 
internetových platforem se zvýšilo a umožnilo omezit cestování 
a tak po více než dvou letech s pandemií můžeme říci, že efektivita 
práce nebyla v SEVEnu snížena, naopak se moderními prostředky 
ještě zvýšila.

Děkujeme za spolupráci dosavadní i budoucí a budeme rádi, pokud 
se na nás obrátíte se svými dotazy a návrhy.

Juraj Krivošík
ředitel
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VÁŽENÍPŘÁTELÉ  
A OBCHODNÍ  
PARTNEŘI,

1



      O 
  NÁS 

Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn  

bylo založeno v roce 1990 a díky postupným  

změnám v legislativě prošlo několika trans - 

formacemi legislativně-právní podoby.  

Svoje hlavní poslání si  zachovalo dodnes: ochrana 

životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje 

cestou účinnějšího využívání energie.

V současnosti SEVEn působí na trhu v podobě dvou 

společností: SEVEn Energy s. r. o. a SEVEn, The Energy 

Efficiency Center, z. ú. SEVEn Energy je ve vztahu 

zakladatele k neziskové společnosti SEVEn, The Energy 

Efficiency Center. Obě společnosti usilují společně 

o naplnění původního poslání, ale mohou vystupovat 

i jako samostatné právní subjekty.

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú. 

se věnuje strategickým studiím, projektům 

snižování energetické náročnosti v rezidentním 

a terciárním sektoru, vyhodnocování předmětné 

legislativy, poskytování služeb v oblasti osvěty, 

vzdělávání, informovanosti a propagace v oblasti 

šetrného nakládání s energií.

Mezi zákazníky a partnery SEVEn patří veřejné 

a soukromé organizace, jednotlivá ministerstva 

vlády ČR, mezinárodní rozvojové organizace, 

soukromé společnosti a firmy, města, obce a regiony, 

energetické podniky, zájmová sdružení a další instituce 

a spotřebitelé energie.

STRUKTURA  
SEVEn

SEVEN  
ENERGY  
S. R. O.

POBOČKA 
ČESKÉ 
BUDĚJOVICE

POBOČKA 
SLOVENSKO

SEVEn,  
THE ENERGY 
EFFICIENCY 
CENTER, Z. Ú.
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SEVEN JE KONZULTAČNÍ 
SPOLEČNOST VĚNUJÍCÍ SE 
ÚSPORÁM ENERGIE A ÚČIN-
NÉMU VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE.
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AKTIVIT  
A VYBRANÉ 
REFERENCE

ENERGETICKÉ SLUŽBY 
SE ZÁRUKOU (EPC)

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ EPC

PODPORA SEKTORU 
ENERGETICKÝCH SLUŽEB

KOMPLEXNÍ 
ENERGETICKÉ  
STUDIE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ 
KONCEPCE

ENERGETICKÉ AUDITY

STUDIE PROVEDITELNOSTI

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ENERGETICKÁ POLITIKA

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ 
FINANCOVÁNÍ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

DOTAČNÍ MANAGEMENT

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍSNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU 
SPOTŘEBOU ENERGIE (NZEB)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE 
ENERGIE

ÚSPORNÉ DOMÁCÍ 
A PROFESIONÁLNÍ 
SPOTŘEBIČE

ÚSPORNÉ VNITŘNÍ  
A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PODPORA PROJEKTŮ A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLENÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI A PROFESIONÁLŮ

ENERGETICKÉ POSUDKY

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

KONTROLA KOTLŮ A KLIMATIZACÍ

PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

OB–
LAS– 
 TI
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ENER– 
GETICKÉ 
SLUŽBY 
SE ZÁ– 
RUKOU

INSTALACE
ÚSPORNÝCH

OPATŘENÍ

ÚSPORA
NÁKLADŮ

SPLÁTKA
INVESTICE

PROVOZNÍ 
NÁKLADY

PROVOZNÍ  NÁKLADY BEZ VYUŽITÍ  EPC

PROVOZNÍ  NÁKLADY S VYUŽITÍM EPC

VYPRŠENÍ
SMLOUVY

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ EPC
SEVEn nabízí kompletní servis při sjednávání zakázek na energetic-

ké služby se zárukou, v zahraničí známé jako Energy Performance 

Contracting, zkráceně EPC. Na základě metody EPC poskytovatel 

energetických služeb, tedy dodavatel, nabízí na klíč komplexní 

rekonstrukci energetických systémů s cílem snížit spotřebu energie 

v objektu zákazníka a jeho energetické náklady. Nabídka se postup-

ně dotváří v jednotlivých kolech jednacího řízení, jehož efektivní 

organizaci SEVEn pro zákazníka zajistí. Výsledkem je řešení, které 

zákazníkovi nejlépe vyhovuje. Hlavním zdrojem splácení energe-

ticky úsporných opatření jsou obvykle samotné úspory nákladů 

související se snížením spotřeby energie a zlepšením provozu 

energetického systému. Výše úspor nákladů je při tom zákazníkovi 

smluvně zaručena. Energetické služby vnímáme v širokém kontextu 

jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti.

PODPORA SEKTORU ENERGETICKÝCH SLUŽEB
V posledních třiceti letech se společnost SEVEn podílela na realizaci 

více než sta projektů využívajících energetické služby se zárukou. 

Nejednalo se pouze o konkrétní projekty přinášející úspory energie 

v majetku zákazníka, ale i o aktivity rozvíjející celkový trh s ener-

getickými službami, a to jak na národní, tak i celoevropské úrovni. 

Organizujeme projekty s mezinárodním přesahem a napomáháme 

vzniku a rozvoji trhů s EPC v dalších zemích. Dosahujeme tak zvy-

šování kvality a transparentnosti hodnocení nabídek jednotlivých 

firem poskytujících energetické služby.

–––  EPC
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Společnost SEVEn zpracovávala podklady a poskytovala technic-

ké poradenství v komplexním projektu úspor energie v ústředním 

sídle Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato role facilitátora, která 

je pro projekty EPC klíčová, zahrnovala také přípravu a administ-

raci žádosti o investiční  podporu z Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP). Projektu EPC se účastnilo pět žadatelů (zájemců) 

a obdrženy byly čtyři nabídky.

Součástí projektu byla celá řada úsporných opatření. Ze stavebních 

opatření lze zmínit např. výměnu oken, výměnu obvodového pláště, 

zvýšení tepelné izolace střech, instalaci zelené střechy na části bu-

dovy nebo rekonstrukci hlavního vstupu do budovy. V rámci techno-

logických opatření bylo modernizováno měření a regulace a osvět-

lovací soustavy. Nově byla instalována technologická opatření jako 

je systém IRC, fotovoltaické panely umístěné na střechu budovy 

a také jako součást provětrávané fasády, systém využití odpadního 

tepla z chlazení datového centra, systém nuceného větrání kanceláří  

a v neposlední řadě systém chlazení pobytových prostor.

EPC/ 
REFE– 
RENCE

HODNOTA CELÉHO  
PROJEKTU JE 

ÚSPORY ENERGIE V 
ÚSTŘEDÍ ČESKÉHO 
STATISTICKÉHO 
ÚŘADU V PRAZE

190 000 000 Kč.
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Společnost SEVEn byla vybrána jako facilitátor projektu, tj. hlav-

ní poradce a organizátor přípravy a procesu výběrového řízení na 

poskytovatele energetických služeb. Naším úkolem bylo provést 

základní analýzu stavu, připravit podrobnou zadávací dokumen-

taci, smlouvu EPC, zorganizovat výběrové řízení, v jeho průběhu 

poskytovat technické poradenství zadavateli a dozorovat skutečnou 

instalaci energeticky úsporných opatření. Smlouva na budoucího 

poskytovatele energetických služeb formou EPC byla připravena 

společností SEVEn na počátku projektu, byla projednána se zada-

vatelem a vložena do zadávací dokumentace. Soutěž byla vypsána 

formou jednacího řízení s uveřejněním.

Z celkem tří účastníků, kteří museli splnit nelehká kritéria zakázky, 

byla v posledním kole vybrána  vítězná společnost s návrhem nejlé-

pe splňujícím požadavky zákazníka.

Hodnota celého projektu převyšující částku 240 milionů korun 

českých, byla částečně hrazena pomocí dotace z fondu OPŽP, čás-

tečně financována vybraným dodavatelem. Realizace energeticky 

úsporných opatření proběhla v roce 2020. Kromě rekonstrukce 

vytápění řešil projekt také zateplení fasádních a střešních konstruk-

cí, renovaci okenních výplní s respektováním požadavků Národní-

ho památkového ústavu, úspory vody, ohřevy teplé vody, osvětlení 

a další. Projekt bude splacen během následujících 11 let, a to pouze 

z dosažených provozních úspor, hlavně snížením nákladů na ener-

gii a vodu. Společnost SEVEn působila v projektu nejen během celé 

přípravy projektu a organizace soutěže až do podpisu smlouvy, ale 

dohlížela i na soulad realizace opatření s technickým řešením obsa-

ženým ve smlouvě.

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ ČVUT V PRAZE  
SE ROZHODLA ZREKONSTRUOVAT VYBRANÉ OBJEKTY  
VE SVÉ SPRÁVĚ POMOCÍ METODY EPC. JEDNALO SE O 

KOLEJÍ A UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, COŽ CELOU AKCI 
SVÝM ROZSAHEM A KOMPLEXNOSTÍ ŘADÍ MEZI NEJVĚTŠÍ 
PROJEKTY EPC, KTERÉ KDY BYLY V ČESKÉ REPUBLICE 
REALIZOVÁNY.

ÚSPORY ENERGIE 
V KOLEJÍCH  
ČVUT

DEVĚT OBJEKTŮ
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PROJEKT REFINE: ROZVOJ MOŽNOSTÍ REFINANCOVÁNÍ 
PROJEKTŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB

PROJEKT QUALITEE: CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB V OBLASTI 
ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PRO ZVÝŠENÍ ODPOVĚDNÝCH 
INVESTIC V SEKTORU BUDOV

TRANSPARENSE: PROJEKT KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI 
A DŮVĚRYHODNOSTI EVROPSKÝCH TRHŮ S EPC

ENERGETICKÁ REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH 
BUDOV METODOU EPC – AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ 
V PRAZE

REALIZACE PROJEKTU EPC NA OBJEKTECH NOVÉ RADNICE – 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKT EPC+: PODPORA KOOPERACE MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ PRO POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍCH SLUŽEB V OBLASTI 
ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

PROJEKT COMBINES – VYUŽITÍ KOMBINOVANÉHO 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ÚSPOR ENERGIE METODOU EPC VE 
STŘEDNÍ EVROPĚ

VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR ENERGIE U PROJEKTU 
ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZÁRUKOU VE FN MOTOL

ENERGETICKÉ SLUŽBY PRO FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 
OSTRAVA, OLOMOUC A KRÁLOVSKÉ VINOHRADY PRAHA

ENERGETICKÉ SLUŽBY PRO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY JIHLAVA, 
KROMĚŘÍŽ A BRNO

PUBLIKACE METODIKA ZADÁVÁNÍ A ORGANIZACE PROJEKTŮ 
EPC V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU

PRACOVALI 
JSME NA VÍCE 
NEŽ STOVCE 
PROJEKTŮ EPC

MEZI KONKRÉTNÍ PROJEKTY A LOKALITY, VE KTERÝCH SE REALIZUJÍ 
PROJEKTY EPC VE SPOLUPRÁCI SE SEVEN, DÁLE MIMO JINÉ PATŘÍ: 
RUDOLFINUM PRAHA, ČVUT PRAHA, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, 
STÁTNÍ OPERA PRAHA, SPŠ STAVEBNÍ V PLZNI, MHMP NOVÁ 
RADNICE PRAHA, MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, OLOMOUC, JESENÍK, 
LITOMĚŘICE, VSETÍN, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ AJ.

EPC/ 
 SEZNAM PROJEKTŮ
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ENER– 
GETICKÉ 
STUDIE 
A KON– 
CEPCE KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ STUDIE

Komplexní pohled na energetické systémy je klíčový pro skutečně 

trvalé úspory energie a změny v hospodaření s energiemi. SEVEn 

nabízí všechny typy energetických studií, které jsou zakotveny 

v české legislativě (energetický audit, energetická koncepce), a na-

bízí také individuální studie proveditelnosti, energetické studie, 

studie absorpčních kapacit či analýzy pro energetický management. 

SEVEn dokáže splnit nejen zákonné požadavky na vypracování 

koncepčních či technických výstupů, ale i zajistit, aby byly vysoce 

profesionální, objektivní a aby v nich uvedená doporučená opatření 

byla technickým, ekonomickým i ekologickým optimem.

ENERGETICKÉ AUDITY
SEVEn zpracovává energetické audity zaměřené na kancelářské 

budovy, školy, nemocnice, nákupní střediska, provozní budovy, 

výrobní celky, průmyslové podniky a organizace sektoru služeb. 

Oblasti energetických auditů zahrnují vytápění, ohřev vody, osvět-

lení (včetně veřejného), elektrospotřebiče a technologie. Energetické 

audity zákazníkům slouží především jako podklad pro vyhodnocení  

potenciálu úspor energie při úvahách o snižování provozních nákla-

dů i jako doklad o naplnění legislativních požadavků v dané oblasti 

podnikání.

KONCEPČNÍ ČI TECHNICKÉ VÝSTUPY, KTERÉ SVÝM KLIENTŮM 
PŘIPRAVUJEME, BEZEZBYTKU SPLŇUJÍ VŠECHNY ZÁKONNÉ 
POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ. ZÁROVEŇ DBÁME NA JEJICH 
VYSOCE PROFESIONÁLNÍ OBSAH A OBJEKTIVITU. PŘEDKLÁDANÁ 
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ JSOU PAK TECHNICKÝM, EKONOMICKÝM 
I EKOLOGICKÝM OPTIMEM.
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ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Systém hospodaření s energií – energetický management – je sou-

borem aktivit a činností, které přispívají k setrvalému zlepšování 

v energetické náročnosti v daném energetickém hospodářství. Díky 

existenci normy ČSN EN ISO 50 001 je dnes jeho pojetí standardizo-

váno. SEVEn nabízí zavedení energetického managementu a navr-

žení systému tak, aby byl účelným, přiměřeně nákladným a admini-

strativně nenáročným.

ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
SEVEn zpracovává územní energetické koncepce, v rámci kterých se 

na území města, regionu nebo kraje věnuje identifikaci potenciálu 

úspor energie a obnovitelných zdrojů energie a možnostem jejich 

širšího využití do budoucna.

ENERGETICKÁ POLITIKA
SEVEn se dlouhodobě věnuje i energetické politice České republiky 

a Evropské unie. V tuzemsku jsou to především otázky Státní ener-

getické koncepce, Národního akčního plánu energetické účinnosti, 

krajské a regionální energetické koncepce nebo otázky implemen-

tace směrnic, zejména směrnice o energetické náročnosti budov 

a energetické účinnosti.

TÝM SPOLEČNOSTI SEVEN SPOLUPRACOVAL  
NA AKČNÍM PLÁNU PRO IMPLEMENTACI V RÁMCI 
ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY.

PŘEDKLÁDANÁ 
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ 
JSOU TECHNICKÝM, 

EKONOMICKÝM 
I EKOLOGICKÝM 

OPTIMEM
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Vybraní pracovníci společnosti SEVEn se zapojili do přípravy Kli-

matického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, jenž je současně Akčním 

plánem SECAP hl. města. Zástupce SEVEn byl pověřen vedením 

klíčové pracovní skupiny nesoucí název Udržitelná energetika, jejímž 

smyslem bylo navrhnout konkrétní opatření pro snižování přímých 

a nepřímých emisí CO
2

 vznikajících v souvislosti s krytím energetic-

kých potřeb města mimo sektor dopravy. Odborné znalosti a letitá 

zkušenost zapojených pracovníků SEVEn se stavem a možnostmi 

dalšího rozvoje energetické infrastruktury a užití energie na území 

Prahy napomohla ke vzniku nadčasového strategického dokumentu, 

který byl nakonec úspěšně schválen v politických orgánech města, což 

dává dobré naděje pro jeho postupnou implementaci. Klimatický cíl 

hl. města je však opravdu vysoký a možný úspěch je podmíněn zacho-

váním silné politické podpory po celé toto desetiletí při současném za-

jištění potřebných finančních zdrojů a personálních a dalších kapacit.

Cílem akčního plánu je především konkretizovat aktivity spada-

jící do územní energetické koncepce a diferencovat rozsah podle 

scénářů vývoje. Bylo vytvořeno více než 60 konkrétních aktivit 

rozdělených do čtyř prioritních oblastí a jedné průřezové. Každá 

aktivita má svého garanta, popis, předpokládaný termín zahájení 

a dokončení a jsou kvantifikovány předpokládané náklady a příno-

sy. V rámci akčního plánu byla také provedena kategorizace aktivit 

do scénářů vývoje. Některé aktivity spadají do progresivního scéná-

ře, většina bude specifikována v momentě implementace. Součástí 

akčního plánu je průběžný monitoring, který probíhá při pravi-

delných setkáních odborů Magistrátu hl. m. Prahy. Mezi prioritní 

oblasti akčního plánu patří podpora hospodaření s energií v objek-

tech v majetku Prahy, podpora efektivního využití energie na území 

Prahy, podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních 

zdrojů energie a zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek 

energie. Mezi konkrétními aktivitami akčního plánu je možné 

zmínit např. použití metody EPC u objektů v majetku hl. m. Prahy, 

snížení energetické náročnosti budov, modernizaci zdrojů tepla, po-

souzení elektrifikace MHD a podporu aktivit pro zvýšení účinnosti 

a funkčnosti distribučních soustav elektrické energie.

      / 
REFE– 
RENCE
KLIMATICKÝ PLÁN 
HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY DO ROKU 
2030

ÚZEMNÍ ENERGE–
TICKÁ KONCEPCE 
HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY – AKČNÍ 
PLÁN PRO IMPLE–
MENTACE NA OB–
DOBÍ 2018–2022

ENERGETICKÉ 
STUDIE  
A KONCEPCE
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ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINY

STUDIE PRO PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÁ KONCEPCE ZOO PRAHA

STUDIE ÚSPOR V PROVOZNÍCH OBJEKTECH NÁRODNÍHO 
DIVADLA V PRAZE

ZPRACOVÁNÍ VZOROVÝCH ENERGETICKÝCH AUDITŮ PRO 
BYTOVÉ DOMY V MAKEDONII

STUDIE ÚSPOR V OBCHODNÍM CENTRU NOVÝ SMÍCHOV

ENERGETICKÉ AUDITY NEMOCNIC PÍSEK, SUŠICE, VIMPERK, 
NEMOCNIC JIHOČESKÉHO KRAJE

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÍHO ZÁVODU CNM TEXTIL, A. S. 
OSKAVA

ENERGETICKÁ CHUDOBA V EVROPĚ: TVORBA AGENDY 
A INOVACE ZNALOSTÍ

OPATŘENÍ V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V EVROPĚ, 
PODLE ČLÁNKU 7 EED

NÁVRH MODELOVÝCH VÝPOČTŮ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ 
KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL

NÁSTIN SCÉNÁŘŮ VÝVOJE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČESKÉ 
EKONOMIKY (NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE)

ENERGETICKÉ AUDITY ZDRAVOTNICKÝCH, ŠKOLSKÝCH 
A KANCELÁŘSKÝCH BUDOV V ŘADĚ MĚST A OBCÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY

      / 
SEZNAM PROJEKTŮ

ENERGETICKÉ 
STUDIE  
A KONCEPCE

SPOLEČNOST SEVEN JE PODEPSÁNA POD VÍCE NEŽ 

A POSUDKY
250 ENERGETICKÝMI AUDITY
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PROJEK–
TOVÉ 
ŘÍZENÍ 
VČETNĚ 
ZAJIŠTĚ– 
NÍ FINAN– 
COVÁNÍ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Projektové řízení je komplexní službou, v níž se slučují technické, 

ekonomické, finanční a právní dovednosti a zkušenosti našeho 

týmu. Díky této multioborové kompetenci společnost SEVEn napo-

máhá vzniku zpravidla náročnějších projektů, které využívají ob-

vykle nové technické prostředky či procesy k podstatným úsporám 

energie nebo k využití obnovitelných či druhotných zdrojů energie. 

Tímto způsobem lze vhodné projekty identifikovat, po technické 

i ekonomické stránce optimalizovat, zajistit odborný dohled nad 

projekční přípravou, zajistit financování, zorganizovat výběrové ří-

zení na zhotovitele, dohlédnout na řádné zhotovení díla a po uvede-

ní do provozu skutečný provoz a očekávané přínosy vyhodnocovat.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
Realizace energeticky úsporných opatření si v některých případech 

vyžaduje, vzhledem k delší době návratnosti investic, finanční 

podporu z veřejných prostředků. Jedná se kupříkladu o zateplování 

budov, výměnu oken, instalaci tepelných čerpadel jako náhrady za 

vytápění elektrickou energií, zavádění systémů monitorujících spo-

třebu energie a podobně. Společnost SEVEn v takových případech 

nabízí přípravu projektu a zajištění jeho adekvátního financování 

včetně nalezení vhodných dotačních programů a jejich podmínek 

pro konkrétního žadatele.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTAČNÍ MANAGEMENT
V rámci jednotlivých projektů je kladen důraz na jejich důkladnou 

přípravu a kompletaci podkladů pro přihlášku (energetický posudek 

a další náležitosti). V druhé fázi je důležitá realizace projektu včetně 

průběžného dotačního managementu. V poslední třetí fázi je samo-

zřejmostí vyhodnocení projektu.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
V rámci projektů zaměřených na úsporu energie společnost SEVEn 

umožňuje připravit vhodné výběrové řízení pro zákonný výběr 

dodavatele současně s nastavením podstatných kritérií (např. cena, 

technické parametry, kvalita a další).
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V rámci rozsáhlého úsporného projektu decentralizace a moderni-

zace energetického hospodářství v podniku Buzuluk, a. s. prováděla 

společnost SEVEn ve dvou etapách konzultační služby při přípravě 

a realizaci energeticky úsporných opatření, ověření návrhů technic-

kých řešení a parametrů řešení pro první etapu a ověření ekonomic-

kých a energetických přínosů pro investora. Dále naše společnost 

provedla koncepční návrh skladby opatření druhé etapy projektu 

s ohledem na analýzu podmínek získání investiční dotace. Druhá 

etapa modernizace tak byla podpořena z I. výzvy programu Úspory 

energie v rámci OPPIK. Následovalo výběrové řízení na dodavatele 

stavby, ve kterém byla aplikována ve prospěch investora participace 

dodavatele na pozdějším provozu energetického hospodářství ve 

formě garance sezónní účinnosti. Celá modernizace byla úspěšně 

dokončena v srpnu roku 2017.

      / 
REFE– 
RENCE
AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST BUZULUK

PROJEKTOVÉ 
ŘÍZENÍ

SEZNAM PROJEKTŮ MODERNIZACE SYSTÉMU CZ T VE MĚSTĚ PŘEŠTICE

MODERNIZACE PRÁDELNY SPÁČIL, PROSTĚJOV

ZATEPLENÍ ŠKOLSKÝCH OBJEKTŮ V PRAZE

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
NA PODPORU OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH NA MODERNIZACI 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ŽÁDOST O DOTACI PRO ŠKOLSKÉ OBJEKTY VE STRAKONICÍCH

DOTAČNÍ MANAGEMENT PRO ŠKOLSKÉ OBJEKTY HL. M. PRAHY

GOECO: ENERGETICKÁ KONCEPCE PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ

CHP GOES GREEN: PODPORA A PROPAGACE OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ PŘI VÝROBĚ ELEKTŘINY A TEPLA

STUDIE PODMÍNEK PRO KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V ČESKÉ 
REPUBLICE
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SNIŽOVÁ-
NÍ ENER-
GETICKÉ 
NÁROČ-
NOSTI

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
Budovy jsou podstatným spotřebitelem energie, na které se vztahuje 

řada opatření a iniciativ k jejímu snížení. Úspora energie v budo-

vách je tak velmi důležitým tématem, kterému se společnost SEVEn 

dlouhodobě věnuje. Téma nabývá na důležitosti i kvůli rostoucím 

cenám energie a klesajícím cenám energie z obnovitelných zdrojů 

energie. Neméně důležité jsou zvyšující se kvalitativní požadavky 

na budovy a legislativní úpravy. Od roku 2021 v Evropské unii platí 

požadavek na výstavbu pouze budov s téměř nulovou spotřebou 

energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Společnost SEVEn 

působí ve všech oblastech zabývajících se snižováním spotřeby 

energie v budovách: poskytujeme konzultace během přípravy i re-

alizace projektů, při přípravě energetické legislativy a v neposlední 

řadě zajišťujeme vzdělávání stavebních odborníků. Na úrovni legis-

lativy se společnost SEVEn zabývá transpozicí evropských směrnic 

o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti a přípravou 

legislativních předpisů mimo Českou republiku, především v rámci 

Evropské unie, zemí bývalého Sovětského svazu a jihovýchodní Ev-

ropy. V rámci vzdělávání se společnost SEVEn zaměřuje především 

na zvyšování kvalifikace, zvyšování mezioborových dovedností 

a BIM (Building Information Modelling).

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
Alternativní zdroje energie (AZE) představují dynamický segment 

inovativních technologií, které umožňují nahrazovat konvenční 

zdroje energie. Společnost SEVEn nabízí nezávislé poradenství při 

využití alternativních zdrojů energie, při tvorbě nových politik, ana-

lýzu technicko-ekonomických parametrů zvažovaných řešení nebo 

technickou asistenci investorům při přípravě konkrétních projektů 

(zaměřených na výrobu elektrické energie či tepla nebo jiných forem 

energie, jako jsou např. alternativní paliva). Primárním záměrem 

společnosti SEVEn je nacházet uplatnění AZE při stejných či nižších 

ekonomických nákladech. Společnost SEVEn se zabývá obnovitelný-

mi zdroji energie (OZE) i druhotnými zdroji energie (DZE), zejména 

odpady. V neposlední řadě se SEVEn zabývá alternativními zdroji 

energie v dopravě a odstraňováním překážek jejich širšího uplatnění.

SNAHOU SPOLEČNOSTI SEVEN JE NACHÁZET PRO 
KLIENTY OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ POVEDOU KE 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI JEJICH BUDOV 
PŘI RACIONÁLNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADECH 
A S MAXIMÁLNÍM PŘÍNOSEM V DLOUHODOBÉM POHLEDU.
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ÚSPORNÉ DOMÁCÍ A PROFESIONÁLNÍ SPOTŘEBIČE
Na spotřebě energie se významnou měrou podílejí běžné domácí 

i profesionální spotřebiče. Energetické štítky jsou důležitým poli-

tickým nástrojem přispívajícím k samoregulaci trhu. Vystavování 

energetických štítků u spotřebičů vede výrobce ke snižování jejich 

energetické náročnosti a zákazníky k vyššímu povědomí o účinnosti 

a nákladech na energii. Nedílnou součástí energetických štítků je 

také tzv. ekodesign výrobků. Jedná se o souhrn minimálních účin-

ností a funkčních požadavků pro danou skupinu spotřebičů. Spo-

lečnost SEVEn se dlouhodobě zabývá propagováním úsporných 

spotřebičů a činí tak především vzděláváním v oblasti energetických 

štítků a vývojem nástrojů poskytujících přehled o spotřebě a eko-

nomické náročnosti spotřebičů. Společnost SEVEn v rámci svých 

aktivit spolupracuje nejen s koncovými spotřebiteli, ale také s do-

hledovými orgány trhu, výrobci a prodejci spotřebičů, neziskovými 

organizacemi, profesními svazy a dalšími aktéry. Jednou z aktivit 

je také prosazování zeleného nakupování, tzv. green procurement, 

tedy vytváření kritérií a doporučení nákupu spotřebičů a služeb pro 

úřady a firmy.

ÚSPORNÉ VNITŘNÍ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Úsporné osvětlení je další z prioritních oblastí, kterou se společnost 

SEVEn dlouhodobě zabývá. Osvětlení zaznamenalo podstatnou 

změnu v posledních několika letech, kterou způsobil příchod svě-

telných diod (LED) a postupné nahrazování tradičních světelných 

zdrojů (žárovky, zářivky, výbojky). SEVEn se zabývá jak osvětle-

ním pro domácnosti (především popularizace úspor a informování 

veřejnosti), tak také profesionálním osvětlením (průmysl, služby). 

SEVEn navrhuje úsporná opatření v rámci existujících projektů 

(energetické audity a posudky, EPC projekty), prosazuje úsporná 

a kvalitativní kritéria a také pracuje na koncepčních návrzích politik 

a nástrojů v oblasti osvětlení (poradenství v oblasti ekodesignu 

světelných zdrojů, příručky pro veřejnost i odborníky). Specifickou 

oblastí, kterou se SEVEn zabývá, je veřejné osvětlení. SEVEn v této 

oblasti dlouhodobě poskytuje poradenství: energetické audity pro 

zhodnocení celkového stavu veřejného osvětlení včetně povinných 

náležitostí (pasport, revizní zprávy apod.), energetické posudky 

jako podklad pro dotační programy, správa EPC projektů ve veřej-

ném osvětlení a informování v podobě řady publikací.

SPOLEČNOST  
SEVEN SE DLOU–
HODOBĚ ZABÝVÁ 
PROPAGOVÁNÍM 
ÚSPORNÝCH SPO- 
TŘEBIČŮ A ČINÍ 
TAK PŘEDEVŠÍM 
VZDĚLÁVÁNÍM V 
OBLASTI ENERGE-
TICKÝCH ŠTÍTKŮ
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Energetický štítek EU je již více než 25 let klíčovým faktorem 

podporujícím technologické inovace a rozvoj trhu s energeticky 

úspornými produkty. Štítek stimuloval inovace u výrobců a poptáv-

ku po energeticky úsporných produktech ze strany spotřebitelů 

a profesionálních kupujících. Stará koncepce štítku, která uváděla 

třídy účinnosti A+++ až D, byla již příliš komplikovaná a pro kupu-

jící byla méně transparentní, a proto již neměla takový efekt. Proto 

se Evropská unie rozhodla vrátit se k původní koncepci tříd A–G. 

Od května 2021 platí nové energetické třídy pro většinu kategorií 

produktů bílé techniky, od září 2021 platí nové energetické třídy pro 

světelné zdroje. Projekt Label 2020 má pomoci s bezproblémovým 

uvedením nových energetických štítků na trh. Součástí projektu je 

také podpora obchodníkům, výrobcům a dodavatelům na trh.

Internetovou stránku ekodesign-svetlo.cz jsme v roce 2020 připra-

vili v rámci programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V roce 2021 totiž začíná platit nové nařízení týkající se energetic-

kých štítků pro světelné zdroje a začne také platit nové nařízení 

ekodesignu. Energetické štítky světelných zdrojů se téměř nemění: 

změnou je přeškálování na novou stupnici A-G, povinnost regist-

race výrobků do evropské databáze produktů (EPREL) a jednotný 

výpočet energetické třídy pro světelné zdroje. V rámci nového 

ekodesignu dochází ke sjednocení předchozích dílčích nařízení 

a celkovému zjednodušení. Pokračuje důraz na energetickou účin-

nost světelných zdrojů - nejviditelnější změnou bude zákaz běžných 

lineárních zářivek T8 a všech halogenových žárovek od září 2023. 

Nové nařízení zavádí obecný požadavek na vyjmutelnost a nahradi-

telnost světelných zdrojů. Internetová stránka kromě informačních 

podkladů mimo jiné přináší dvě interaktivní kalkulačky: první pro 

výpočet energetické třídy podle nového nařízení, druhá pro zjištění 

dostupnosti jednotlivých druhů světelných zdrojů na trhu.

      / 
REFE– 
RENCE

PROJEKT 
LABEL2020

INTERNETOVÁ 
STRÁNKA EKODE––
SIGN-SVETLO.CZ

SNIŽOVÁNÍ 
ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI
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PROJEKT 
MATRYCS

V Evropě v současné době ubývá kvalifikovaných stavebních ře-

meslníků a zároveň vzrůstá tlak na zajištění dostatečné odbornosti 

řemeslníků v oblasti energeticky úsporné výstavby, která často 

nedosahuje patřičné kvality. Právě na tuto situaci reaguje projekt 

CraftEdu, jehož hlavním koordinátorem je společnost SEVEn. 

CraftEdu je projekt podpořený z rámcového programu EU pro vědu 

a výzkum HORIZON 2020. Jeho celý název zní: Nastavení národ-

ního kvalifikačního a školicího schématu pro stavební řemeslníky 

v České republice a rozvoj další nabídky školicích kurzů na Slo-

vensku, v Rakousku a Bulharsku. Hlavním cílem projektu je vytvo-

ření vzdělávacích programů a e-learningových kurzů pro vybrané 

řemeslné profese v oblasti nZEB (budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie) a obnovitelných zdrojů energie. Vedle samotných učebních 

materiálů a pomůcek budou vyškoleni a certifikováni vzdělávací 

pracovníci, kteří pak budou školit řemeslníky. Součástí programu 

jsou také pilotní testovací školení a následně první aplikace přímo 

ve stavebních firmách.

Projekt Matrycs – modulární aplikace „velkých dat“ pro komplexní 

energetické služby v budovách – si klade za cíl využití rozsáhlých 

objemů dat ke zvýšení energetické účinnosti budov. Dnes je k dis-

pozici velké množství dat budov, které se nevyužívají dostatečně 

efektivně kvůli různorodosti samotných dat, obvykle dynamickému 

charakteru dat (např. IoT) a různým datovým architekturám. V rám-

ci projektu MATRYCS tedy vznikne otevřená referenční architek-

tura pro inteligentní energeticky efektivní budovy, která umožní 

výměnu různorodých dat včetně otevřeného modulárního nástroje 

pro analýzu a provoz budov. Výstupy projektu budou ověřeny na 

11 různých pilotních projektech (např. správa budov, EPC projekty, 

finanční instituce, obce, stavitelé, dodavatelé energie).

PROJEKT 
CRAFTEDU
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Energeticky plusové čtvrti (zkratka PED) jsou samostatné části 

měst nebo skupiny propojených budov zaměřené na energetickou 

účinnost a generování energetického přebytku, zejména za pomoci 

obnovitelných zdrojů energie, s cílem výrazného snížení produkce 

emisí skleníkových plynů s ohledem na cestu ke klimatické neutra-

litě. PEDy vytváří lokální energetická společenství s přesahem do 

globálního společenského a energetického systému, která ale vyža-

dují vysokou míru integrace různých systémů, infrastruktur a spo-

lupráce mezi uživateli. Právě tímto tématem se zabývá mezinárodní 

projekt PED-ID organizovaný pod záštitou TA ČR a iniciativy JPI 

Urban Europe, který začal v lednu 2021 a kde je SEVEn hlavním 

koordinátorem za Českou republiku. Celý název projektu zní „Ho-

listické hodnocení a inovativní proces zapojení zúčastněných stran 

pro identifikaci pozitivně energetických čtvrtí“. Hlavním cílem 

projektu je urychlit transformaci energetického systému v Evropě 

na efektivnější a obnovitelný systém, čehož bude dosaženo důra-

zem na vyšší implementaci energeticky plusových čtvrtí. K tomu 

napomůže vytvoření základního informačního a rozhodovacího 

rámce o možnostech a dopadech zavádění PEDů ve formě inovativní 

metodiky hodnocení PEDů a uceleného návodu – podrobné příruč-

ky pro předběžnou studii proveditelnosti projektů PED. Vytvořená 

metodika bude následně ověřována v reálných podmínkách pomocí 

tzv. Living labs (pilotní projekty s uživatelsky orientovaným přístu-

pem).

PROJEKT PED-ID

STÁVAJÍCÍ SCÉNÁŘ ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ MODERNÍ SCÉNÁŘ ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ sdílení 
elektřiny

komunikace

flexibilita 
a ukládání 
energie

ENERGETICKY PLUSOVÁ ČTVRŤ
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BUILDUP: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PROFESÍ 
V OBLASTI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A OZE

INTAS: APLIKACE STANDARDŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI NA 
PRŮMYSLOVÉ A TERCIÁRNÍ PRODUKTY A JEJICH TESTOVÁNÍ

INGREES: TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ K TÉMATU 
BUDOV S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

PROCOLD: PROPAGACE A PROSAZOVÁNÍ ÚSPORNÝCH 
PROFESIONÁLNÍCH CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ CHLADIV 
ŠETRNÝCH KE KLIMATU

COMPLIANTV: KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ  
NA ENERGETICKOU ÚČINNOST TELEVIZORŮ

ATLETE: TESTOVÁNÍ CHLADNIČEK A PRAČEK ZA ÚČELEM 
OVĚŘOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE PODLE ENERGETICKÉHO 
ŠTÍTKOVÁNÍ A EKODESIGNU

PREMIUMLIGHT: ÚSPORNÉ DOMÁCÍ OSVĚTLENÍ A TESTY 
SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

MARKETWATCH: ZAPOJENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PŘI 
KONTROLE POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU ÚČINNOST 
A ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ

BIOGASHEAT: PROJEKT NA ROZVOJ VYUŽITÍ TEPLA 
Z BIOPLYNOVÝCH STANIC UDRŽITELNÝM ZPŮSOBEM

STUDIE EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ BIOPLYNU V RÁMCI „CENTRA 
PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
V MLADÉ BOLESLAVI“

EFFICIENCY 2.1: NOVÁ MÉDIA PRO INFORMOVANÉ 
SPOTŘEBITELE O UDRŽITELNÝCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH 
VÝROBCÍCH

ESOLI: ENERGETICKY ŠETRNÉ A INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ

VYHODNOCENÍ SMĚRNICE O ENERGETICKÉM ŠTÍTKOVÁNÍ 
A NĚKTERÝCH ASPEKTŮ SMĚRNICE O EKODESIGNU 
A TECHNICKÁ ASISTENCE PŘI STANDARDIZACI VÝROBKŮ 
SPOTŘEBOVÁVAJÍCÍCH ENERGII

YAECI: ZOBRAZOVÁNÍ ROČNÍCH NÁKLADŮ NA ENERGIE A VODU 
U DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

ENTRANZE: SBĚR DAT A MODELOVÁNÍ V BUDOVÁCH S TÉMĚŘ 
NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

      / 
SEZNAM PROJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ 
ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI
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PODPO-
RA PRO-
JEKTŮ A 
VZDĚLÁ-
VÁNÍ ŠKOLENÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI A PROFESIONÁLŮ

Průřezovou činností ve všech činnostech společnosti SEVEn jsou 

vzdělávací aktivity. Jedná se nejen o semináře, školení a konferen-

ce určené pro odbornou veřejnost, ale také popularizační činnosti 

úspor energie zaměřené na veřejnost. Společnost SEVEn v rámci 

svých aktivit a projektů pořádá školení a semináře na téma budov 

s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), EPC projektů (zaměřené 

na všechny dotčené aktéry), školení na téma energetických štítků 

a dotčených politik, školení energetických specialistů a v neposlední 

řadě školení zaměřená na světelnou techniku. V roce 2016 SEVEn 

založil v rámci Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF 

školicí centrum nZEB.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Průkaz energetické náročnosti budovy poskytuje uživateli budovy 

obdobnou informaci jako již dlouhodobě užívaný energetický štítek 

na vybraných spotřebičích, tzn. informaci o spotřebě energie na 

vytápění, větrání, osvětlení, přípravu teplé užitkové vody a chlaze-

ní. Informaci uživateli poskytuje v podrobném číselném vyjádření 

v rámci výstupního protokolu, ale i v jednoduchém a intuitivním 

grafickém vyjádření. Vyhotovení průkazu energetické náročnos-

ti budovy je povinné při výstavbě nových budov nebo při větších 

změnách dokončených budov, ve veřejných budovách, v bytových 

domech, administrativních budovách a při pronájmu. Společnost 

SEVEn nabízí vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov ve 

všech případech zákonné povinnosti vždy s dodatečnou analýzou 

potenciálních úspor energie.

SPOLEČNOST SEVEN NABÍZÍ VYHOTOVENÍ PRŮKAZU 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV VE VŠECH PŘÍPADECH 
ZÁKONNÉ POVINNOSTI VŽDY S DODATEČNOU ANALÝZOU 
POTENCIÁLNÍCH ÚSPOR ENERGIE.
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ENERGETICKÉ POSUDKY
Řada projektů společnosti SEVEn vyžaduje objektivní posouzení 

přínosů a nákladů navrhovaných opatření. Verifikuje se technická, 

ekonomická a ekologická proveditelnost. Energetický posudek je 

mnohdy vyžadován i právním předpisem, někdy bývá vyhotoven 

i bez této povinnosti. Společnost SEVEn disponuje týmem odbor-

níků, který umožňuje podrobné a objektivní posouzení záměrů ze 

všech zákonných hledisek (výstavba a renovace budov, posouzení 

vysokoúčinné KVET, posouzení využití odpadního tepla, posouzení 

projektů financovaných z dotací, vyhodnocení plnění parametrů 

a další).

KONTROLA KOTLŮ A KLIMATIZACÍ
Kontroly klimatizačních systémů požaduje zákon o hospodaření 

energií a jeho prováděcí vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole kli-

matizačních systémů ukládá vlastníkům a provozovatelům budov 

s klimatizačními systémy se jmenovitým příkonem pohonu zdroje 

chladu vyšším než 12 kW povinnost zajistit pravidelnou kontrolu 

těchto systémů každých 10 let, resp. každé 4 roky u systémů s příko-

nem vyšším než 100 kW bez systému monitoringu.

Kontroly kotlů a rozvodů energie jsou také vyžadovány zákonem 

a jeho prováděcí vyhláškou č. 194/2013 Sb. o kontrole účinnosti kotlů 

a rozvodů energie, která ukládá vlastníkům a provozovatelům kotlů 

o jmenovitém výkonu 20–100 kW povinnost zajistit pravidelnou 

kontrolu těchto kotlů v desetiletých intervalech a v intervalu 2–10 

let pro zdroje o výkonu vyšším, v závislosti na spalovaném palivu 

a provádění monitoringu systému. Kontroly kotlů a klimatizačních 

systémů společnost SEVEn zpracovává s ohledem na potřeby zá-

kazníků a s co největší přidanou hodnotu – tedy včetně identifikace 

ekonomicky efektivního potenciálu úspor.

PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST
Doplňkovou činností společnosti SEVEn je poradenství pro veřej-

nost. Obvykle se jedná o školení a konzultace organizovaná v rámci 

širších aktivit projektů a zaměřená na popularizaci úspor energie. 

Společnost SEVEn provozuje již více než 15 let portál www.uspor-

nespotrebice.cz, který se zaměřuje na informování a vzdělávání 

v oblasti úspor energie v domácnostech.
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Internetová stránka www.uspornespotrebice.cz je zaměřena na iden-

tifikaci a propagaci  nejúspornějších domácích spotřebičů. Stránka 

se zaměřuje na běžné domácí spotřebiče (pračky, chladničky a další), 

na součásti domu a bytů (kotle, kamna, klimatizace) i na profesionál-

ní spotřebiče (tiskárny, profesionální chlazení a další). Internetová 

stránka nabízí pro spotřebitele výběr nejúspornějších modelů dostup-

ných na trhu v ČR, přičemž kritéria pro jejich výběr jsou definována 

striktně na základě parametrů dostupných na energetickém štítku 

daného spotřebiče. Cílem projektu je tedy informovat spotřebitele 

o možnostech výběru skutečně úsporných modelů, a tím přispět jak ke 

snížení provozních nákladů, tak i k ochraně životního prostředí.

Projekt CONGREGATE – zapojení spotřebitelů do budování družstev 

pro obnovitelnou energie a renovaci budov – vychází z iniciativy EUKI 

(European Climate Initiative) a jeho hlavním cílem je podpora imple-

mentace národních renovačních strategií budov v Bulharsku, Rumun-

sku a Chorvatsku za pomoci modelu pro víceúrovňovou komunikační 

kampaň založenou na holistickém sociologickém výzkumu a důkazy 

podložené technické argumentaci. Dílčím cílem je motivace muni-

cipalit v Bulharsku, České republice a Řecku k rozvinutí partnerství 

veřejného a soukromého sektoru za účelem zvýšení podílu energie 

z obnovitelných zdrojů v lokálním využívání energetických zdrojů. 

Cíle projektu povedou k vytvoření technického i legislativního řešení 

pro založení družstev pro obnovitelnou energii a renovaci budov jako 

opatřením v boji proti změnám klimatu na lokální úrovni.

Projekt EnEcon neboli Energetická náročnost budov a dostupnost 

bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění nZEB je projekt 

podpořený z programu Théta od Technologické agentury České re-

publiky, který řeší SEVEn ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT pod 

dohledem Odboru politiky bydlení MMR v roli aplikačního garanta. 

Cílem projektu je vyčíslit, jak zvyšovaní energetického standardu 

budov ovlivní dostupnost bydlení s ohledem na vývoj jeho nákladů, 

a tyto náklady propojit s příjmy domácností. Projekt se zabývá třemi 

dílčími úkoly. První úkol se zabývá tvorbou podkladů pro koncepci 

bydlení. Druhý úkol spočívá ve vytvoření certifikované metodiky pro 

výpočet nákladů životního cyklu bytových domů obsahující výpo-

čet nákladově optimálních typických opatření snižujících potřebu 

energie v nových a rekonstruovaných budovách s ohledem na celou 

      / 
REFE– 
RENCE
ENERGETICKY 
ÚSPORNÉ  
SPOTŘEBIČE

PROJEKT  
CONGREGATE

PROJEKT ENECON 
PROGRAMU  
TA ČR THÉTA

PODPORA 
PROJEKTŮ A 
VZDĚLÁVÁNÍ
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délku životního cyklu (LCC). V rámci třetího úkolu bude vytvořena mapa 

územních disparit cen bydlení zohledňující náklady na bydlení ve vztahu 

k energetické náročnosti rezidentních budov v členění na kraje. 

StreamSAVE – Zefektivnění výpočtů úspor energie – je tříletý pro-

jekt Horizon 2020 zahájený v září 2020. Jeho cílem je zjednodušit 

metodiky výpočtu úspor energie v Evropě prostřednictvím podpory 

nadnárodních znalostí a dialogu mezi veřejnými orgány a klíčovými 

zúčastněnými stranami. Výzkum a výsledky StreamSAVE přispějí 

k opatřením podle článků 3 a 7 směrnice o energetické účinnosti (EED) 

ke zlepšení energetické účinnosti v Evropě.

Partnerem projektu Triple-A pro Českou republiku je společnost SEVEn. 

Cílem projektu s podtitulem snižování rizika investování do projektů 

energetické účinnosti je pomáhat finančním institucím a investorům 

projektů zvýšit jejich nasazení kapitálu v oblasti energetické účinnosti, 

čímž se investice stanou více transparentní, předvídatelné a atraktivněj-

ší. Úkolem projektu Triple-A je odpovědět na tři základní otázky:

Jak posoudit finanční nástroje a rizika v rané fázi přípravy projektu?

Jak se dohodnout na investicích na základě vybraných klíčových uka-

zatelů výkonnosti?

Jak přiřadit investiční záměry k možným finančním schématům?

Projekt Triple-A zavádí postupy, kterými řeší položené otázky:

Krok 1 – Posouzení projektu (Assess Tool): Strategie členských států 

pro zmírňování rizik, včetně webové databáze, umožňující srovnání 

na úrovní státu a odvětví, identifikaci vyspělosti trhu, sdílení zkuše-

ností a příkladů dobré praxe, čímž se snižuje nejistota investorů.

Krok 2 – Vzájemná dohoda (Agree Tool): Standardizované nástroje  

Triple-A, efektivní měřítka a příručky přeložené do osmi jazyků partne-

rů konsorcia umožní zrychlení zvýšení investic a snížení rizik.

Krok 3 – Přiřazení nástroje (Assign Tool): Příklady opakovatelnosti 

a celkové využití v daných státech, včetně doporučení realistických 

a proveditelných investic v národním a sektorovém kontextu, jakož 

i krátkodobého a střednědobého financování.

Program Ministerstva průmyslu a obchodu – Úspory energie s rozumem 

je zaměřený na podporu vzniku nových energeticky úsporných projek-

tů. Program je určen vlastníkům a provozovatelům rodinných a byto-

vých domů, veřejných budov a budov pro podnikání. Program má za cíl 

evidovat a zvýšit kvalitu projektů renovací stávajících budov a zvýšit tak 

energetické úspory, čímž přispěje k plnění cílů EU v oblasti dosahování 

úspor energie. Smyslem programu je motivovat stavebníky ke zpraco-

vání energetické studie proveditelnosti a jejich záměru renovací budov. 

Studie proveditelnosti by měla vycházet ze zásad dobré praxe a mimo 

jiné zahrnovat širokou škálu všech možných energeticky úsporných 

opatření, jejich srovnání z hlediska ekonomické výhodnosti a dosaže-

ných úspor energie a zejména pak doporučení nejvhodnějších možných 

řešení k realizaci pro daný objekt. Společnost SEVEn se programu 

účastní jako konzultační expert zodpovědný za posuzování podaných 

návrhů a studií proveditelnosti a vyhodnocování efektivity programu.

PROJEKT 
TRIPLE-A

PROGRAM  
ÚSPORY ENERGIE 
S ROZUMEM

PROJEKT  
STREAMSAFE
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A VÝSTUPY
PUBLIKACE

DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PRÁCE 
SEVEN JSOU PUBLIKACE, 
MANUÁLY, LETÁKY A DALŠÍ 
VÝSTUPY ZAMĚŘENÉ NA 
VZDĚLÁVÁNÍ A PROPAGACI 
ÚSPOR ENERGIE.

ZPRÁVY ZE SEVEN

ZPRAVODAJ Z OBLASTI 
ÚSPOR ENERGIE NEJEN 
V ČESKÉ REPUBLICE 
VYDÁVÁME DÉLE NEŽ  
DVACET LET.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

MEZI KLÍČOVÉ KOMUNIKAČNÍ 
KANÁLY PATŘÍ DNES 
SOCIÁLNÍ MÉDIA.  
SEVEN AKTIVNĚ FUNGUJE  
NA SÍTÍCH: TWITTER, 
LINKEDIN A FACEBOOK.

ČLÁNKY A SEMINÁŘE

NAŠI ODBORNÍCI PUBLIKUJÍ VE VÝZNAMNÝCH ODBORNÝCH 
I POPULÁRNÍCH MEDIÍCH A PŘISPÍVAJÍ DO DISKUSÍ I VZDĚLÁVACÍCH 
MATERIÁLŮ.

SEMINÁŘE

V ROCE 2021 JSME FORMOU ONLINE WEBINÁŘŮ ORGANIZOVALI 
NEBO SE PODÍLELI NA ŘADĚ SETKÁNÍ S CÍLEM ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ 
INFORMOVANOSTI O NOVINKÁCH V OBLASTI ENERGETICKÉ 
ÚČINNOSTI:

HTTPS://WWW.SVN.CZ/CS/CLANKY/SEMINARE-KONFERENCE

PUB–– 
LIKA–– 
CE 

4
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jak sI DobŘE byDlET a žíT, a přitom neplýtvat a ušetřit.

zhasínEjtE, 
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vařTe s pokličkou,  

teplo zbytečně neuniká  

z hrnce pryč

sprcha 

je 3x levnější než koupel
Neumývejte nádobí pod  

tEkoucí VoDou, 
ale v napuštěném  

dřezu či lavoru

nEnEchtE 
kapat kohoutEk

věTrejTe kráTce: 

je mnohem levnější kouřit 

venku nebo na balkoně, než mít 

dlouho otevřené okno a znovu 

vytápět místnost

Pokud máte bojler  

(ohřívač vody), nastavte si 

teplotu 50–60°c,  

větší teplota zbytečně  

zvyšuje spotřebu

Pořiďte si  

tErmostatické 

VEntiLy a můžete 

snadno nastavit  

teplotu v místnosti

NepřeTápějTe,  

v bytě stačí 20–22°c  

a je levnější se obléct  

než platit za topení

Topení plynem nebo 

ústředním topením je 

mNohem levNější 

než elektrickými přímotopy

vypNěTe TopeNí  
v místnostech, které nevyužíváte 

(chodby, sklady, atd.), 

spí se líp v chladnější místnosti

nEzakrýVEjtE 
radiátory nábytkem 

nebo oblečením       

Pokud jdete  

z místnosti pryč,

sTáhNěTe 
VEntiL topEní

VypínEjtE topEní,  
když větráte

stojí jeden ventil

150 
korun

 ročně tak  

můžete ušetřit až 

2 000 
korun

50–60

VypínEjtE televizi, 

když se na ni nedíváte, 

počítač, když na něm 

nepracujete

https://www.svn.cz/cs/clanky/seminare-konference


Zpravodaj  
Zprávy ze SEVEn – 

publikován déle než 

dvacet let - vychází 

jednou za rok 

a naleznete v něm 

průřez aktuálních 

informací z oblasti 

úspor energie 

a obnovitelných 

zdrojů energie v ČR 

i zahraničí. 

Důležitou součástí práce SEVEn jsou publikace, manuály, letáky 

a další výstupy zaměřené na vzdělávání a propagaci úspor energie.

ZPRÁVY ZE SEVEN

PUBLIKACE

ZPRÁVY úsPoRY eneRgie v české republice a eu1 1 2021 ze SEVEn 

ZPRAVY Úspory
 energie 

 ze SEVEn 
PROSINEC  
        2021 v České

 republice a EU

2

 Organické 
 světelné diody 

4

 Na cestě 
 k energeticky 
 plusové čtvrti 

z obsahu:

SNižOváNí rizika  
energeticky úsporných 
projektů 

BiOmEtaN v pražské 
distribuční soustavě 

iNfOrmaČNí maNUály  
o novém energetickém 
štítkovaní  

OBcházENí pOžadavků  
na energetickou  
účinnost – výsledky  
laboratorních testů  

digitalizacE  
míří do vzdělávání     

6

 Nové energetické 
 štítky pro 
 elektrospotřebiče

velká data útočí na budovy

M oderní budovy chrlící terabajty dat začínají být velmi hodnotné nejen pro správce budovy. Cílem 
využití takovýchto dat je a bude zvýšení energetické účinnosti budov, zlepšení správy, přesnější 

výpočty návratnosti energeticky úsporných opatření a dohromady tedy snížení provozních 
a investičních nákladů. V neposlední řadě je cílem i řídit případnou výrobu a spotřebu energie.

Koncept „velkých dat“ (big data) je dán několika 
charakteristikami, která jsou klíčová i  v  projektu 
MATRYCS. Jedná se o velké množství dat (volume) – 
obvykle gigabajty až desítky terabajtů za rok. Dále 
se jedná o vysokou různorodost dat (variety): od jed-
noduchých senzorů až po strukturovaná data růz-
ných systémů. Dalším pilířem velkých dat je rychlost 

generování dat (velocity), která je v případě některých 
dat blízká reálnému času, u  jiných zdrojů se jedná 
o intervaly v délce hodin či dnů. A konečně se uvádí 
také přesnost (veracity) dat odkazující k různé kvalitě 
vstupních hodnot. Důležitým atributem projektu 
MATRYCS je také škálovatelnost a celkový rozsah: pro-
jekt se již v  počátku zaměřuje nejen 

praha představila světu svůj klimatický plán

Z ástupci hl. m. Prahy, primátor Zdeněk Hřib a náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček, 
představili na celosvětové klimatické konferenci COP 26 ve skotském Glasgow klíčový 

dokument, který představuje ambiciózní cíle města v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů. Praha se tak zařadila mezi desítky světových metropolí a tisíce dalších měst, 
které přistoupily k Paktu starostů a primátorů a zavázaly se nastoupit aktivně cestu k uhlíkové 
neutralitě.  

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030, 
známý také pod anglickou zkratkou SECAP, počítá 
během následujících deseti let se snížením objemu 
produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti 
roku 2010. Tohoto cíle se dosáhne realizací 69 kon-
krétních opatření ve čtyřech oblastech.

Oblast udržitelné energetiky bude spočívat v  ma-
sivním nasazení fotovoltaických panelů a  kogene-
račních zdrojů, které by dohromady měly docílit 
snížení spotřeby tepla a plynu o 15 %, či až 60 % sní-
žení emisí CO2 u dodávek elektřiny a tepla. Pro ten 
účel byla vytvořena městská organizace, tzv. Praž-
ské společenství obnovitelné energie, která bude 
sloužit jako platforma pro instalaci obnovitelných 
zdrojů, sdílení vyrobené energie a  koordinovat in-
vestiční projekty. Součástí plánu na straně spotřeby 

je nasazení energetického managementu a  množ-
ství energeticky úsporných projektů.

Dalšími oblastmi jsou udržitelná mobilita míří-
cí na budování infrastruktury pro elektromobilitu 
a  sítě městské hromadné dopravy; cirkulární eko-
nomika s  cílem zintenzivnit využívání druhotných 
surovin ve městě, například formou recyklace gas-
troodpadu na biometan nebo navýšením množství 
vytříděného odpadu na 65 %. Součástí plánu jsou 
také adaptační opatření navazující na adaptační 
strategii města, která spočívají v  budování zelené 
a modré infrastruktury nebo v každoročním hodno-
cení tzv. klimatickým štítkem města.

Václav Šebek                         vaclav.sebek @ svn.cz
Tomáš Voříšek                         tomas.vorisek @ svn.cz
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A new decree on the energy performance  
of buildings

O n 5 June 2020, a new Decree on the Energy Performance of Buildings No. 264/2020 Coll. 
was issued. This decree will replace the original Decree No. 78/2013 Coll. with effect from 

1 September 2020. The new decree introduces numerous changes, particularly those of 
a conceptual nature. The changes aim to improve the evaluation of energy performance of 
buildings, enhance the quality, clarity and credibility of the EPCs issued and increase motivation 
for energy efficient technologies or the use of RES. The new decree has been accompanied by 
amendments and/or updates of some related standards, e.g. ČSN 730331-1 or ČSN 730540-2.

The Decree will bring the following series of changes:
→  Establishing a  unified binding methodology for 

evaluating the energy performance of buildings

→  Adjustment of parameters and reference buil-
ding values 

Crafts are getting 
ready for nZEB 

s ince 1 January 2020 it is prohibited to 
build other than nearly zero energy 

buildings (nZEB). This introduces more 
stringent requirements on all professions 
ranging from architects to masons. The 
construction of new buildings brings higher 
demand for technology but also for lifelong 
education. The information and knowledge we 
learned in school is hardly sufficient today. In 
comparison with school education, the share of 
lifelong education will keep rising.   

Education courses for seven selected crafts are being 
prepared in the Czech Republic for the upcoming 
autumn and winter 2020. Most of them will not 
take place in classrooms but will be performed onli-
ne, using training mock-ups, or within commented 
tours at exhibitions. This will significantly increase 
the interactivity and attractiveness of the training 
courses. The courses will take place in the Czech 
Republic, Slovak Republic, Bulgaria and Austria.
 
More information about the CraftEdu trainings: 
www craftedu.eu
 
You can apply for the courses at:
www database.craftedu.eu/cs

Jiří Karásek                        jiri.karasek @ svn.cz

Collective power 
plants in Austria –  
an inspiration  
for Czechia 

i n 2017, Austria became one of the first 
European countries whose legislation 

enabled the establishment of so-called shared 
or community-run power plants in the case of 
residential as well as commercial buildings. 
These plants serve for the needs of at least 
two customers. The codification of this kind of 
plant is a major undertaking that will enable 
existing barriers to the development of 
decentralised sources of power generation, 
e.g. in the case of apartment buildings, to be 
overcome.    
However, some EU countries allow such power 
plants to be located within apartment or commer-
cial buildings and, at the same time, the electrici-
ty generated is „allocated“ among individual hou-
seholds or tenants who live in the building or use 
some of the building premises as tenants. Austria 
can be a good example of this for the Czech Repub-
lic, as building collective or shared power plants 
started here in 2018. 

At present, Austria has several dozen such 
collective power plants and the demand for them is 
growing dynamically. 

8→

Craft du

9→

ISSN 1213–5844     MK ČR E 13241

from the content:

VErtiCal CooPEration at the 
local and national level 

combating EnErgy PoVErty 
in armenia has been a 
resounding success 

EnErgy laBElS –  
a time-proven recipe  
with a new look     

are the data provided by 
energy labels reliable? 
thE antiCSS ProjECt may 
suggest an answer

EnErgy auditS in metro 
stations  7

energy efficiency of buildings 
and thE ConCEPt of houSing

rEduCing thE riSkS of 
inVEStmEnt in energy 
efficient projects    

gain thE grant for an energy 
study easily in six steps   

the sale of receivables 
provides financing for most 
EPC ProjECtS in the czech 
republic    

news Energy 
 efficiency 

1/2020  from the Czech 
 Republic and EU at SEVEn

ZPRÁVY úsPoRY eneRgie v české republice a eu2 1 2021 ze SEVEn 

Organické světelné diody

o rganické světelné diody (zkratka OLED) jsou vedle anorganických světelných diod (LED) 
poměrně perspektivním a stále vyvíjeným druhem světelného zdroje. OLED nicméně stále 

trpí mnohými dětskými nemoci. Jaký je princip a využití OLED?

Princip OLED
OLED je plocha s  velmi tenkou vrstvou uhlíkové-
ho polovodiče, kde dochází při průchodu proudu 
k  elektroluminiscenci podobně jako u  LED. OLED 
vyzařují světlo po celé ploše a  difuzně, jedná se 
tedy o  tzv. plošný světelný zdroj. Množství světla 
lze regulovat procházejícím proudem a vyzařované 
spektrum odpovídá vlastnostem materiálu elektro-
dy. Bílého světla je dosahováno různými způsoby. 
Nejčastější je kombinace vrstev vyzařující v  červe-
né, zelené a modré oblasti spektra. Současné OLED 
zdroje mohou mít mnoho vrstev, i  více než 40. 
Vhodnou kombinací různých vrstev lze zvýšit celko-
vou účinnost i  nastavit celkový barevný tón světla. 
OLED mohou pracovat ale také jako většina LED 
světelných zdrojů, tedy vyzařováním modrého svět-
la s vrstvou luminoforu převádějící světlo do dalších 
barev.

Výroba OLED trpí několika technologickými pro-
blémy. Předně je třeba přesné nanášení jednotlivých 
vrstev s velmi nízkou odchylkou tloušťky, což je klí-
čové pro výslednou kvalitu vyzařování. Další tech-
nologickou výzvou je požadavek na nízkou absorpci 
fotonů v materiálech vrstev a maximální odraz ka-
tody pro zvýšení účinnosti. Mezi další problémy pa-
tří teplotní stabilita materiálů.

Použití OLED
OLED stále není rozšířený světelný zdroj i kvůli uve-
deným technologickým problémům. Výzkum a vý-
voj OLED ale rychle pokračují a  lze předpokládat 
postupné snižování ceny a  rozšiřování ve všeobec-
ném osvětlení. Je to dáno velmi příznivými vlast-
nostmi. Předně se jedná o  plošný světelný zdroj, 
u kterého odpadají problémy s oslněním či potřeba 
světlo jakkoliv dále směrovat nebo upravovat. Před-
pokladem využití je tedy velmi příjemné a jednodu-
ché plošné osvětlení vnitřních prostorů. OLED jsou 
také velmi úzké a mohou být ohebné. Tato vlastnost 
již vedla k četným designovým svítidlům. OLED se 
také využívají v automobilovém průmyslu, zejména 
u  některých aut pro zadní červená světla. Dnešní 
nejčastější využití OLED je zejména v televizorech, 
kde je vývoj oproti všeobecnému osvětlení napřed.

Vývoj organických světelných diod stále inten-
zivně pokračuje. Největším konkurentem OLED 
jsou klasické anorganické LED, jejichž účinnosti 
jsou již dnes téměř dvojnásobné. Přesto lze očekávat 
postupné snižování ceny a aplikace v podobě svíti-
del, kde OLED vynikají: plošné osvětlení a designová 
svítidla.

 
Michal Staša                               michal.stasa @ svn.cz

SOUČaSNé 
laBOratOrNí maximUm 
OrgaNické SvětElNé diOdy

Měrný výkon 139 lm/W

Jas 1000 cd/m2

Teplota chromatičnosti 2857 K

Podání barev Ra = 81

© Bart van Overbeeke, 2016  /   Creative Commons License 2.0

K ELEKTRONICKÉMU ZASÍLÁNÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SEVEN: 
HTTPS://WWW.SVN.CZ/CS/PRIHLASENI-ZASILANI-ZPRAVY-ZE-SEVEN

Příklady letáků a publikací projektů BEACON a HACKS

FINANCOVÁNÍ KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ 
PRO MALÉ A STŘEDNÍ OBCE V ČESKÉ REPUBLICE

 
NízkoemisNí zdroje tepla

LokáLní topeniště
•	 	domovní	kotle,	krbová	kamna,	krbové	vložky	apod.
•	 	vypouští	do	ovzduší	nejvíce	škodlivých	látek,	především	tzv.	tuhé	

znečišťující	látky	(PM10	a	PM2,5)	a	benzo(a)pyren
•	 	domácnosti	se	podílí	na	emisích	PM2,5	ze	78 %	a	na	emisích	

benzo(a)pyrenu	dokonce	z	98 %

Co je pm2,5 a pm10?
•	 	PM	(particulate	matter)	–	drobné	částice	polétavého	prachu
•	 	PM10	jsou	prachové	částice	menší	než	10	mikrometrů	–	saze	

uhlíku,	sírany	a	další	látky
•	 	PM2,5	jsou	prachové	částice	menší	než	2,5	mikrometrů	–	velmi	

jemné	saze	a	další	pevné	i	kapalné	látky	malých	rozměrů
•	 	čím	menší	částice,	tím	nebezpečnější	pro	zdraví:	velmi	malé	

částice	mohou	pronikat	hlouběji	do	plic
•	 	prašný	aerosol	je	prokázaný	karcinogen	skupiny	1

Benzo(a)pyren
•	 	organická	toxická	a	karcinogenní	látka
•	 	vzniká	nedokonalým	spalováním	uhlí	a	dřeva	za	nízkých	teplot

dým  
a kouř

praCh  
a drobNé 
částice karcinogeny

•			Nová	zelená	úsporám	(NZÚ)
•			Lokální	podpora	ve	vašem	kraji	(Kotlíkové	dotace)

 
V těchto podoBLastech podpory  
je podporoVána Výměna uVedených 
půVodních hLaVních zdrojů tepLa  
pro Vytápění: 
•	 	kotle	na	pevná	paliva,	nedosahujících	parametrů	pro		

3.	třídu	dle	ČSN	EN	303-5:2013	za	nízkoemisní	zdroj	tepla		
(viz	podmínky	NZÚ);	

•	 	lokální	topidla,	s	výjimkou	elektrických,	sloužících	společně	
jako	hlavní	zdroj	tepla	pro	vytápění,	za	nízkoemisní	zdroj	tepla	
(viz	podmínky	NZÚ);	

•	 	elektrické	vytápění	za	systém	s	tepelným	čerpadlem	
s	elektrickým	pohonem.

Pro	první	čtvrtletí	2021	platí,	že	první	uvedená	možnost	reálně	
platí	pro	žadatele	právnické	osoby,	kteří	nemohou	řešit	věc	
s	Kotlíkovými	dotacemi.	Druhé	dvě	uvedené	možnosti	platí	pro	
všechny	žadatele	spadající	pod	pravidla	programu	Nová	zelená	
úsporám.	Více	informací	je	na	www.novazelenausporam.cz.

jak a čím  
si škodíme?

SEVEn,	The	Energy	Efficiency	Center,	z.ú.
Americká	17,	120	00		Praha	2

Zpracováno	v	rámci	projektu	BEACON	
	

Internetová	stránka	projektu	BEACON:		
www.euki.de/beacon

Twitter:	@eUki_Climate

E-mail:		
beaCoN_helpdesk@guidehouse.com

Projekt	 BEACON	 je	 financován	 Evropskou	 klimatickou	 iniciativou	 (EUKI).	 Jedná	
se	 o	 finanční	 nástroj	 německého	 Spolkového	ministerstva	 životního	 prostředí,	
ochrany	přírody	a	bezpečnosti	 reaktorů	 (BMU).	Podpora	klimatické	spolupráce	
v	Evropské	unii	je	zastřešující	cíl	EUKI	za	účelem	snížení	emisí	skleníkových	plynů.	
EUKI	tak	činí	prostřednictvím	posílení	přeshraničního	dialogu	a	spolupráce,	jakož	
i	výměny	znalostí	a	zkušeností.	Informace	a	postoje	v	tomto	materiálu	odrážejí	
postoje	autorů	a	nezbytně	neodrážejí	oficiální	názor	BMU.

Visit the BEACON page on the EUKI website:  
www.euki.de/euki-projects/beacon 

 
@eUki_Climate 

Email us at:
beaCoN_helpdesk@navigant.com

Editor: Kristen Brand, Navigant | Designer: Enrica Hölzinger 
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Projekt	HACKS	byl	podpořen	výzkumným	a	inovačním	
programem	Evropské	unie	Horizont	2020	v	rámci	gran-
tu	č.	845231.	Obsah	zavazuje	pouze	jejich	autory.	Ne-
musí	nutně	odrážet	stanovisko	Evropské	unie.	Evropská	
komise	 ani	 agentura	 EASME	 nenesou	 odpovědnost	
za	jakékoli	případné	využití	zde	obsažených	informací.

jakoU dotaCi 
mohU získat Na  

Nový zdroj tepla?

S	využitím	informací:

Dimenzování kotlů, ohřívačů 
vody a klimatizací nechte na 
odbornících.

Výrobek na konci života předejte  
k odborné recyklaci.

Doporučené maximální emise  
při výběru krbových kaMen

Dřevěné 
pelety

Dřevěná  
polena

emise pevných částic (prachu) (mg/m3) 20 40

emise oxidu uhelnatého (mg/m3) 300 1 500

emise organického uhlíku (mg/m3) 60 120

emise oxidů dusíku (mg/m3) 200 200

Dřevěné pelety

Doporučené maximální emise  
při výběru kotlů na pevná paliva

Dřevěné 
pelety

Dřevěná  
polena

emise pevných částic (prachu) (mg/m3) 15 30

emise oxidu uhelnatého (mg/m3) 30 100

emise organického uhlíku (mg/m3) 10 15

emise oxidů dusíku (mg/m3) 150 150

Dřevěné pelety Dřevěná polena

Dřevěná polena

Projekt Label 2020 je financován z programu pro výzkum a inovace 
EU Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 845231. Výhradní 
odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou jeho autoři. 
Dokument nutně neodráží postoj Evropské unie. Agentura CINEA 
ani Evropská komise nenesou odpovědnost za jakékoliv použití 
informací zde uvedených.

Spolufinancováno  
z prostředků rámcového 
programu Evropské unie 
Horizont 2020

 www.uspornespotrebice.cz
Vytištěno na recyklovaném 
papíru s certifikacemi FSC®  
a Blue Angel.

POZNÁTE ÚSPORNÝ SPOTŘEBIČ? 
KOTLE A KLIMATIZACE MAJÍ 
ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

leden  2022

kotle na  
pevná paliva

krbová 
kamna

 elektrické  
ohřívače vody

na biomasu

klimatizace 
mobilní 

tepelná 
čerpadla

klimatizace  
split a multisplit

naše doporučení

s tepelným 
čerpadlem

Tyto energetické třídy doporučujeme jako úsporné.

Mobilní klimatizace mají odlišnou škálu účinností 
na energetickém štítku oproti split klimatizacím 
a nelze je tudíž se split systémy porovnávat. 
Mobilní klimatizace jsou vždy méně účinné!

šedě jsou označeny 
energetické třídy, které 
zatím na trhu nejsou.

 
NízkoemisNí zdroje tepla

LokáLní topeniště
•	 	domovní	kotle,	krbová	kamna,	krbové	vložky	apod.
•	 	vypouští	do	ovzduší	nejvíce	škodlivých	látek,	především	tzv.	tuhé	

znečišťující	látky	(PM10	a	PM2,5)	a	benzo(a)pyren
•	 	domácnosti	se	podílí	na	emisích	PM2,5	ze	78 %	a	na	emisích	

benzo(a)pyrenu	dokonce	z	98 %

Co je pm2,5 a pm10?
•	 	PM	(particulate	matter)	–	drobné	částice	polétavého	prachu
•	 	PM10	jsou	prachové	částice	menší	než	10	mikrometrů	–	saze	

uhlíku,	sírany	a	další	látky
•	 	PM2,5	jsou	prachové	částice	menší	než	2,5	mikrometrů	–	velmi	

jemné	saze	a	další	pevné	i	kapalné	látky	malých	rozměrů
•	 	čím	menší	částice,	tím	nebezpečnější	pro	zdraví:	velmi	malé	

částice	mohou	pronikat	hlouběji	do	plic
•	 	prašný	aerosol	je	prokázaný	karcinogen	skupiny	1

Benzo(a)pyren
•	 	organická	toxická	a	karcinogenní	látka
•	 	vzniká	nedokonalým	spalováním	uhlí	a	dřeva	za	nízkých	teplot

dým  
a kouř

praCh  
a drobNé 
částice karcinogeny

•			Nová	zelená	úsporám	(NZÚ)
•			Lokální	podpora	ve	vašem	kraji	(Kotlíkové	dotace)

 
V těchto podoBLastech podpory  
je podporoVána Výměna uVedených 
půVodních hLaVních zdrojů tepLa  
pro Vytápění: 
•	 	kotle	na	pevná	paliva,	nedosahujících	parametrů	pro		

3.	třídu	dle	ČSN	EN	303-5:2013	za	nízkoemisní	zdroj	tepla		
(viz	podmínky	NZÚ);	

•	 	lokální	topidla,	s	výjimkou	elektrických,	sloužících	společně	
jako	hlavní	zdroj	tepla	pro	vytápění,	za	nízkoemisní	zdroj	tepla	
(viz	podmínky	NZÚ);	

•	 	elektrické	vytápění	za	systém	s	tepelným	čerpadlem	
s	elektrickým	pohonem.

Pro	první	čtvrtletí	2021	platí,	že	první	uvedená	možnost	reálně	
platí	pro	žadatele	právnické	osoby,	kteří	nemohou	řešit	věc	
s	Kotlíkovými	dotacemi.	Druhé	dvě	uvedené	možnosti	platí	pro	
všechny	žadatele	spadající	pod	pravidla	programu	Nová	zelená	
úsporám.	Více	informací	je	na	www.novazelenausporam.cz.

jak a čím  
si škodíme?

SEVEn,	The	Energy	Efficiency	Center,	z.ú.
Americká	17,	120	00		Praha	2

Zpracováno	v	rámci	projektu	BEACON	
	

Internetová	stránka	projektu	BEACON:		
www.euki.de/beacon

Twitter:	@eUki_Climate

E-mail:		
beaCoN_helpdesk@guidehouse.com

Projekt	 BEACON	 je	 financován	 Evropskou	 klimatickou	 iniciativou	 (EUKI).	 Jedná	
se	 o	 finanční	 nástroj	 německého	 Spolkového	ministerstva	 životního	 prostředí,	
ochrany	přírody	a	bezpečnosti	 reaktorů	 (BMU).	Podpora	klimatické	spolupráce	
v	Evropské	unii	je	zastřešující	cíl	EUKI	za	účelem	snížení	emisí	skleníkových	plynů.	
EUKI	tak	činí	prostřednictvím	posílení	přeshraničního	dialogu	a	spolupráce,	jakož	
i	výměny	znalostí	a	zkušeností.	Informace	a	postoje	v	tomto	materiálu	odrážejí	
postoje	autorů	a	nezbytně	neodrážejí	oficiální	názor	BMU.

Visit the BEACON page on the EUKI website:  
www.euki.de/euki-projects/beacon 

 
@eUki_Climate 

Email us at:
beaCoN_helpdesk@navigant.com

Editor: Kristen Brand, Navigant | Designer: Enrica Hölzinger 

 
 

klimaneutral
natureOffice.com | DE-257-474539

gedruckt

Projekt	HACKS	byl	podpořen	výzkumným	a	inovačním	
programem	Evropské	unie	Horizont	2020	v	rámci	gran-
tu	č.	845231.	Obsah	zavazuje	pouze	jejich	autory.	Ne-
musí	nutně	odrážet	stanovisko	Evropské	unie.	Evropská	
komise	 ani	 agentura	 EASME	 nenesou	 odpovědnost	
za	jakékoli	případné	využití	zde	obsažených	informací.

jakoU dotaCi 
mohU získat Na  

Nový zdroj tepla?

S	využitím	informací:

publikace lze stáhnout zde:  
https://www.svn.cz/cs/clanky/publikace
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energeticky úsporné
spotřebiče

jak je vybírat?

www.label2020.cz 
www.uspornespotrebice.cz

Nový 
energetický štítek  
MYČkY nÁDOBí 

starý ŠtÍtek Nový ŠtÍtek 
PlatNý od 1. 3. 2021

A
B
C
D
E
F
G

Insert here 
product  

QR code

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

2019/2017

A
B
C
D
E
F
G

XYZ kWh

XY,Z LXY x

X:YZ ABCD

XYdB

100

Stupnice A až G  
označující  

energetickou účinnost 

Spotřeba energie  
u programu Eco  

na 100 cyklů (kWh)

Jmenovitá kapacita 
v počtu standardních sad 

nádobí u programu Eco

Doba trvání  
programu Eco 

(hodiny : minuty)

QR kód

Třída energetické 
účinnosti výrobku

Spotřeba vody 
na cyklus  
u programu Eco (litry)

Emise hluku  
šířeného vzduchem 
(dB(A)) a třída emise 
hluku

Energetická stupnice A+++ až D Energetická stupnice A–G

Roční spotřeba energie v kWh/rok Spotřeba energie u Eco programu v kWh na 100 cyklů

Roční spotřeba vody v litrech/rok Spotřeba vody u Eco programu v litrech na cyklus

Energetická třída sušení Energetická třída sušení zde není 

Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí  
u standardního mycího cyklu

Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí  
u programu Eco 

Emise hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) Emise hluku šířeného vzduchem v dB(A) a třída emise hluku

Doba trvání programu Eco v hod:min

QR kód umožňující přístup do databáze EPREL 

INForMace  
PRO MALOOBCHODNÍKY

Doba trvání cyklu  
při jmenovité prací a sušicí 

kapacitě (hodiny : minuty)

starý ŠtÍtek Nový ŠtÍtek 
PlatNý od 1. 3. 2021

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

ABCDEFG

2019/2014

Insert here 
product  

QR code

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

XY,Z kg

XYL

X:YZ

XY,Z kg

XYL

X:YZ

ABCD

XYdB

XYZ kWh XYZ kWh 100100

Třída energetické  
účinnosti výrobku  

pro cyklus praní a sušení

Vážená spotřeba vody  
na prací a sušicí cyklus (litr) 

Jmenovitá kapacita 
pro cyklus praní a sušení (kg) 

Energetická třída  
odstřeďování a sušení

QR kód 

Třída energetické 
účinnosti výrobku 
pro prací cyklus

Stupnice A až G  
označující  
energetickou účinnost 

Jmenovitá kapacita 
pracího cyklu (kg) 

Spotřeba energie 
pracího cyklu  
na 100 cyklů (kWh)

Spotřeba energie  
pro cyklus praní a sušení 

na 100 cyklů (kWh)

Vážená spotřeba vody  
na prací cyklus (litry)

Doba trvání cyklu  
při jmenovité prací  
kapacitě (hodiny : minuty)

Emise hluku šířeného 
vzduchem (dB(a)) pro od-
střeďování při programu Eco 
40–60 °C a třída emise hluku

energetická stupnice A–G (starší verze) energetická stupnice A–G pro praní  
energetická stupnice A–G pro praní a sušení

spotřeba energie v kWh jen pro praní & pro praní/sušení při 
maximálním naplnění pračky při 60 °C

spotřeba energie v kWh/100 cyklů pouze pro praní  
& praní/sušení

Třída účinnosti praní Odstraněna

Maximální otáčky při odstřeďování Třída účinnosti sušení odstřeďováním

Kapacita (v kg) spotřebiče pro standardní prací cyklus  
pro program bavlna 60 °C (bez sušení)  

Kapacita (v kg) pro cyklus bavlna suché (sušící) 

Jmenovitá kapacita cyklu praní & sušení (kg)  
a pouze pro praní (kg)

Spotřeba vody v litrech, za celý provozní (prací, odstřeďovací  
a sušicí) cyklus při standardním pracím programu  

bavlna 60 °C a sušicím program bavlna suché

vážená spotřeba vody u pracího & sušícího cyklu (litry)  
a pouze u pracího (litry)

Hluk během pracích, odstřeďovacích a sušicích cyklů  
při standardním mycím programu bavlna 60 °C  

a sušicím programu bavlna suché

Emise hluku šířeného vzduchem (dB(a)) u programu 
odstřeďování Eco 40–60 a třída emise hluku

QR kód vedoucí do databáze ePrel 

Doba trvání cyklu pouze u pracího cyklu & pracího/sušicího 
cyklu (hodiny:minuty)

Doba trvání cyklu  
při jmenovité prací  
kapacitě (hodiny : minuty)

Nový 
energetický štítek
PrAČkY Se SUšiČkOU

INForMace  
Pro MalooBcHodNÍkY

Nový 
energetický štítek
SVĚteLnÉ ZDrOJe 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A++

XXX kWh/1000h

Y IJA
IE IA

starý ŠtÍtek Nový ŠtÍtek 
Platný od 1. 9. 2021

SUPPLIER’S NAME
MODEL IDENTIFIER

A
B
C
D
E
F
G

kWh/1000h

2019/2015

A
B
C
D
E
F
G

WXYZ Insert here 
product  

QR code

Stupnice A až G  
označující  

energetickou účinnost 

Spotřeba energie 
na 1000h (kWh)

QR kód

Třída energetické 
účinnosti výrobku

Energetická stupnice A++–E Energetická stupnice A–G

QR kód umožňující přístup do databáze EPREl 

INForMace  
Pro MaLooBcHoDNÍkY

Nový eNergetický štítek 
jedNoduší rozhodováNí

Od A do G:  
S novým energetickým štítkem EU  
je výběr spotřebičů snadný. 

www.label2020.cz

Nový eNergetický štítek 
jedNodušší rozhodováNí

www.label2020.cz

Nový  
eNergetický  
štítek

NÁVOD a INFORMaCE 
PRO KUPUJÍCÍ Z VEŘEJNÉHO 
A SOUKROMÉHO SEKTORU

Nový eNergetický štítok 
chladničky, mrazničky
chladničky Na víNo

Úspory energie od A do G 

www.label2020.eu
Úspory energie od A do G 

www.label2020.cz

Nový eNergetický štítek 
Pračky a  myčky nádobí

Úspory energie od A do G 

www.label2020.cz

Nový eNergetický štítek 
teLeviZory
eLektroNickÉ DiSPLeJe

Úspory energie od A do G 

www.label2020.cz

Nový eNergetický štítek 
Světelné zdroje

www.label2020.cz

ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ
PŘI PRODEJI SPOTŘEBIČŮ
NA INTERNETU

Stručný PrŮVODCE  
PrO intErnEtOVé ObChODy

Energetické štítkování je nástroj pro informování spotřebitelů 
o energetické náročnosti a vybraných provozních vlastnostech  
široké řady elektrospotřebičů. 

Kromě vystavení energetických štítků na kamenných prodejnách se 
povinnost štítkování vztahuje i na internetové prodeje. 

Od března 2021 
jsou při prodeji následujících 
skupin výrobků k dispozici 
nové energetické štítky:

a
b
C
d
e
F
G

Insert here 
product  

QR code

DODAVATEL MODEL

2019/2014

a
b
C
d
e
F
G

XYZ kWh

XY LX:YZ

ABCD

XYdB

100

XY,Z kg

ABCDEFG

DOmáCí  
ChlaDničKy  
a mrazáKy

PračKy  
a KOmbinOVané PračKy  

SE SušičKami

myčKy 
náDObí

tElEVizOry 
a ElEKtrO niCKé 

DiSPlEjE

NÁVOD PRO 
PRODEJCE 

www.label2020.cz

Energetické štítky pomáhají spotřebitelům vybrat si produkty, 
které mají nižší spotřebu energie a případně vody, mají nižší 
provozní náklady a nezatěžují zbytečně životní prostředí.

Tento průvodce byl připraven pro prodejce spotřebičů va produktů, 
které mají být při prodeji označeny energetickým štítkem. 
Jeho cílem je představit jednotlivé povinnosti a požadavky 
na štítkování spotřebičů na prodejnách, včetně jednotlivých 
specifických situací a legislativních požadavků.

ENERGETICKÉ

ŠTÍTKOVÁNÍ
PRODUKTŮ V KAMENNÝCH PRODEJNÁCH

Od března 2021
jsou při prodeji následujících 
skupin výrobků k dispozici 
nové energetické štítky:

DOMÁCÍ 
CHLADNIČKY 
A MRAZÁKY

MYČKY
NÁDOBÍ

PRAČKY 
A KOMBINOVANÉ PRAČKY 

SE SUŠIČKAMI

www.label2020.cz

Červen 2021

TELEVIZORY 
A ELEKTRO NICKÉ 

DISPLEJE

www.label2020.cz

Výroba a/nebo doVoz
světelných zdrojů
a svítidel

Stručný manuál  
o energetickém štítkování  
pro výrobce, dovozce  
a prodejce

energetický štítek a ekodeSign
Světelné zdroje a výrobky obsahující světelné zdroje musí splňovat 
legislativní požadavky na ekodesign a energetické štítky.

energetický štítek podporuje spotřebitele i profesionální zákazníky 
ve výběru energeticky úsporných produktů již více než 25 let. 
energetický štítek také motivuje výrobce a napomáhá jim ve vývoji 
účinnějších spotřebičů. energetická náročnost i náklady na energie 
díky energetickému štítkování dlouhodobě významně klesly.

ekodesign je soubor povinných požadavků na minimální 
energetickou účinnost a jiných funkčních požadavků, které musí 
produkty splňovat, aby mohly být uvedeny na evropský trh.

DODAVATEL
MODEL

a
b
C
d
e
F
G

kWh/1000h

2019/2015

a
b
C
d
e
F
G

WXYZ Insert here 
product  

QR code

Zcela vlevo informativní manuál 
o zobrazování energetických štítků 
a informačních listů při prodeji 
na internetu, uprostřed přehled-
ný manuál s názornými příklady 
správného a nesprávného zob-
razovaní energetických štítků 
v kamenných prodejnách a v řadě 
vpravo manuál o zpracování a vy-
stavování energetických štítků pro 
jednotlivé druhy světelných zdrojů

Tištěné i elektronické informační materiály 
o podobě nových energetických štítků  
určené pro prodejce, dovozce i spotřebitele

publikace lze stáhnout zde:  
https://www.svn.cz/cs/clanky/publikace
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The Label 2020 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement Number 847062. The sole 
responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily 
reflect the opinion of the European Union. Neither the CINEA nor the European Commission 
are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

www.label2020.cz

Smaller appliances (e.g. smaller capacity of washing machine, smaller diagonal of TV) 
have lower overall consumption, even though they may have a lower energy rating.

Low consumption could be  
also achieved by operating  
the appliance correctly.

Don’t forget to recycle  
the product properly  
at the end of its life.

HOW TO RECOGNISE AN EFFICIENT APPLIANCE?
ENERGY LABELS CAN HELP

currenTLy The highesT energy cLass aVaiLabLe on The markeT

energy classes are marked in grey, 
that are not yet on the market.

These energy classes are  
recommended as efficient.

DECEMBER / 2021

The Label 2020 project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

Jak poznat úspornou LED žárovku?
není LeDka jako LeDka  

LEDEN  2022

LED žárovky 
směrovésiLné střEDní sLabé

40 W 
60 W 
75 W

25 W
15 W

100 W 
150 W

LED žárovky všEsměrové

NAŠE MINIMÁLNÍ DOPORUČENÍ

Šedě jsou označeny  
energetické třídy, které 
zatím na trhu nejsou.

  
Tyto energetické 
třídy doporučujeme 
jako úsporné.

Třídy zastoupeny na trhu 
zatím jen v omezené míře.

 
Od září 2021 mají světelné 
zdroje nové energetické třídy 
se škálou A až G. Světelné 
zdroje označené starými 
štítky jsou v prodeji pouze 
do března 2023 a jejich třídy 
A+ a A++ nejsou s novými 
porovnatelné. S výjimkou 
směrových LED žárovek 
A++ jsou již energeticky 
neúsporné.

Nejúspornější LED žárovky uspoří 95 % energie oproti obyčejné žárovce.
Halogenové žárovky ani kompaktní zářivky nejsou obvykle již dostupné kvůli nízké účinnosti.

Další doporučení pro výběr:
    doba života min. 15  000 h
    počet spínacích cyklů min. 15  000
    teple bílé světlo (Tcn = 2 700 K)
    dobré podání barev (Ra ≥ 80)
    LED v průhledné baňce

Jaký světelný tok má náhrada za klasickou žárovku?

Klasická žárovka 15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W 150 W

Světelný tok (lumeny) 136 249 470 806 1 055 1 521 2 452

 ÚSPORA v %
Náhrada za 

60W  
klasickou 
žárovku 

led 
žárovka 

F, G

6 W

6 W80%

haLogEnová 
žárovka

42 W
25%

led 
žárovka 

A, B

4 W

4 W
95%

led 
žárovka 

C–e

5 W

5 W90%

kompaktní 
 Zářivka  

(tzv. úsporka)

9 W

75%

Projekt Label 2020 je financován z programu pro výzkum 
a inovace EU Horizon 2020 na základě grantové smlouvy 
č. 847062. Výhradní odpovědnost za obsah tohoto dokumentu 
nesou jeho autoři. Dokument nutně neodráží postoj 
Evropské unie. Agentura CINEA ani Evropská komise nenesou 
odpovědnost za jakékoliv použití informací zde uvedených.

Spolufinancováno  
z prostředků rámcového 
programu Evropské unie 
Horizont 2020

www.label2020.cz

okamžitý 
start
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Výhody LED
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publikace lze stáhnout zde:  
https://www.svn.cz/cs/clanky/publikace
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Kvalita vzdělávání  
ve stavebnictví

Craft du

Nové kvalifikační 
a školicí programy

CraftEdu

Tento projekt získal finanční prostředky 
z programu Evropské unie pro výzkum 
a inovace Horizont 2020 na základě dohody 
o financování č. 785036 – CraftEdu.

Zásady  
pro zadavatele  
veřejných zakázek 
pro zelené nakupování

Tepelná 
čerpadla

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

říjen 2021

Jednoduché rady,  
jak domácnosti ušetřit 

stovky 
korun 

ročně!

UŠETŘETE IHNED

začNěTE TEď! vyplatí se to.

 
 

nainstalujte  
LED žárovky 

místo 
obyčejných 

žárovek 

Pravidelně 
oDmra-
zujtE 
chladničku  
 
 
 

a nenechávejte 
ji příliš dlouho 
otevřenou

VypínEjtE 
televizor a další 

spotřebiče, pokud 
je nevyužíváte

ročně ušetříte 
nejméně

...  vypínejte i jiné,  
zrovna nepoužívané  
spotřebiče (např. wi-fi modem).  
Můžete tak ušetřit, když zrovna spíte 
nebo odejdete mimo domov.

200 
korun nestojí 

to ani 
korunu

nestojí 

to ani 
korunu

ročně ušetříte 
přibližně

200 
korun

na každé  
žárovce 
ušetříte 

200 
korun

nestojí 
to ani 

korunu

Vařte v rychlo- 
varné konvici 
jEn toLik 

VoDy,  
kolik 

potřebujete

ročně ušetříte 
víc než

200 
korun0 

korun

rychlovarné konvice 
spotřebují hodně 
elektrické energie

za novou žárovku 
zaplatíte do

100 
korun

HEATING AND COOLING
KNOWHOW AND SOLUTIONS

Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem 
Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah zavazuje 
pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. 
Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli 
případné využití zde obsažených informací.

Distribuce:
Asociace občanských poraden
Sabinova 287/3 
130 00 Praha 3
IČ 65998642
www.obcanskeporadny.cz

Text a grafika:
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 579/17, 120 00 Praha 2
IČ 05399416
www.uspornespotrebice.cz

Graficky zpracoval CINDR&GRAFIK.

Jednoduché rady,  
jak domácnosti ušetřit 

stovky 
korun 

ročně!

UŠETŘETE IHNED

začNěTE TEď! vyplatí se to.

 
 

nainstalujte  
LED žárovky 

místo 
obyčejných 

žárovek 

Pravidelně 
oDmra-
zujtE 
chladničku  
 
 
 

a nenechávejte 
ji příliš dlouho 
otevřenou

VypínEjtE 
televizor a další 

spotřebiče, pokud 
je nevyužíváte

ročně ušetříte 
nejméně

...  vypínejte i jiné,  
zrovna nepoužívané  
spotřebiče (např. wi-fi modem).  
Můžete tak ušetřit, když zrovna spíte 
nebo odejdete mimo domov.

200 
korun nestojí 

to ani 
korunu

nestojí 

to ani 
korunu

ročně ušetříte 
přibližně

200 
korun

na každé  
žárovce 
ušetříte 

200 
korun

nestojí 
to ani 

korunu

Vařte v rychlo- 
varné konvici 
jEn toLik 

VoDy,  
kolik 

potřebujete

ročně ušetříte 
víc než

200 
korun0 

korun

rychlovarné konvice 
spotřebují hodně 
elektrické energie

za novou žárovku 
zaplatíte do

100 
korun

HEATING AND COOLING
KNOWHOW AND SOLUTIONS

Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem 
Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah zavazuje 
pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. 
Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli 
případné využití zde obsažených informací.

Distribuce:
Asociace občanských poraden
Sabinova 287/3 
130 00 Praha 3
IČ 65998642
www.obcanskeporadny.cz

Text a grafika:
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 579/17, 120 00 Praha 2
IČ 05399416
www.uspornespotrebice.cz

Graficky zpracoval CINDR&GRAFIK.

raDy a TIpy pro kažDý DEN

jak sI DobŘE byDlET a žíT, a přitom neplýtvat a ušetřit.

zhasínEjtE, 
pokud opouštíte  

místnost

Pokud to lze,  
vařTe s pokličkou,  

teplo zbytečně neuniká  
z hrnce pryč

sprcha 
je 3x levnější než koupel

Neumývejte nádobí pod  
tEkoucí VoDou, 

ale v napuštěném  
dřezu či lavoru

nEnEchtE 
kapat kohoutEk

věTrejTe kráTce: 
je mnohem levnější kouřit 
venku nebo na balkoně, než mít 
dlouho otevřené okno a znovu 
vytápět místnost

Pokud máte bojler  
(ohřívač vody), nastavte si 
teplotu 50–60°c,  
větší teplota zbytečně  
zvyšuje spotřebu

Pořiďte si  
tErmostatické 
VEntiLy a můžete 
snadno nastavit  
teplotu v místnosti

NepřeTápějTe,  
v bytě stačí 20–22°c  
a je levnější se obléct  
než platit za topení

Topení plynem nebo 
ústředním topením je 

mNohem levNější 
než elektrickými přímotopy

vypNěTe TopeNí  
v místnostech, které nevyužíváte 
(chodby, sklady, atd.), 
spí se líp v chladnější místnosti

nEzakrýVEjtE 
radiátory nábytkem 

nebo oblečením       

Pokud jdete  
z místnosti pryč,

sTáhNěTe 
VEntiL topEní

VypínEjtE topEní,  
když větráte

stojí jeden ventil

150 
korun

 ročně tak  
můžete ušetřit až 

2 000 
korun

50–60

VypínEjtE televizi, 
když se na ni nedíváte, 
počítač, když na něm 
nepracujete

Study to evaluate 
online energy 
labelling compliance 
in the eu

june 2021

Authors

JurAJ KrivošíK 
sEvEn, thE EnErgy EfficiEncy cEntEr,  

PrAguE, czEch rEPublic

PiA WEstPhAlEn 
vorEs burEAu, odEnsE, dEnmArK

EdouArd toulousE 
 consultAnt, lillE, frAncE

QuAlity AssurAncE

soPhiE AttAli 
soWAtt, PAris, frAncE

clAsP contAct PErson
mAriE bAton

Zásady  
pro zadavatele  
veřejných zakázek 
pro zelené nakupování

Vodovodní baterie 
a sprchové hlavice

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

říjen 2021

Zásady  
pro zadavatele  
veřejných zakázek 
pro zelené nakupování

Elektrické 
ohřívače vody

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

říjen 2021

Zásady  
pro zadavatele  
veřejných zakázek 
pro zelené nakupování

Klimatizace

říjen 2021

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Zásady  
pro zadavatele  
veřejných zakázek 
pro zelené nakupování

Oběhová 
čerpadla 

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

říjen 2021

Zásady  
pro zadavatele  
veřejných zakázek 
pro zelené nakupování

Ventilátory

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

říjen 2021
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ČLÁNKY A OSVĚTA

Trends

The sale of receivables provides financing for 
most EPC projects in the Czech Republic

Sale of receivables is the most  
common method of financing  
Energy Performance Contract-
ing (EPC) projects in the Czech 
Republic, which makes it differ-
ent from other EU countries. This 
method has been used to fund 
most public sector EPC projects 
completed since 2005, although 
it has been used only rarely in the  
private sector.

Previously, the prevailing procedure 
consisted in the EPC provider taking  
out a short-term operating loan 
for the purchase of technological 
equipment and subsequently repay-
ing it by selling receivables. Today, 
most projects are implemented by 
large companies that do not need 
this short-term loan. By selling the 
receivables to a financial institution 
(FI), the EPC provider will free up 

funds for another project. The sale 
of receivables is carried out without 
recourse on the EPC provider, when, 
upon sale, the liability is eliminated 
from the EPC provider's accounting. 
The assignment of the receivable 
does not change the obligation of 
the EPC client, as it remains a trade 
obligation (i.e. a supplier credit) and 
does not change into a bank loan. 
This is an important factor especially 
for municipalities and their reporting 
of bank loans to the Czech National 
Bank.

An agreement on the future sale 
of receivables between the EPC  
provider and the FI is usually signed 
before the start of the procurement 
procedure. Approval of the sale of 
receivables is usually agreed with 
the client in advance, although all  
details of the financing agreement 

are agreed exclusively between 
the EPC provider and the FI. It is  
important that the FI offers the EPC 
provider a fixed discount rate already 
at this stage, at which the FI will  
purchase the receivable after the 
completion of the EPC project, pro-
vided that the set time parameters 
are met. The provider can therefore 
work with this fixed rate from the 
very beginning and incorporate it into 
the conditions of its project.

The FI purchases only financial  
receivables, while responsibility for 
the technical condition remains with 
the EPC provider under the EPC 
contract. The FI usually purchases  
100% of the contracting rate  
according to the EPC contract minus 
the amount for energy management 
services. The receivables for energy 
management are not purchased by 
the FI, because the costs of energy 
management may change during the 
life of the project, while the purchase 
of receivables works in principle with 
a fixed repayment schedule.

The FI purchases receivables after 
the handover certificate on the trans-
fer of assets by the EPC provider to 
the client is drawn up. The handover 
certificate states whether the work 
was handed over without defects 
and, if there are any defects, how 
they will be eliminated. The EPC con-
tract remains in force for the entire 
maturity period of the receivables. 
The EPC provider must inform the FI 
every year whether the guaranteed 
level of savings according to the EPC 
contract has been achieved.

Any failure to achieve guaranteed 
savings is resolved only between 
the EPC provider and the client in 
accordance with the terms of the 
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Články v médiích  
naleznete na naší 

internetové stránce:
https://www.svn.cz/cs/
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SOCIÁLNÍ MÉDIA

MEZI KLÍČOVÉ KOMUNIKAČNÍ 
KANÁLY PATŘÍ DNES 
SOCIÁLNÍ MÉDIA. SEVEN 
AKTIVNĚ FUNGUJE NA 
SÍTÍCH: TWITTER, LINKEDIN 
A FACEBOOK.
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SEMINÁŘE

V ROCE 2021 JSME FORMOU ONLINE WEBINÁŘŮ 
ORGANIZOVALI NEBO SE PODÍLELI NA ŘADĚ SETKÁNÍ  
S CÍLEM ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ INFORMOVANOSTI 
O NOVINKÁCH V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI:

HTTPS://WWW.SVN.CZ/CS/CLANKY/SEMINARE-KONFERENCE

 
 
           This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 programme 
           under Grand Agreement No 785036 – CraftEdu. 

 

Mezinárodní konference 
Požadavky na stavební profese při realizaci strategie 

bezuhlíkové Evropy 
 

Motto: Nejen větrné, solární a jaderné elektrárny a elektrická auta jsou tématem cesty k bezuhlíkové 
Evropě. Neméně významným úkolem je probíhající transformace stavebnictví, úspora energie při 
výrobě stavebních materiálů, v průběhu výstavby, ale zejména v procesu jejich užívání. Stavebnictví 
4.0 si vyžádá významné změny znalostí a dovedností většiny řemeslných profesí podílejících se na 
nových energeticky úsporných domech, ale i při novém přístupu k rekonstrukcím. V rámci 
evropského programu H2020 probíhá na toto téma společný projekt čtyř evropských zemí – CraftEdu, 
který konference představí. 

Termín konání:  18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30 

Místo: Prezenčně – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 1, 
Václavské náměstí 833/31; Česká republika 

Online – ABF Stream   

Registrace: https://database.craftedu.eu/cs/course/7 

ABF Stream: https://youtu.be/p0z9r1E1a1E 

Místo a forma: Kombinovaná presenční a online forma konference. Vystoupení přednášejících budou 
realizována presenčně z auly Nadace ABF nebo jako předtočená videa, případně s on-line připojením 
v reálném čase. Dotazy a „chaty“ budou realizovány na samostatném kanále. Konferenci bude možno 
sledovat presenčně (v jednacím sále či prostřednictvím přenosu), nebo ze záznamu. Účast na 
konferenci se předpokládá bezplatná. Jednacími jazyky bude čeština a slovenština (německá 
a bulharská nebo anglická vystoupení budou tlumočena do češtiny. 

Cílová skupina posluchačů: Slovenští a čeští zástupci odborných učilišť, středních odborných škol, 
vysokých škol, organizátoři a lektoři akademií celoživotního vzdělávání z řady neziskového sektoru, 
výrobci stavebních hmot, dodavatelské firmy a profesní cechy a sdružení, představitelé konsorcia 
CraftEdu a jejich lektoři, představitelé resortu průmyslu a obchodu, resortu Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy a jejich příslušných zařízení. 

 

Pozvánka na  seminář

Jak snižovat náklady na energii  
se zárukou a s využitím dotací

 termín: 7. 12.  2021  |  10–14 hod.
 místo: nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, václavské nám. 31, Praha 1 
 Program:   9:30–10:00 Prezence
  metoda ePc obecně a podpora oPžP
  10:00–10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (r. kohoutek/dsec)
  10:05–10:30 charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (m. Hvozda/mvv)
  10:30–11:00 Proces přípravy projektu ePc obecně (r. kohoutek/dsec)
  11:00–11:40 výhody projektu ePc s dotací z oPžP a jeho příprava (J. maroušek/seven)
  11:40–11:55 dotazy, diskuze
  11:55–12:00 Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti snižování energetické náročnosti objektů – 
     informace o projektu podpořeném z výzvy euki (J. Špale/uceeB) 
  12:00–12:30 Přestávka 
  další možnosti financování a úspor
  12:30–13:00 dotační program elena: Finanční podpora přípravné fáze ePc  
     (v. sochor/ČmzrB a r. kohoutek/dsec)
  13:00–13:30 Financování ePc projektů z národního fondu obnovy, oPžP a dalších zdrojů 
     (m. kryková, enovation)
  13:30–13:50 Příklady dobré praxe v oblasti ePc projektů (r. kohoutek/dsec)
  13:50–14:00 shrnutí, ukončení semináře (r. kohoutek/dsec)

moderuje:  r. kohoutek, dsec

ÚČast na semináři Je zdarma. z důvodu omezené kapacity prostor je nutné se registrovat pomocí odkazu níže.  
registrace online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FaipQlseyfuqcBoXlepJdscXJu7tow__varp_zydq6oso2ykpwB0ubw/viewform
v případě nepříznivé epidemiologické situace se akce uskuteční v online prostoru.  
kontakt: eva ksiazczak, mail. office@apes.cz, tel. 603 894 354

asociace Poskytovatelů 
energetickýcH služeB

u voborníků 852/10  |  190 00 Praha 9 

office@apes.cz  |  www.apes.cz

organizační  
pokyny

Seminář je realizován s dotací ze státního rozpočtu  
v rámci Státního programu na podporu úspor energie  

na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021.

akce je zaměřena na všechny pracovníky soukromé i veřejné sféry, kteří mají ve své gesci energetiku  
a investice, a hledají možnosti úspory nákladů na energie ve svých objektech.
Pořádá asociace poskytovatelů energetických služeb.
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SPRÁV–
NÍ RA–
DA

5

Marie Košťálová: Patří mezi zakladatele společnosti SEVEn. Řídila Odbor 

strategie a kvality služeb na MPO ČR a působila jako velvyslankyně ČR v Dán-

ském království a jako velvyslankyně ČR v OSN ve Vídni.

Bedřich Moldan: Zakladatel a zástupce ředitele Centra pro otázky životního 

prostředí Univerzity Karlovy. V letech 2004 až 2010 byl členem Senátu Parla-

mentu České republiky.

Hans-Eike von Scholz: Profesor energetiky a životního prostředí – politiky EU 

na ekonomických fakultách univerzit v Berlíně a Avignonu, bývalý vedoucí oddě-

lení poradce generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku v Bruselu.

Jiří Dudorkin: Působí jako senior expert především pro oblast energetiky 

a podniků veřejných služeb v pražské pobočce auditorské a poradenské firmy 

Ernst & Young.

Jan Kára: Velvyslanec a stálý představitel ČR při Úřadovně OSN a ostatních 

mezinárodních organizací v Ženevě, působil jako velvyslanec ČR ve Švédském 

království, byl ředitelem Odboru OSN na Ministerstvu zahraničních věcí ČR 

a zástupcem stálého představitele České republiky při OSN v New Yorku.

William Chandler: Zakladatel a bývalý ředitel sekce Mezinárodních studií 

a výzkumu na Institutu výzkumu globálních změn (Battelle, Pacific Northwest 

National Laboratory). Profesor v oblasti mezinárodních vztahů na Univerzitě 

Johnse Hopkinse. Ředitel výzkumu ve Výzkumném institutu pro transformaci 

energie, ředitel Ekologického právního institutu a člen Výboru pro klimatické 

změny způsobené lidskou činností americké Národní akademie věd.

Samuele Furfari: Přednáší geopolitické otázky v oblasti energetiky na Svo-

bodné univerzitě v Bruselu, působil jako představitel Evropské komise pro 

otázky energetiky. Autor řady knih a odborných studií o transformaci energe-

tického sektoru.

A 
PORADNÍ 
SBOR
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ORGANIZACÍCH
AEA / ASOCIACE ENERGETICKÝCH AUDITORŮ – ENERGETICKÝCH 
SPECIALISTŮ

AEM / ASOCIACE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ

APES ČR / ASOCIACE POSKYTOVATELŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB ČR

CPGA / ČESKÁ ASOCIACE PRO PYROLÝZU A ZPLYNOVÁNÍ

CZGBC / ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY

ECEEE / EVROPSKÝ VÝBOR PRO ENERGETICKY HOSPODÁRNOU 
EKONOMIKU

EEBCZ / PLATFORMA PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ VÝSTAVBU

IAEE / MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO ENERGETICKOU EKONOMII

PS EPC HK / PRACOVNÍ SKUPINA PRO EPC – 
ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR

SRVO / SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SDRUŽENÍ NA PODPORU ROZVOJE VÝUKY ECODRIVINGU V ČR, O. S.

TOPTEN INTERNATIONAL GROUP

ČLEN VÝBORU PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU

ČLEN–
STVÍ     
V

6

PŘÍKLADY ZEMÍ, VE KTERÝCH SPOLEČNOST SEVEN V RÁMCI SVÝCH AKTIVIT PŮSOBILA A PODÍLELA SE 
NA IDENTIFIKACI A PROPAGACI POTENCIÁLU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

37 
KATALOG AKTIVIT 2021 
SEVEn, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER   



REGIONÁNÍ PARTNERSKÁ POBOČKA 
ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 386 350 443

SEVEN, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER, Z. Ú. 
AMERICKÁ 579/17, 120 00 PRAHA 2 
TEL.: +420 224 252 115 
E-MAIL: SEVEN@SVN.CZ 

WWW.SVN.CZ 

TWITTER.COM/SEVENENERGIE

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SEVENENERGIE

WWW.FACEBOOK.COM/SEVENENERGIE/

KON––
TAKTY

10

100% ZELENÁ ELEKTŘINA 

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ SEVEN 
JE ODBĚRATELEM ELEKTRICKÉ 
ENERGIE S CERTIFIKÁTEM 
PREEKOPROUD 

www.svn.cz
PRŮBĚŽNÁ SNAHA O ZKVALITŇOVÁNÍ 
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VEDLA 
V ROCE 2003 K ZAVEDENÍ CERTIFIKACE 
SPOLEČNOSTI DLE SYSTÉMU ISO 
9001, TÝKAJÍCÍ SE ZKVALITŇOVÁNÍ 
SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB. 
V ROCE 2006 BYL ZAVEDEN SYSTÉM 
ISO 14001, VEDOUCÍ K DALŠÍMU 
SNIŽOVÁNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, A TO JAK 
V RÁMCI VLASTNÍCH AKTIVIT SEVEN, 
TAK I PŘI SPOLUPRÁCI S KLIENTY 
A PARTNERY. CERTIFIKACE ČSN EN ISO 
9001:2008 A 14001:2004, SCHVÁLENÉ 
SPOLEČNOSTÍ LL-C (CERTIFICATION).
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PHOTOMIX COMPANY, COTTONBRO, KIRAN CK, NATALIA YAKOVLEVA, GOTTA-BE-WORTH-IT,  
SCOTT WEBB, IGNACIO PALÉS, ARUN THOMAS, SEVENSTORM JUHASZIMRUS   SEVEn © 2022
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