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The ENTRANZE project 

 

The objective of the ENTRANZE project is to actively support policy making by provid-

ing the required data, analysis and guidelines to achieve a fast and strong penetration 

of nZEB and RES-H/C within the existing national building stocks. The project intends 

to connect building experts from European research and academia to national decision 

makers and key stakeholders with a view to build ambitious, but reality proof, policies 

and roadmaps.  

The core part of the project is the dialogue with policy makers and experts and will fo-

cus on nine countries, covering >60% of the EU-27 building stock. Data, scenarios and 

recommendations will also be provided for EU-27 (+ Croatia and Serbia). 

This document includes the minutes of the final workshop in Spain/Madrid on 17th Sep-

tember 2014. 
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1. List of participants 

No. Name Institution 

1 Mirek Honzík SEVEn 

2 Jiří Karásek SEVEn 

3 Petr Zahradník SEVEn 

4 Martin Fiala Ministry of Environment (MŽP) 

5 František Bečvařík Czechinvest 

6 Petr Lukeš Czechinvest 

7 Petr Růžička Czechinvest 

8 Martina Vašíčková  Czechinvest 

9 Jiří Bém Czechinvest 

10 Pavlína Koišová Czechinvest 

11 Zdeněk Hála Czechinvest 

12 Jiří Musil Czechinvest 

13 Petra Hájková Czechinvest 

14 Viktor Mareš Czechinvest 

15 Petr Kadeřávek Ministry of Industry and Trade (MPO) 

16 Milan Kyselák Ministry of Industry and Trade (MPO) 

17 Marcela Juračková Ministry of Industry and Trade (MPO) 

18 Ondřej Tomšej Ministry of Industry and Trade (MPO) 

19 Ilona Kaštánková Ministry of Industry and Trade (MPO) 

20 Jana Hausserová State Environmental Fund (SFŽP) 

21 Lukáš Sýkora State Environmental Fund (SFŽP) 

22 Jaroslav Pavlica State Environmental Fund (SFŽP) 

23 Jan Drobný State Environmental Fund (SFŽP) 

24 Jiří Melč State Environmental Fund (SFŽP) 

25 Ondřej Vrbický State Environmental Fund (SFŽP) 

26 Bohdan Polák State Environmental Fund (SFŽP) 

27 Petr Holub Chance for Buildings Initiative (ŠpB) 

28 Jan Antonín Chance for Buildings Initiative (ŠpB) 

29 Petr Vogel Chance for Buildings Initiative (ŠpB) 

30 Vladimír Vlk Ministry of Industry and Trade (MPO) 

31 René Seidl State Environmental Fund (SFŽP) 

32 Jiří Klíma Ministry for Regional Development (MMR) 

33 Miroslav Moravec Ministry for Regional Development (MMR) 
 
These participants were directly invited by personal / phone / email contact. Some 
other persons received invitation by these participants as delegated stakeholders. 
Further, following organizations were invited too: 

- ČKAIT (Czech Chamber of Authorized Engineers) 
- ČEZ Group (Czech Energy producer) 
- ČVUT (Czech Technical University) 

Final list of concrete participants is a part of annex. 
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2. Agenda 

The ENTRANZE final workshop took place at ABF1 - Architecture and Building Founda-

tion in Prague city centre (Václavské nám. 31, Praha 1) on 24th September 2014. 

 

10:00 – 10:15 Invitation and beginning of the workshop  

Jan Fibiger, ABF 

 

10:15 – 10:35 Data sources for energy efficiency calculations and modelling  

Petr Zahradník, SEVEn 

 

10:35 – 10:55 Scenarios of energy consumption in years 2008 to 2030 

Jiří Karásek, SEVEn 

 

10:55 – 11:15 Reached energy savings using existing support programs and their 

future development 

Miroslav Honzík, SEVEn 

 

11:15 – 11:35 nZEB implementation in Europe 

Petr Zahradník, SEVEn 

 

11:35 – 12:30 Discussion on previous topics 

 

12:30 Lunch and further informal discussions 

 

 

3. Invitation of participants and beginning of the final workshop 

At the beginning, architect and director of the ABF Architecture and Building Founda-

tion, Mr. Fibiger invited all attendees on the workshop and in the ABF foundation build-

                                                
1
 ABF - Architecture and Building Foundation – website in Czech:  http://www.abf-

nadace.cz/web/web/nadace/index.jsp 

http://www.abf-nadace.cz/web/web/nadace/index.jsp
http://www.abf-nadace.cz/web/web/nadace/index.jsp
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ing. Then, he introduced all presenters to participants. His speech was related mainly 

to symbiosis of architectural and technical issues within buildings design.  

Mr. Fibiger´s role was to moderate discussion and bring objective broader view on the 

topic.  

Before first presentation, the project ENTRANZE and its objectives, goals and specific 

tasks and deliverables were briefly introduced. All the presentations were in Czech 

language. 

 

4. Presentations and discussions 

The presentations started by data collection issues that were crucial part of the project 

and were very time consuming for almost all the project partners within the consortium. 

The data sources and availability and quality of data on building stock as well as on 

energy consumption, energy carriers and partial technical parameters of constructions 

and technological equipment are missing. The discussion led to development of miss-

ing actual surveys as a background for further detailed statistical analyses. 

Within this presentation and discussion, process of data collection within ENTRANZE 

project was described and Data tool presented. The tool was highly appreciated by the 

auditorium. Importance of this was stressed by ČKAIT (Mr. Vaverka, member of board 

of directors). The Czech Statistical Office and Ministry of Industry and Trade should be 

the main initiators of such data collection (respectively background surveys). 

Further, the crucial part of the workshop continued by the presentations on Scenarios 

of energy consumption in years 2008 to 2030 and Reached energy savings using exist-

ing support programs and their future development. Explanation of policy sets and 

process of model calculations were identified.  

Further, outcomes of previously held policy group meetings were presented. It related 

mainly to the national recommendations setting that come from the scenarios models. 

The main goal that is crucial for the policy makers is fulfillment of EED directives re-

quirements that equals to 47 PJ of energy savings in end use of the Czech Republic till 

2020 and 3 % of refurbished public buildings per year. Regarding the share of energy 

consumption of building stock on overall country consumption can be stated that about 

27 PJ (out of 47 PJ) relates to buildings. Adoption of suitable policy set shall bring not 

only fulfillment of these targets, but should go beyond them. 

The models interpretation says that policy sets 2 and 3 bring sufficient energy demand 

decrease. The policy set 2 (“business as usual”) brings exactly 27 PJ of savings till 

2020, policy set 3 about 33 PJ. These results say, among others, that the difference 

between these two scenarios is 6 PJ, that relate to earlier requirement on nearly zero 

energy buildings. It was stated, that the intensity of requirements on nearly zero energy 

buildings compared to existing requirements (based on cost optimality calculations) is 

not so strong. 
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Discussion in this block was related especially to following two topics: 

- A probability to keep the volume of supporting schemes for future years and  

- Sufficiency of parameters of nZEB. 

 

The probability to keep the volume of supporting schemes for future years 

The scenarios formulated on the previous project meetings are sufficient for presenting 

a general idea of the impact of the key energy policy trends on the buildings sector. A 

continuous process of drafting scenarios at least for the 2020 horizon and ideally for 

the 2030 horizon should be established under subsequent projects similar to the 

ENTRANZE project. The option of continual assignment of scenarios in view of up-

dates of the National Energy Efficiency Action Plan and the State Energy Policy would 

be ideal from the point of view of the Ministry of Industry and Trade. 

 

Sufficiency of parameters of nZEB  

At the end, issue of current gaps in the nZEB implementation in the country was 

opened. Although a definition of nZEB exists in the national law, it is probably vague 

and not very ambitious as shown in difference of policy sets 2 and 3. Further, clear 

analyzes of nZEB requirements setting and a relation between nZEB and cost optimal-

ity after 2020 are missing. 

As the strongest barriers regarding nZEBs were considered missing central manage-

ment and clear long-term roadmap for the EE and RES increase leading to clearly de-

fined nZEBs and beyond (the same barrier was identified already during the mid-term 

workshop) and unstable support of EE and RES by the government – support exists, 

but not as continuous programs (rules are often being changed during programs dura-

tion and the programs duration is usually very short).  

 

5. Ending 

The project website www.entranze.eu with available information and public deliverables 

has been mentioned again with special focus on the tools available. 

Discussion had been led during the presentations continuously, further, after the pres-

entations a discussion block was opened. The main topics of the discussion were: us-

ing of the Data Tool, data sources of the Data Tool, energy efficiency policies in other 

countries in building sector. 

During the common lunch, further usually bilateral or smaller groups discussions were 

in place. Attendees showed real interest in project results and outputs, discussions 

continued almost two hours after the lunch, which was very positive and went beyond 

organizer´s expectations. 

http://www.entranze.eu/
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During the lunch, the moderator, Mr. Fibiger thanked to all participants for very efficient 

and positive discussion. 
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Annexes 

 

A.1 Participants list 
 

A.2 Presentations on: 

 

- Data sources for energy efficiency calculations and modelling 

- Presentation on Scenarios of energy consumption in years 2008 to 2030 

- Presentation on Reached energy savings using existing support programs 

and their future development 

- Presentation on nZEB implementation in Europe 
- Presentation on Discussion on previous topics 
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DATOVÁ PODPORA  
VÝPOČTŮ ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI   

2    www.svn.cz,www.entranze.eu 

 

CÍLE  A HLAVNÍ VÝSTUPY 

 Vývoj integrované a efektivní politiky v úzké spolupráci 

se státní správou a národními experty pro rychlou 

implementaci nZEB (nearly zero energy buildings) a OZE 

pro vytápění i chlazení (obojí pro stávající a nové budovy) 

v souladu s EED, EPBD a RED 

 Sestavení uživatelsky přívětivé databáze pro cílové 

skupiny na fond budov (energie, spotřeby, systémy 

vytápění, typologie uživatelů/investorů) 

 Kvantitativní hodnocení existujících politik a jejich 

dopad na scénáře do roku 2020 až 2030. 

2 
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DATA TOOL 

 Data (mapper) tool je dostupný online na www.entranze.eu se 

souvisejícími srovnávacími mapami a grafy. 

 

 Stáří fondu budov 

 Hodnoty součinitele U 

 Podlahové plochy 

 Velikost budov 

 Struktura vlastnictví 

 Nízkopříjmové domácnosti 

 

 Budovy pro bydlení 

 Budovy pro služby 

 

http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool 

4    www.svn.cz,www.entranze.eu 
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ZÁVĚRY 

 Využití nástroje Data mapper tool k porovnání budov ČR 

a zemí EU 

 Tvorba dílčích politik na základě výpočtů nákladového 

optima 

 Využití nástroje modelování a měření dopadu politik 

 Využití výstupů projektu pro nastavení programů 

implementujících nZEB v ČR 
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CO NÁS ČEKÁ? 

 Sběr dat k historickým a památkově chráněným 

objektům, počty budov podlahové plochy.  

 Určení absorpčních kapacit.  

 Sběr dat k nerezidenčním budovám. 

 Rozšíření smart meteringu v ČR. 

 Sběr dat ke svázané energii budov. 

 Sběr dat k otázkám energetické chudoby. 

 … 
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Děkujeme za pozornost 

 

 

 

 

 

Jiří Karásek  

jiri.karasek@svn.cz 

 

Petr Zahradník  

petr.zahradnik@svn.cz 
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KONZORCIUM 
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SCÉNÁŘE VÝVOJE SPOTŘEBY ENERGIE V SEKTORU 
BUDOV   
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SCÉNÁŘE TVORBY POLITIK A 

JEJICH DOPADŮ  
Technické vstupní 

parametry budov 
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Děkujeme za pozornost 

 

 

 

 

 

Jiří Karásek  

jiri.karasek@svn.cz 

 

Petr Zahradník  

petr.zahradnik@svn.cz 

 

SBĚR DAT 
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SCÉNÁŘE TVORBY POLITIK A 

JEJICH DOPADŮ  
Okrajové 

podmínky 

výpočtu 

Technické vstupní 

parametry budov 

Simulace 

Výsledky simulace 

Definice 

Politik  

zvyšování EE 

(3 politiky) 
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POPISY SCÉNÁŘŮ PROJEKTU 

ENTRANZE 

  

 1 . Scénář  - obsahující pouze regulatorní opatření  

 

 Scénář vychází z přirozené obměny bytového fondu. 

 Požadavků EPBD II, implementace nZEB a nákladového optima 

 Zahrnuje roční  renovace 3% podlahové plochy budov státní 
moci.    

 Další zpřísňování regulatorních mechanismů se v tomto scénáři 
nepředpokládá.  

 Scénář nezahrnuje požadavek splnění 1,5% úspor v konečné 
spotřebě dle EED. 

 Scénář byl vytvořen k porovnání dopadu programů podpory v 
ČR. Scénář by měl pomoci v argumentaci proč mají programy 
podpory význam s ohledem na 1,5% roční požadavek úspor v 
KSE. 
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POPISY SCÉNÁŘŮ PROJEKTU 

ENTRANZE 

  

 2. BAU scénář (business as usual) 

 

 Obsahuje regulatorní parametry 1. scénáře, 

 Navíc obsahuje průměry úspor energie v KS v budovách 
programů podpory energetické efektivnosti z období 2007 až 
2013 realizované do roku 2030. 

  

Do výpočtů byly zahrnuty programy:  

 ZÚ 2009 až 2012,  

 NZÚ 2013,  

 Panel, Nový panel ,  

 Eko-energie,  

 OPŽP prioritní osy 3.  
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POPISY SCÉNÁŘŮ PROJEKTU 

ENTRANZE 

  

 3. Ambiciózní scénář 

 

 Třetí scénář zahrnuje opatření ze scénáře 1 a scénáře 2. 

 Zároveň obsahuje závazek výstavby v nZEB standardu o několik 

let dříve pro nové budovy i změny dokončených staveb.  

 Implementace nZEB standardu je z období 2018 a 2020 

posunuta již na rok 2014. 

 Od roku 2020 se předpokládá další zpřísnění nZEB standardu. 

 Cílem scénáře je podchytit dopad výstavby v národně 

definovaném nZEB standardu oproti stávajícím požadavkům 

vyhlášky o energetické náročnosti budov.  
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VÝSTUPY SCÉNÁŘŮ PROJEKTU 
ENTRANZE 
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VÝSTUPY SCÉNÁŘŮ PROJEKTU 
ENTRANZE 

Úspora KSE v roce 

2020 = 33 PJ 
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VERIFIKACE MODELU 

 Kontrola bottom up modelu na základě energetické 

bilance ČR 

 

 V KSE ENTRANZE referenčního roku 2008 není zahrnuta 

spotřeba na vaření a ostatní spotřeba elektřiny.  

 V projektu ENTRANZE je KSE roku 2008 ve výši 319 PJ, 

podle energetické bilance je ve výši 300 PJ.  

 Příslušný rozdíl ve prospěch ENTRANZE není výrazný a je 

způsoben zejména užitím jiné výpočtové metody v případě 

ENTRANZE. 
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INTERPRETACE SCÉNÁŘŮ 

 Pouze regulatorní opatření ve stávající podobě nemohou přinést 

dostatečné úspory KSE. 

 Programy podpory přináší zásadní dopad na pokles KSE. 

 Národní implementace nZEB nemá zásadní dopad na KSE, 

větší dopad mají renovace do nízkoenergetického standardu.  

 Scénář 2 a scénář 3 odpovídají požadavku úspor 27 PJ KSE pro 

budovy. 

 

 

 

 Rozšířené výstupy scénářů budou k dispozici na stránkách 

projektu   
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Děkujeme za pozornost 

 

 

 

 

 

Jiří Karásek  

jiri.karasek@svn.cz 
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PROGRAMY PODPORY ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI  
2007-2013 (EKO-ENERGIE) 

EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013 (Prioritní osa 3 – efektivní energie) 

Správcem programu je MPO a zprostředkující subjekt CZECHINVEST, 

Příjemcem podpory mohly být MSP a v případě projektů úspor 

energie od druhé výzvy i velké podniky mimo území hl. m. Prahy, 

Celková alokovaná dotace na realizaci této prioritní osy byla 12,7 

mld. Kč z cca 95 mld. Kč na realizaci OPPI 2007-2013 (Stav 

31.10.2012), 

Minimální výše dotace na jeden projekt činila 0,5 mil. Kč, maximální 

výše byla v rozsahu 30 až 250 mil. Kč v případě projektů úspor. 

Maximální výše dotace v % se pohybovala v případě projektů úspor 

energie podle velikosti podniku (40%, 50% a 60%). 
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ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI PŘI VÝROBĚ, PŘENOSU A SPOTŘEBĚ 
ENERGIE:  (EKO-ENERGIE – III. VÝZVA - PRODLOUŽENÁ) 

 modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní 
potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,modernizace, 
rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, 

 zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou 
rodinných a bytových domů, 

 využití odpadní energie v průmyslových procesech pro vlastní 
spotřebu podniku, 

 zvyšování energetické účinnosti zaváděním vysokoúčinné KVET 
(pouze v případě co největšího využití vyrobené elektrické a tepelné 
energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na provozní 
podmínky podniku), 

 snižování energetické náročnosti výrobních a technologických 
procesů. 
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PROGRAMY PODPORY ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI  
2007-2013  (PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2007-2013) 

OPŽP 2007-2013 (Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie); 

Správcem programu je MŽP a zprostředkující subjekt SFŽP, 

Na prioritní osu 3 Udržitelné využívání zdrojů energie  bylo 

vyčleněno 0,67 mld. €;  Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a 

využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (585,804 mil. € z KF), 

Příjemcem podpory mohly být veřejné subjekty např. územní 

samosprávné celky, organizační složky státu a jejich přímo řízené 

organizace,  právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty atd., 

Minimální výše způsobilých výdajů Prioritní osy 3 je 0,5 milionu Kč. 

Maximální výše podpory může dosáhnout 85 % celkových 

způsobilých výdajů (ZV). 
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PROGRAMY PODPORY ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI  
2007-2013  (ZELENÁ ÚSPORÁM 2009 - 2012) 

ČR měla v rámci režimu Kjótského protokolu v období 2008 - 2012 

předpokládaný emisní přebytek ve výši asi 150 mil. tun CO2 eq. (resp. 

AAU), 

Celkem se podařilo úspěšně zobchodovat cca 103 mil AAU jednotek 

za necelých 21 mld. Kč, 

Byla podporována tato opatřeni v oblasti obytných budov: Oblast A – 

úspora energie na vytápění (zateplování), oblast B – podpora staveb 

v pasivním energetickém standardu, oblast C – využití OZE pro 

vytápění a přípravu teplé vody a oblast D – kombinace opatření, 

průměrná výše dotace byla v případě rodinných domů cca 60% a v 

případě bytových domů 66%. 
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CELKOVÉ EX-ANTE VYHODNOCENÍ PROGRAMŮ PODPORY Z 
HLEDISKA ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V ČR 
Tyto programy celkem alokovaly cca 48 mld. Kč investičních  dotací na 

realizaci zejména projektů energetické efektivnosti v období 2007 – 2013. 

V porovnání s předchozím období došlo k výraznému nárůstu podpory. Na 

tuto podporu bylo vyčleněno v rámci meziresortního Státního programu na 

podporu úspor energie a OZ v období 2002 až 2005 celkem cca 7 mld. Kč. 

Cílem prezentace je ex-ante vyhodnocení těchto programů z hlediska 

zvýšení energetické efektivnosti a vyhodnocení možné absorpční kapacity 

těchto projektů k naplňování cílů směrnice o energetické účinnosti 

2012/27/EU. 

Vyhodnocení těchto programů je převzato ze zprávy „Příprava podkladů pro 

akční plán energetické efektivnosti”, která byla zpracována  za finanční 

podpory Programu EFEKT (MPO) pro rok 2013. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚSPOR ENERGIE (PROGRAM EKO-
ENERGIE OPPI 2007-2013) – EX-ANTE VYHODNOCENÍ 

 Číslo výzvy 
Počet 
projektů 

Způsobilé 
výdaje (tis. 
Kč) 

Schválená 
dotace (tis. Kč) 

Roční 
úspora 
energie 
(PJ) 

Snížení emisí 
CO2 za rok 
(tun) 

I. výzva  50 967 746 342 294 0,48 48 107 

II. výzvai 241 5 348 015 2 345 929 3,25 357 110 

III. výzvaii 245 4 982 022 1 848 569 3,3 444 671 

III. výzva - 
prodlouženáiii 548 7 565 470 2 438 050 3,61 348 962 

Celkem 1 084 18 863 253 6 974 842 10,64iv 1 198 850 

 

                                                           
i
 Z celkem 241 pravděpodobně realizovaných projektů – stav červenec 2013 byla dotace proplacena u 217 
projektů, u 17 projektů bylo podepsáno rozhodnutí a u 7 se připravuje příprava dodatku. 
ii
 Počet projektů s alespoň 1 proplacenou etapou - září 2013 (Pravděpodobně realizované projekty). 

iii
 Schválené projekty. 

iv
 8 PJ odpovídá úspoře v KSE podle směrnice č.2006/32/EU. 
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PROJEKTY ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH (PROGRAM EKO-
ENERGIE) – EX-ANTE VYHODNOCENÍ 

Číslo výzvy 
Počet 

projektůi 
Schválená 

dotace (tis. Kč) 

Roční 
úspora 
energie 

(TJ) 

Průměrný 
podíl 

nákladů na 
opatření 

z celkových 
ZV (%) 

I. výzva 
29 110 945 84,9 86,18 

II. výzva 
144 987 488 625 81,49 

III. výzva 
180 745 220 341 88,45 

Celkem 
353 1 843 653 1050,9  

 

                                                           
i
 U těchto projektů převažuje úsporné opatření týkající se zlepšování tepelně technických vlastností budovy  

10 

PODÍL JEDNOTLIVÝCH FOREM ENERGIE NA CELKOVÉ 
PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPOŘE 3,25 PJ 
 U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ II. VÝZVY EKO-ENERGIE 

úspora elektrická 
energie (GJ)

18,21%

úspora tepla-CZT 

(GJ)
6,08%

úspora ZP (GJ)

11,42%

úspora HÚ (GJ)

32,48%

úspora ČÚ (GJ)

6,56%

úspora TTO (GJ)
24,84%

úspora LTO (GJ)

0,41%
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PODÍL JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ II. 
VÝZVY EKO-ENERGIE NA INVESTIČNÍCH NÁKLADECH 

Náklady na modernizaci 
stávajících zařízení na 

výrobu energie pro 
vlastní potřebu 

vedoucí ke zvýšení jejich 
účinnosti 

21%

Náklady na zavádění a 
modernizace systémů 

měření a regulace 
2%

Náklady na modernizaci, 
rekonstrukci a snižování 

ztrát v rozvodech 
elektřiny a tepla 

15%

Náklady na zlepšování 
tepelně technických 

vlastností budov
29%

Náklady na využití 
odpadní energie v 

průmyslových procesech 
6%

Náklady na KVET 
10%

Náklady na snižování 
energetické náročnosti 
/zvyšování energetické 

účinnosti výrobních
a technologických 

procesů 
17%
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REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚSPOR ENERGIE (PRIORITNÍ OSA 3 
OPŽP 2007-2013) – EX-ANTE VYHODNOCENÍ 

Oblast podpory 3.2:Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry  

Stav projektu 
Počet 
projektů 

Výdaje celkem 
(Kč) 

Způsobilé 
výdaje (Kč) 

Investiční 
dotace celkem 
(Kč) 

Úspora energie 
(GJ/rok) 

Celkové snížení 
CO2 (tun/rok) 

Financování 
projektu 
ukončeno 18 329 176 890 169 623 965 152 661 567 9 518 2 453 

Projekt finálně 
uzavřen 22 195 850 613 119 589 173 106 680 045 12 901 1 233 

Projekt v realizaci 1236 7 739 750 017 4 447 070 894 3 864 713 307 676 467 55 660 

Realizace 
projektu 
ukončena 535 7 755 508 184 4 611 995 897 4 036 614 716 536 853 55 049 

Schválen k 
financování 410 6 357 345 898 2 832 591 873 2 518 996 314 399 742 33 118 

Výdaje projektu 
certifikovány 847 8 599 237 215 5 607 654 309 4 959 721 799 567 054 58 825 

Celkový součet 3068 30 976 868 817 17 788 526 110 15 639 387 748 2 202 535 206 338 

Dále v případě kombinace oblastí podpory 3.1 a 3.2 bylo podpořeno celkem 325 projektů se celkovými ZV ve výši cca 1,8 mld. Kč, 
se schválenou investiční dotací cca 1,6 mld. Kč. Realizace těchto projektů by měla přinést roční úsporu ve výši cca 0,2 PJ. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚSPOR ENERGIE (ZELENÁ 
ÚSPORÁM) – EX-ANTE VYHODNOCENÍ 

Podle výstupů výroční zprávy programu Zelená úsporám za rok 2012 bylo 

vyplaceno do 31. 12. 2012 celkem 72 981 žádostí. Celková hodnota snížení 

emisí CO2 za tyto vyplacené žádosti byla   776 162 tun CO2/rok.  

Celková úspora v KSE za rok v GJ podle jednotlivých forem energie 

Typ 
opatření 

Počet 
projektů 

Podpora 
celkem (Kč)i Elektřina 

Tuhá 
paliva 

Teplo z 
CZT 

Zemní 
plyn 

Kapalná 
paliva Ostatní Celkem 

Zateplení 40 938 16 905 777 078 184 652 1 160 170 2 118 742 2 367 171 16 746 97 104 5 944 585 

Pasivní 
domy 

458 149 368 656       18 153     18 153 

Biomasa 8 373 816 496 837 71 911 1 625 163     3 741 63 450 1 764 265 

TČ 4 951 375 417 353 76 011 109 254 -6 -88 559 557 090 742 819 

Solární 
systémy 

18 261 1 426 385 298 62 270 22 981 15 330 67 590 572 34 715 203 459 

Celkem 72 981 19 673 445 222 394 845 2 917 567 2 134 067 2 452 826 21 618 752 359 8 673 282 

 

                                            
i
 U 1681 projektů z celkem schválených 74 662 žádosti nebyla známa podpora celkem, která byla v průběhu první poloviny 
roku 2013 vyplacena. Podle výroční zprávy ZÚ 2012 z podzimu roku 2013 požadovalo celkem 74 699 žádostí 
zaregistrovaných do konce roku 2012 celkovou podporu ve výši 20,345 mld. Kč viz kapitola 10.3 této výroční zprávy. 
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PODÍL JEDNOTLIVÝCH FOREM ENERGIE NA CELKOVÉ 
PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPOŘE 8,7 PJ ZA VYPLACENÉ PROJEKTY 

V RÁMCI PROGRAMU ZÚ DO 31. 12. 2012 

Elektřina

4,55%
Tuhá paliva

33,64%

Teplo z CZT
24,61%

Zemní plyn
28,28%

Kapalná 
paliva
0,25%

Ostatní
8,67%

15 

RESUMÉ 

Vnitrostátní orientační cíl úspor v konečné spotřebě energie za Českou 

republiku byl stanoven ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh) podle článku 3 směrnice 

2012/27/EU o energetické účinnosti. 

Dosažené roční úspory energie v KSE  v PJ 

Typ programu 

Dosažené roční 
úspory energie v 

KSE (PJ) 

Přínos z hlediska 
plnění cíle podle 

směrnice č. 
2006/32/ESi 

OPPI EKO-ENERGIE 8 11,20% 

Zelená úsporám 8,9ii 12,46% 

OPŽP - prioritní osa 3 2,52 3,53% 

Celkem 19,42 27,19% 

 

                                            
i
 Národní indikativní cíl úspor energie pro rok 2016 na základě prvního Akčního plánu energetické 
účinnosti za ČR je stanoven ve výši asi 71 431 TJ/rok z celkové KSE. 
ii
 Vlivem realizace programu ZÚ by mohla být dosažena úspora v KSE ve výši 8,9 PJ (odhad se 

započtením 0,2 PJ z nevyplacených projektů). 
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RESUMÉ 

Na projekty s převažujícím opatřením zlepšování tepelně technických 

vlastností budov v rámci těchto programů byly celkem schváleny investiční 

dotace v celkové výši cca  36 mld. Kč (cca 82% schválené investiční dotace) . 

Realizací těchto projektů by se na základě ex-ante vyhodnocení měla 

dosáhnout roční úspora ve výši 9,4 PJ. 

Z důvodu optimalizace měrného přínosu úspor energie pomocí zlepšování 

tepelně technických vlastností budov měl by být kladen důraz na realizaci 

komplexního úsporného opatření zahrnujícího modernizaci rozvodů energie 

a stávajících zařízení na výrobu energie v budovách (například vyvážení 

otopné soustavy). 
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OTÁZKY, DISKUZE: 

 
Miroslav Honzík,  

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s 
miroslav.honzik@svn.cz,  

tel.: 224 252 115 

Děkuji za pozornost ! 
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KOMPLEXNÍ POLITICKÝ RÁMEC PRO 

ENERGII V BUDOVÁCH 

Směrnice o 

energetické 

účinnosti 

2012/27/EU 

20% úspora 

energie do r. 

2020 

Periodické 

národní 

akční plány 

energetické 

účinnosti 

(NEEAPs) 

Směrnice o 

ekodesignu 

2009/125/EC 

Výrobky 

spojené se 

spotřebou 

energie 

Specifické 

zákony v 

přenesené 

pravomoci 

Minimální 

požadavky 

 

Předpisy 

produktů 

Směrnice o 

štítkování 
spotřebičů 

2010/30/EU 

Výrobky 

spojené se 

spotřebou 

energie 

Specifické 

zákony v 

přenesené 

pravomoci 

Štítkování 

 

Doplněk k 

ekodesignu 

 

Směrnice o 

energetické 
náročnosti 

budov  

2010/31/EU 

Budovy 

Směrnice o 

využívání 
energie z 

OZE 

2009/28/EU 

20 % podíl 

OZE na 

hrubé 

konečné 

spotřebě do 

r. 2020 

Periodické 

národní 

akční plány 

v oblasti 

obnovitelné 

energie 

(NREAPs) 
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STAVEBNÍ FOND 2010:STARÉ & NEEFEKTIVNÍ 

3 

Profil stáří rezidenčních budov 
Podíl podlahových ploch dle jednotlivých zemí 

Konečná spotřeba energie v sektoru budov v EU27 

Zdroj: Europe’s buildings under the microscope, BPIE 2011, dostupné na: 

www.bpie.eu  

Zdroj: databáze Eurostatu 
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POLITIKA EU: DLOUHODOBÝ RÁMEC 
Nízkouhlíkové hospodářství (Low-carbon Economy 2050 Roadmap):  

Snížení skleníkových plynů proti r. 1990 2005 2030 2050 

Průmysl -20% -34 až -40% -83 až -87% 

Doprava 30% +20 až -9% -54 až -67% 

Bydlení a služby -12% -37 až -53% -88 až -91% 

Zemědělství -20% -36 až -37% -42 až -49% 

Účinnější využívání zdrojů (Roadmap for a Resource-Efficient Europe 2050): 

- sektor budov patří mezi 3 klíčová odvětví (spolu s potravinářstvím a dopravou) 

- potenciál vysoké účinnosti: vliv 42% konečné spotřeby energie, 35% emisí CO2, >50% všech vytěžených surovin  
  a 30% spotřeby vody  

Energie (Energy 2050 Roadmap): „ klíčový je energetický potenciál v budovách“ 

Bytový sektor 

meziroční změna [%] 
´90 - 

´00 

´00-

´10 

´10-

´20 

´20-

´30 

´30-

´40 

´40-

´50 

Konečná poptávka po energii 0,8 0,7 -1,0 -1,3 -1,6 -2,1 

Vytápění a chlazení 0,7 0,5 -1,4 -1,7 -2,2 -3,2 

Spotřebiče a osvětlení 2,0 1,6 1,4 0,4 0,8 0,7 
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KRÁTKODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ CÍLE 

Snížit emise skleníkových 

plynů o 20%  

Zvýšit podíl energie 

z OZE o 20%  
Snížit spotřebu 

energie o 20% 
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JEDEN CÍL, DVĚ VELKÉ VÝZVY DO ROKU 2050 

Komplexnější 

a rychlejší 

renovace! 

Přiblížení k nulové 

spotřebě 

Téměř neutrální ke klimatu, 

S téměř nulovou spotřebou 

energie! 

Nové budovy 

2012 - 2050 

Současný stavební fond Stavební fond v roce 2050 

http://www.svn.cz/
http://www.svn.cz/
http://www.entranze.eu/
http://www.svn.cz/
http://www.svn.cz/
http://www.entranze.eu/
http://www.svn.cz/
http://www.svn.cz/
http://www.entranze.eu/
http://www.svn.cz/
http://www.svn.cz/
http://www.entranze.eu/
http://www.svn.cz/
http://www.svn.cz/
http://www.entranze.eu/
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SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (EED): 

CÍLE A ÚSPORY  

  

Zdroj: Evropská komise 

-Jasně definuje cíle EU v roce 2020: 1474 Mtoe v primární energii (tj. 20% snížení z 1842 Mtoe), což  

odpovídá 1078 Mtoe v konečné energii 
 

Stav v roce 2009 

Nejnovější 

predikce 

20% cíl EU v 

energetické 

účinnosti 
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Energetická náročnost & 

Nákladové optimum 

- Minimální požadavky na energetickou náročnost 

- Metodika nákladového optima (společný rámec) 

- Požadavky na technické systémy budov 

Stávající budovy 
- Všechny budovy, u kterých dochází k větší renovaci by měli   

implementovat opatření vedoucí k zvýšení energetické 

účinnosti 

- Minimální požadavky na budovy a prvky 

Nové 

budovy 

- Od 18.12.2018 veřejné admin. budovy 

- Od 31.12.2010 všechny budovy 

- Národní plány pro nZEB 

- Nedefinována intenzita 

 

Budovy s téměř 

nulovou spotřebou 
energie 

Certifikace energetické 

náročnosti budov 

- Zavádění systémů certifikace budov 

- Doporučení pro nákladově optimální zlepšení 

- Nezávislé systémy kontroly 

Kontrola vytápění, větrání 

a klimatizace 

- Pravidelné kontroly (vytápění > 20 kW, klimatizace > 12 kW) 

- Nezávislé systémy kontroly 

Finanční podněty & 

Překážky na trhu 

- Jednotlivé členské státy:definice vhodných opatření a nástrojů 

-Zohlednit nákladové optimum pro tato opatření 

Směrnice  

o energetické účinnosti budov 

(EPBD, 31/2010/EU) 
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SOUČASNÉ POŽADAVKY NA ENERGETICKOU NÁROČNOST 
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JSOU ZNÁMY POŽADAVKY.  

JAK POSTUPOVAT? 

Jasně stanoveno v EPBD: 

-Téměř nulová nebo velmi nízká spotřeba – nízká energetická náročnost 

- Energetická náročnost budov – energie potřebná k pokrytí spotřeby energie pro vytápění, chlazení, 

větrání, přípravu TV a osvětlení (osvětlení v případě nerezidenčních budov) 

-Významné rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie 

Směrnice EPBD dává značnou flexibilitu: 

-Budovy s téměř nulovou spotřebou energie nejsou nastaveny jako současný standard pro výstavbu. 
Požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici, vedou k zpřísnění požadavků kladených na budoucí 

výstavbu. 

 

- Jednotlivé členské státy mají možnost rozhodovat o konkrétních definicích  
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BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU 

ENERGIE –  NZEB (ČLÁNEK 9) 

  

„ Budova s téměř nulovou spotřebou energie“ […] má velmi nízkou energetickou náročnost. 

Téměř nulová nebo velmi nízká spotřeba energie pro (vytápění, větrání, klimatizaci, přípravu 
TV a osvětlení) by měla být pokryta do značné míry z obnovitelných zdrojů energie …(EPBD). 

Přepracovaná směrnice EPBD o nZEB: 

- Všechny nové budovy: od 31.12.2020 
- Všechny nové budovy užívané nebo vlastněné orgány veřejné moci: 

od 31.12.2018 

- Jednotlivé členské státy EU musí vypracovat plány pro nZEB 

 
Směrnice o využívání energie z OZE: 

- Jednotlivé členské státy EU musí zavést požadavky na OZE pro 

novostavby a rekonstrukce: od 31.12.2014 

 

nZEB jsou definovány na národní úrovni jednotlivých členských států. 

Přístupy členských států se do značné míry liší.  
 

12    www.svn.cz,www.entranze.eu 

 

PŘÍKLADY NZEB V EU 

  

Legenda: A = hrubá podl. (vytápěná) plocha, C=  objem/plocha 
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PŘÍKLADY NZEB V EU 

  

Zdroj: REHVA, Fraunhofer-IBP 

Spotřeba primární energie – vytápění (kWh/m2a) 
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NZEB A NÁKLADOVÉ OPTIMUM V CÍLOVÝCH 

ZEMÍCH 

  Země Vztah C-O a národní legislativy pozn. nZEB 2020 

AT 

žádné významné nedostatky  

(hotové převážně pro obytné 

budovy) 

současné požadavky na En.náročnost ~ C-O 
v souladu s C-O  

(plynulý nárůst) 

BG identifikovány nedostatky nesplněno 

Třída en.náročnosti A, min. 20% podíl  

OZE, 30%-40% podíl el. (budovy ≥ 

500m2) 

CZ žádné významné nedostatky současné požadavky na En.náročnost ~ C-O 

Součinitel prostupu tepla cca o 10% 

nižší než v současnosti, OZE 

definováno snížením prim.en. 

DE žádné významné nedostatky 
V r. 2016: Potenciální zpřísnění o 25% na 

primární energii a o 20% na tepelné ztrátě 

Pod úrovní nákladového  

optima 

FI žádné významné nedostatky - Již od 2015  

FR žádné významné nedostatky Současný RT 2012 přísnější než C-O 
RT 2012 (velmi přísný, implementace 

OZE) 

IT identifikovány nedostatky 
Mírně zpřísněné požadavky na En. náročnost a 

prvky 
mělo by být přísnější 

RO identifikovány nedostatky 
Především na zařízení (pozn.: není požadavek 

na En. náročnost budovy jako celku) 

V souladu s C-O, 

přísnější 

ES žádné významné nedostatky 

významné nedostatky v rezidenčním sektoru:  

chladné regiony u nových budov a teplé 

regiony u stávajících b. 

V souladu s C-O 
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10 VÝZEV PRO PRAKTICKÉ VYMEZENÍ NZEB  

Politika Implementace Nad rámec EPBD 
Jednotlivé budovy vs. celé 

urbanistické celky (více 

budov) 

Elektřina pro domácí 

spotřebiče 

Přístup životního cyklu 

(téměř) nulové emise CO2 a  

budovy s nulovou spotřebou 

energie 

Obnovitelná energie 

Časové / lokální rozdíly 

Bilance mezi En. účinností a 

obnovitelnou energií 

Přenositelnost do různých 

typů klimatu a budov 

Flexibilní a otevřená definice 

nZEB 

Dosažení cílů EU mj. o 

nízkouhlíkových cílech pro r. 

2050 

Soulad s požadavky EPBD 

na nákladové optimum 
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NAD RÁMEC EPBD: SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE - 

SPOTŘEBIČE 

NAD RÁMEC EPBD: ŽIVOTNÍ CYKLUS BUDOVY 

Dnešní spotřeba 

energie 

Budoucí spotřeba 

energie 
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EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 

  

  

17 
18    www.svn.cz,www.entranze.eu 

 

Děkuji za pozornost 

 

 

 

 

 

 

Petr Zahradník  

petr.zahradnik@svn.cz 
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WORKSHOP K TÉMATU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI 
BUDOV NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 
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DISKUZE – DATOVÁ PODPORA 

ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V ČR 

  
 Je dostatečně nastavený monitoring absorpční 

kapacity projektů pro programy podpory energetické 

efektivnosti? 

 Máme k dispozici dostatečný přehled o historických 

objektech jejich počtu a potenciálu úspor energie s 

ohledem na z EED? 

 Jaký bude fond budov v horizontu 2020 a 2030? 

 

2 
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DISKUZE - PODPORA PROJEKTŮ 

ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI 

V BUDOVÁCH 

 (OPŽP, Ekoenergie, NZÚ, Integrovaný operační program, Nový 
panel) 

  

 Podaří se splnit závazky vyplývající z EED?  

 (směrnice 2012/27/EU) 

 Budou splněna kritéria adicionality v programech podpory? 

 (způsobilosti) pro projekty zvyšování energetické efektivnosti 
v budovách podle 

 Motivace k maximální úspoře 

 Nejlepší dostupná technologie 

 Doba návratnosti 

 Jakým způsobem provést Nastavení systému monitoringu a 
vyhodnocování dosažených úspor energie v budovách (nejen 
v budovách) podle EED – meziresortní vyhodnocení programů. 
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Děkujeme za pozornost 

 

 

 

 

 

 

Petr Zahradník  

petr.zahradnik@svn.cz 

 

Jiří Karásek  

jiri.karasek@svn.cz 

 

Miroslav Honzík 

Miroslav.honzik@svn.cz 
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