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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Snižování spotřeby fosilních paliv, sledování emisní stopy a reakce na požadavky zákazníků, kteří
preferují udržitelné výrobky. To jsou faktory, které mění podnikání globálních hráčů během posledních
let a je jasné, že půjde stále více dominující složku byznysu v nadcházejících letech.
Pro zajištění snížení emisí hledají firmy cesty, které je jsou založeny na konceptu 3D: decentralizace,
digitalizace a dekarbonizace, stejně jako z vládní, inovační strategie The Country for the Future. Role
zvyšování energetické účinnosti výroby či nástup obnovitelných zdrojů nebrzdí ani pandemie COVID
19, naopak trendy ukazují, že potřeba ozelenění byznysu ještě posílí. Opatření, které vedou k redukci
emisí, se mohou stát také základním pilířem moderní ekonomiky. Cílů, které nejen přispějí k lepšímu
životnímu prostředí v Evropě, boji proti suchu a ochraně klimatu, ale mají z Evropy udělat
technologickou velmoc v technologiích pro udržitelný rozvoj.
Modernizace průmyslu a veřejného života bude klást velký důraz na automatizaci, digitalizaci
a technologie a pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. V žádném případě to neznamená, že by
se Česko muselo vzdát vybudované kvality života. Naopak posílí svou konkurenceschopnost
i nezávislost. Opatření na podporu chytrých receptů pro ozelenění ekonomiky, mají odezvu napříč
světovým byznysem. Velké společnosti jako Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, Lego, Volvo a další
desítky firem vyzvaly loni Evropskou komisi k podpoře přechodu na klima-neutrální ekonomiku s cílem
rychle zajistit pracovní místa, hospodářský růst, vylepšit život lidí na celém světě a přispět k budování
odolnější společnosti. Česko je sice premiantem v programech podpory energetické renovace budov
a díky novým programům se postupně začínají otevírat příležitosti pro restart rozvoje obnovitelných
zdrojů včetně nových metod financování.
Příklady dobré praxe lze najít také v rámci využití potenciálu úspor energie v Jihomoravském kraji
a kraji Vysočina. Na jihu Moravy lze nalézt dosud největší projekt úspor energie se zárukou v rámci
průmyslu. Jde o podnik Gumotex v Břeclavi, který díky opatřením realizovaným metodou EPC šetří až
10 milionů korun ročně na energii. Dalším zajímavým příkladem je logistický areál dm drogerie na
Jihlavsku. Budova získala fotovoltaickou elektrárnu a energii spoří díky výměně osvětlení a instalaci
clon, které brání úniku tepla či naopak přehřívání vnitřních prostor. Investici do vylepšení budovy
uspoří ročně energii ve výši 2729 GJ.
Podnikům v obou sledovaných regionech se nabízí zajímavé příležitosti v rámci připravovaných nových
programů podpory dekarbonizace. Výměnu uhelných zdrojů, instalaci fotovoltaických elektráren či
zavádění čisté mobility podpoří Modernizační fond. Další prostředky na zelené projekty nabídne nový
operační program Ministerstva průmyslu a obchodu OP TAK či Fond obnovy. Využití těchto nástrojů
pro snížení emisní stopy výroby podpoří konkurenceschopnost firem a pomůže jim obstát v rámci
konkurence. Lze předpokládat, že postupný přechod na klimaticky neutrální řešení, boudu sledovat jak
dodavatelské řetězce, tak zákazníci. Publikace proto sleduje možnosti úspor energie formou metody
EPC v širším kontextu potřeb a příležitostí dekarbonizace, tak aby nabídla možnosti, které mohou firmy
inspirovat ke klíčovým rozhodnutím během tohoto desetiletí.
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2 STRUKTURA PRŮMYSLU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A KRAJI
VYSOČINA
2.1 Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má rozlohu 7 188 km2, zabírá tak přibližně 9 % rozlohy České republiky. Rozlohou je
tak 4. největším krajem v Česku. Ke konci roku 2019 žilo v Jihomoravském kraji 1 191 989 obyvatel, což
představuje zhruba 11 % obyvatel České republiky. Od roku 2003 počet obyvatel v Jihomoravském kraji
stabilně roste [1, 2]. Největším městem Jihomoravského kraje je město Brno s 381 346 obyvateli je
zároveň 2. největší město České republiky. Z geografického hlediska má Jihomoravský kraj výhodnou
polohu na páteřních dopravních tepnách do metropolí sousedních států, tedy Bratislavy a Vídně.
Jihomoravský kraj má značný ekonomický potenciál, který se koncentruje především ve městě Brně
a jeho okolí. Ekonomice Jihomoravského kraje dominuje zpracovatelský průmysl, což je do značné míry
dáno průmyslovou tradicí města Brna. Tradičním odvětvím, i když z hlediska tvorby HDP ne tak
významným, je zemědělství. Přibližně 60 % plochy kraje tvoří zemědělská půda. V tomto regionu se
nachází přibližně 90 % českých vinic. Podle Českého statistického úřadu bylo v Jihomoravském kraji
v roce 2020 zaměstnáno v průmyslu 67,5 tis. osob, což znamenalo meziroční pokles o 2,2 %. Tržby
sektoru průmyslu tvořily souhrnně 223,5 mld. Kč za prodej výrobků a služeb. Jednalo se o meziroční
pokles o 10,3 % [3]. Za snížením lze spatřovat dopady pandemie COVID-19. Meziroční výkyv by však
neměl mít na ekonomickou kondici kraje zásadní dopady.
Míra ekonomické aktivity obyvatelstva a výše průměrné mzdy se v roce 2019 držely mírně pod
celorepublikovým průměrem. V ukazateli nezaměstnanosti obyvatelstva patřil naopak Jihomoravský
kraj s 3,5 % ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností. Co se týče HDP na obyvatele v paritě kupní síly,
dosahoval Jihomoravský kraj 96,9 % úrovně České republiky a 87,7 % úrovně EU 28 [4].
Dominantním odvětvím Jihomoravského kraje dle zaměstnanosti a exportní výkonnosti jsou
strojírenský a elektrotechnický průmysl [5]. Z pohledu tržeb z prodeje výrobků průmyslové povahy
hrají největší roli odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů (29,5 %), následně
výroba strojů (14,3 %) a výroba elektrických zařízení (7,2 %). Co se týče výroby motorových vozidel, tak
v tomto odvětví má Jihomoravský kraj v porovnání s ostatními kraji poměrně nízké zastoupení (9,1 %)
[6].
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2.2 Kraj Vysočina
Kraj Vysočina má rozlohu 6 796 km2, zabírá přibližně 9 % rozlohy České republiky a je jejím pátým
největším krajem. Ke konci roku 2018 žilo v kraji Vysočina 509 274 obyvatel, což ho řadí k nejméně
lidnatým krajům České republiky. Dle charakteru sídel jde spíše o venkovskou oblast. Průměrná obec
má na Vysočině do 800 obyvatel. Krajským městem a zároveň největším městem kraje je Jihlava, které
má 51 tis. obyvatel. V rámci České republiky má kraj Vysočina centrální polohu a sousedí se 4 kraji.
Strategický význam pro kraj Vysočina má dálnice D1, která prochází středem kraje a poskytuje dobré
dopravní napojení na brněnskou a pražskou aglomeraci. Z této možnosti profitují především obce
a města ležící v blízkosti dálnice.
Hospodářské činnosti dominují výrobní sektory. Průmysl zaměstnává 45,4 % osob, což je výrazně nad
průměrem České republiky, který činí 37,5 %. Důležitou roli zde hraje i zemědělství, ve kterém je
zaměstnáno 5,2 % osob. To je téměř dvojnásobek ve srovnání s průměrem České republiky, který činí
2,8 %. Na druhou stranu, v sektoru služeb je zaměstnáno 49,4 % osob, což je o zhruba deset
procentních bodů pod průměrem České republiky [7].
Z hlediska produkce HDP patří kraj Vysočina k těm méně hospodářsky významných. V roce 2018
představovala ekonomická produkce na území kraje Vysočina měřeno ukazatelem HDP celkem 206
mld. Kč, což odpovídalo 4 % celkové produkce české republiky. Když tento ekonomický výkon
přepočteme na obyvatele, řadí se kraj Vysočina s 405 tis. Kč/obyv až na 10. místo mezi kraji české
republiky. HDP na obyvatele je na úrovni 81 % průměru ČR a 73,2 % průměru EU [8].
V roce 2018 bylo v kraji Vysočina evidováno 102 tis. podnikatelských subjektů, což odpovídá 3 nejnižší
ekonomické aktivitě mezi kraji v počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel. Podíl středních
a velkých podniků v regionu překračuje průměr ČR.
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Z průmyslových odvětví je nejvíce v kraji Vysočina zastoupen kovozpracující a strojírenský průmysl,
který zaměstnává 35 % osob. Významný je i průmysl automobilový, především výroba komponent.
V porovnání s průměrem Česká republiky je také nadprůměrně zastoupen průmysl potravinářský
a dřevozpracující [8].

3 MOŽNOSTI POTENCIÁLU ÚSPOR V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH
Česká ekonomika se před rokem 1989 vyznačovala vysokou energetickou náročností. Bylo to
způsobeno především vysokým zastoupením těžkého průmyslu, podinvestovaným výrobním zařízením
a také regulovanými cenami energie. Ty měly za důsledek nedostatečnou motivaci k využití potenciálu
úspor energie a zajištění vyšší konkurenceschopnosti zboží nebo služeb. Po roce 1989 došlo
k transformaci českého průmyslu, která byla spojena s kontinuálním zvyšováním jeho energetické
účinnosti. Opačným směrem jde efekt zvyšující se životní úrovně obyvatelstva České republiky, který
má naopak vliv na zvýšení spotřeby energie [9].
Zvyšování energetické účinnosti české ekonomiky je od roku 1990 stabilní a trvalé. Jen od roku 2000
do současnosti klesla energetická náročnost českého hospodářství o přibližně 30 % a tempo jejího
poklesu patří k nejvyšším v Evropě. Zatímco v roce 2000 dosahovala energetická náročnost české
ekonomiky hodnotu 560 GJ/mil. Kč, v roce 2015 to bylo již 389 GJ/mil. Kč [10].
I když energetická náročnost ekonomiky České republiky dlouhodobě klesá, stále máme ve srovnání
s ostatními státy Evropské unie 3. energeticky nejnáročnější ekonomiku, hned za Bulharskem
a Estonskem. Energetická spotřeba hospodářství v přepočtu na vyprodukované HDP je více než
dvojnásobná ve srovnání s průměrem států Evropské unie. Tento stav je daný do značné míry
strukturou hospodářství České republiky. Energeticky nejnáročnějším sektorem je průmysl,
následovaný sektorem dopravy. Průmysl, včetně energetiky odpovídá za 30 % hrubé přidané hodnoty,
přičemž stále velký podíl připadá na energeticky náročné hutnictví nebo strojírenství. Spotřeba energie
v dopravě kolísá v závislosti na ekonomickém výkonu země, kdy vyrobenou produkci je nutné dopravit
k zákazníkům. Sektor bydlení a služeb vykazuje stabilní energetickou náročnost [10].
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Zdroj: Aktualizace NEPEE, 2019, MPO
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3.1 Národní akční plán energetické účinnosti
Česká republika má stanovené vnitrostátní cíle pro energetickou účinnost, které vycházejí ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Transpozice této směrnice do
českého práva byla provedena k 1. 7. 2015. Tyto cíle jsou následující [11]:
Přispět ke 20 % snížení konečné a primární spotřeby energie v EU do roku 2020 a 32,5 % do roku 2030.
Tento cíl není pro Českou republiku závazný a je možné si zvolit dílčí cíl, kterým může být cílová hodnota
spotřeby primární nebo koncové spotřeby energie či energetické intenzity tvorby HDP a HPH.
Vnitrostátní cíl ČR do roku 2030 odpovídá snížení intenzity tvorby HDP na 0,157 MJ/Kč a HPH na úroveň
0,174 MJ/Kč. Vyjádřeno v konečné spotřebě energie to odpovídán spotřebě 990 PJ, respektive 1735 PJ
primární energie.
Renovovat budovy vlastněné a užívané ústředními institucemi – každý rok mají členské státy povinnost
renovovat 3 % energeticky vztažné plochy vlastněných a užívaných budov ústředních institucí, které
nesplňují nároky na energetickou účinnost. Jedná se o 38 centrálních institucí, které vlastní 584
nevyhovujících budov o celkové energeticky vztažné ploše 1 599 209 m2. Závazek odpovídá ročním
úsporám ve výši 12,4 TJ energie.
Generovat kumulativní úspory energie odpovídající každoročnímu snížení konečné spotřeby energie o
1,5 %. Do roku 2020 to mělo souhrnně činit úspory ve výši 204,39 PJ. Aby tohoto cíle bylo dosaženo,
bylo nutné každý rok přidávat 7,3 PJ nových úspor energie. Vlivem pomalejší realizace úsporných
opatření chybělo z cíle kumulovaných úspor České republice splnit 66,3 PJ kumulovaných úspor za roky
2014-2020. Na roky 2021-2030 je stanoven cíl nových úspor na 84 PJ a 462 PJ kumulovaných úspor
energie.
Ze zprávy o plnění cílů v oblasti energetické účinnosti vyplývá (stav k 18.3.2021), že Česká republika
splní první 2 cíle, zatímco cíl č. 3 se ji splnit nepovede [11].
Když se na plnění stanovených cílů podíváme z pohledu průmyslu, tak v tomto sektoru klesá
energetická náročnost od roku 2018 tempem 3,5 % ročně. V sektoru bydlení klesá spotřeba energie
pomaleji a v sektoru dopravy dochází dokonce k nárůstu konečné spotřeby energie.

3.2 Státní energetická koncepce
Aktuálně platná státní energetická koncepce byla schválena v roce 2015 (dále ASEK) a koncepčně řeší
období na 25 let dopředu. Jejím cílem je jasně stanovit cíle státu v oblasti energetiky a investorům
poskytnout stabilní výhled v rychle se měnícím prostředí. Energetická účinnost je jedna
z 5 strategických priorit Státní energetické koncepce. Cílový stav státní energetické koncepce v oblasti
energetické účinnosti vychází z cílů Národního akčního plánu energetické účinnosti a předpokládá
čistou konečnou spotřebu energie v roce 2020 na úrovni 1060 PJ.
•

Strategie ASEK v oblasti energetické účinnosti v sektoru průmyslu do roku 2040 zahrnuje:

•

Snižování energetické náročnosti budov v průmyslu

•

Podporu rekonstrukce zařízení a technologií za účelem zvýšení jejich efektivity a celkově
zvyšovat energetickou účinnost jejich provozů
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•

Podporu zavádění systému energetického managementu a jeho certifikaci podle ČSN EN

ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií
Státní energetická koncepce počítá s podporou energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)
v nerezidenčním sektoru ve strategii pro domácnosti, služby a veřejný sektor. V roce 2021 prochází
ASEK revizí a následně lze předpokládat její aktualizaci – například v souvislosti s cíli obsaženými ve
vnitrostátním plánu ČR (viz níže) a aktualizací evropské strategie Zelená dohoda pro Evropu, která
počítá se snížením emisní CO2 o 55 % do roku 2030.

3.3 Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu nastavuje příspěvky České republiky
k tzv. evropským klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti snižování emisí, zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Tento dokument vychází ze
2 základních dokumentů, státní energetické koncepce a Politiky ochrany klimatu
V rámci cíle zvyšování energetické účinnosti se vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/27/EU o energetické účinnosti, článků 3, 5 a 7. Cíl pro Českou republiku je pro rok 2030 nastaven
na dosažení primárních energetických zdrojů na úrovni 1735 PJ, konečné energetické spotřeby na
990 PJ a energetické intenzity HDP na úrovni 0,157 MJ/Kč. ČR si zvolila za hlavní cíl energetickou
intenzitu HDP.
Pro plnění cílů a závazků v oblasti energetické účinnosti bude ČR využívat ekonomická opatření včetně
veřejné podpory, dále legislativní opatření a opatření v oblasti vzdělávání a poradenství.
Pro období 2021-2030 se předpokládá pokračující podpora využívání metody EPC zejména ve veřejném
sektoru s cílem maximalizace efektivity investovaných veřejných prostředků a dosažených úspor
energie. Za tímto účelem je plánováno odstranění bariér pro využívání metody EPC ze strany veřejných
subjektů především prostřednictvím vzdělávání v oblasti zadávání veřejných zakázek na komplexní
služby, podpory informačních center poskytovatelů energie a podpory regionálních kanceláří
zaměřujících se na podporu využívání energetických služeb.

Zdroj: Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu
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Aktualizace cílů pro oblasti zvyšování energetické účinnosti, ale také cíle v oblasti navyšování podílu
obnovitelných zdrojů lze očekávat v průběhu letošního roku (právě cíl pro zelenou energii by měl být
publikován Evropskou komisí 14. července 2021). Zatím jsou známy odhady, které shrnuje následující
přehled (sestaveno dle dat z dosud publikovaných dílčích materiálů Evropské komise):

3.4 Územní energetická koncepce Kraj Vysočina
3.4.1

POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE V PRŮMYSLU V KRAJI VYSOČINA

V kraji Vysočina je průmysl po sektoru domácností druhým největším spotřebitelem energie. Souhrnná
spotřeba energie dosáhla v roce 2014 za sektor průmyslu v kraji Vysočina celkem 12 PJ (sektor
domácností spotřeboval 14 PJ) [12]. Polovinu této spotřeby energie obstaral zemní plyn, čtvrtinu
biomasa, na třetím místě byla elektrická energie.
Největším jednotlivým spotřebitelem energie v kraji Vysočina je dřevozpracující závod KRONOSPAN,
jehož roční spotřeba energie dosahuje téměř 4 PJ, tedy celé třetiny spotřeby energie průmyslem v kraji
Vysočina. Většina energie je použita ve výrobním procesu, jen menší část na vytápění budov nebo
přípravu teplé vody.
Vypočítat potenciál energetických úspor v průmyslových podnicích kraje Vysočina není snadné bez
detailnější znalosti situace konkrétních podniků – charakter výroby se totiž značně liší jeden podnik od
druhého a opatření z jednoho podniku není jednoduše přenositelné do druhého. Přesto se Územní
energetická koncepce kraje Vysočina o nastínění potenciálu úspor pokouší. Krajskou energetickou
koncepci s plánem na roky 2017-2042 vypracovaly konzultační společnost SEVEn a Energetická
agentura Vysočina.
Potenciál ve výši 5 % až 10 % úspory primární energie vidí v optimalizaci spalovacích procesů využitím
odpadního tepla k předehřevu spalovacího vzduchu. Tento druh optimalizace spotřeby je vhodný
především pro zemní plyn, jehož spaliny jsou pro toto využití vhodné. Realizací těchto úsporných
opatření je možné v kraji Vysočina dosáhnout v souhrnu roční úspory primárního paliva ve výši 0,3 až
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0,5 PJ. Další potenciál úspor nabízí využití odpadního tepla při výrobě tepla, chladu nebo stlačeného
vzduchu s použitím elektrické energie, a to ve výši 10 % až 20 % její celkové spotřeby.
Zlepšení efektivity využití energie v průmyslových podnicích lze také pomocí zavedení či zdokonalení
energetického managementu, řízení výroby a spotřeby energie. Důležitým nástrojem dobrého
energetického managementu je měření spotřeby energie na různých stupních výroby a identifikace
abnormalit s neúměrně vysokou spotřebou energie. Instalace elektropohonů s proměnnou rychlostí
otáček, která je řízena aktuální potřebou výkonu je rovněž důležitým nástrojem k dosažení úspor.
V úhrnu představuje technicky dostupný potenciál úspory energie v sektoru průmyslu v kraji Vysočina
výše 1,2 až 1,8 PJ energie za rok. Investiční náročnost opatření, která mají k úsporám napomoci se
odhadují ze zkušenosti z projektů financovaných dotačním programem OP PIK, ve výši 5 až 6 mld. Kč
na jeden ušetřený PJ.
Další možností pro dosažení úspor energie je možnosti společné výroby elektřiny a tepla pomocí tzv.
kogenerace (KVET). K rozvoji kogenerace dává impuls očekávané dekarbonizace stávajících
podnikových zdrojů energie. V přechodné fázi může jít o zemní plyn, následovaný biometanem a časem
také se zahrnutím zeleného vodíku. Potenciál společné výroby elektřiny a tepla však územní
energetická koncepce nestanovuje.

3.5 Územní energetická koncepce Jihomoravský kraj
3.5.1

POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE V PRŮMYSLU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Podobně jako v kraji Vysočina je i v Jihomoravském kraji sektor průmyslu druhým největším
spotřebitelem energie (15 PJ/rok) hned za sektorem domácností (26,4 PJ/rok). Nejvíce se na této
spotřebě podílí zemní plyn (60 %), následuje elektrická energie (18 %), odpady (12 %) a uhlí (7 %). Mezi
největší jednotlivé spotřebitele energie v kraji patří cementárna v Mokré, která ročně spotřebuje více
než 3 PJ energie a odpovídá tak za 20 % spotřeby celého průmyslu v Jihomoravském kraji. Dalšími
velkými spotřebiteli energie jsou sklárna VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. (1 PJ/rok) a cukrovar
v Hrušovanech nad Jevišovkou (0,9 PJ/rok). V průmyslu je energie spotřebovávána především
k technologii výroby a jen minimálně ke krytí ostatních energetických potřeb, jako je třeba vytápění
budov a kanceláří.
Budeme-li uvažovat za hlavní zdroje úspor primární energie v průmyslu zefektivnění spalovacích
procesů pomocí předehřevu spalovacího vzduchu energií spalin, potom je možné účinnost spalování
zvýšit o přibližně 5 až 10 %. To platí především pro zemní plyn, jakožto ušlechtilé palivo, u kterého je
možné spaliny tímto způsobem využít. Dalším potenciálem pro úspory energie je využití odpadního
tepla z procesů, pro které se využívá elektrická energie – například výroba chladu, tepla v tavících
pecích, výroba stlačeného vzduchu. Využitím odpadního tepla z těchto procesů je možné získat teplo
v objemu cca 10 % až 20 % primárně spotřebované elektřiny. Dalším zdrojem energetických úspor je
kvalitní energetický management.
Potenciál pro zefektivnění spotřeby energie v jihomoravském kraji, který je technicky i ekonomicky
realizovatelný je odhadován na úrovni 5 % - 10 % současné spotřeby a u méně pokročilých výrob ještě
výše, na 10 % - 15 % současné spotřeby energie. V absolutních hodnotách se jedná o potenciál úspory
ve výši 1 PJ/rok – 1,5 PJ/rok.
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3.6 Další možnosti energetických úspor průmyslových podniků
Největší díl spotřeby energie v podnicích tvoří samotná výrobní technologie. Potenciál energetických
úspor technologických procesů je velmi individuální a v hrubých obrysech je odhadnut v územních
energetických koncepcích obou zkoumaných krajů shodně na 5 % až 10 % v případě optimalizace
spalovacích procesů a 10 % až 20 % v případě využití odpadního tepla z procesů, využívajících
elektrickou energii. Další energii je možné uspořit správným nastavením energetického managementu.
V obou zkoumaných krajích jsou umístěné výrobní podniky, které jsou dominantními spotřebiteli
energie. Vedle nich jsou ale tisíce jiných, větších či menších spotřebitelů energie, kteří jednotlivě
nehrají významnou roli na celkové spotřebě energie, ale v součtu mnoha drobných energetickyúsporných opatření se skrývá rovněž velký potenciál. Zatímco u dominantních spotřebitelů energie,
jako jsou cementárny, producenti stavebních materiálů, cukrovary apod. hraje zásadní roli spotřeba
energie v technologických procesech a vedlejší energie potřebná na vytápění budov, ohřev teplé vody,
klimatizaci, osvětlení apod. hraje spíše zanedbatelnou roli, u menších průmyslových podniků může být
tento poměr opačný. Zvláště u energeticky nenáročných průmyslových výrob může hrát spotřeba
energie na vytápění a provoz budov zásadní roli na celkové spotřebě energie. V oblasti úspory
nevýrobní energie v průmyslových podnicích se nabízí široká škála opatření, která v krajských územních
energetických koncepcích ve spojení s průmyslovými podniky nejsou zmíněna a jejich potenciál není
kvantifikován. Mezi tato opatření patří především zateplování obálek budov, zefektivnění otopného
systému, výměna osvětlení za vysoce účinné LED zdroje, využívání pasivních prvků na budovách –
zastínění, zelené střechy, náhrada vozového parku, instalace obnovitelných zdrojů energie s akumulací
atd. Myslitelných opatření je celá řada a jejich souhrnný potenciál nebude zanedbatelný, přesto, že
s ním krajské energetické koncepce nepočítají.

3.7 Role obnovitelných zdrojů a moderní mobility v rámci dekarbonizace

průmyslových podniků
Tématem studie je především identifikace úspor energie a možnosti jejich realizace prostřednictvím
metody EPC. Aktuální trendy v potřebě náhrady spotřeby fosilních paliv však přináší příležitosti
efektivního využití obnovitelných zdrojů energie. Ty lze vhodně kombinovat právě s možnostmi
zefektivnění spotřeby energie. Současně se pro realizaci projektů obnovitelných zdrojů hledají nové
metody financování, které mohou mít podobu energetické služby (de facto tak jde také o Energy
Contracting, EC), kde je investice splácena prostřednictvím cen energie.
Z pohledu využití obnovitelných zdrojů energie má Vysočina aktuálně zhruba 95 MW instalovaného
výkonu ve fotovoltaických elektrárnách. Jde však o projekty, které vznikly v rámci první etapy budování
obnovitelných zdrojů prostřednictvím podpory formou výkupních cen. Územní energetický koncepce
je ve stanovení potenciálu fotovoltaiky překonaná. Uvažuje v rámci legislativních limitů platných
v době jejího vzniku. Využitelný údaj je pouze odhad zhruba 50-100 GWh solární elektřiny
z fotovoltaických instalací na ostatních budovách, přičemž není jasné, jak k němu autoři dospěli.
Nové trendy ve využití fotovoltaiky ukazuje čerstvý projekt zastřešení parkoviště fotovoltaickými
panely v areálu Jaderné elektrárny Dukovany realizovaný v průběhu roku 2021. Jde o výstavbu dosud
největšího tuzemského parkoviště se solárním zastřešením, tzv. carport. Použity byly oboustranné
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panely, jejichž spodní strana využívá odrazu světelných paprsků od zaparkovaných aut. Nový bezemisní
zdroj díky svému výkonu 831 kWp vyrobí cca 850 MWh elektřiny ročně.
V rámci využití potenciálu solární energie pro výrobu elektřiny lze na území kraje Vysočina uvažovat
o osazení střech průmyslových podniků či logistických areálů. Současně lze kraji doporučit audit
průmyslově znečištěných lokalit či zemědělsky nevyužitelných ploch. Na základě nových analytických
dat lze pak lépe regulovat rozvoj obnovitelných zdrojů v regionu.
V případě Jihomoravského kraje se nabízí z oblasti obnovitelných zdrojů energie opět jako ideální
využití fotovoltaiky. Podmínky regionu nabízí nejvyšší slunečnost v Česku. Již dne připadá na
Jihomoravský kraj zhruba ¼ celkové produkce solární elektřiny v České republice. Jejich produkce umí
pokryt téměř 10 % spotřeby elektrické energie v kraji. V případě vymezení technického potenciálu
kalkulují autoři platné Územní energetické koncepce s možnostmi nárůstu až na roční produkci 50
TWh, což by si vyžádalo plochu zhruba 20-30 tisíc hektarů. Ročně by tak solární elektrárny vyrobily
stejné množství, jaké se v regionu spotřebuje. V případě, že by byl v kraji využit pouze potenciál osazení
fotovoltaika zastavených území (dle autorů koncepce jde až o 9 tisíc hektarů), je technický potenciál
o objemu roční produkce solární elektřiny až 2,7 TWh/rok.
V době vzniku krajské energetické koncepce narážel tento technický potenciál legislativní limity. Dnes
však podpůrné mechanismy umožňují realizaci nových projektů nejen na budovách, ale také na
průmyslově znečištěné půdě (brownfieldech) či nebonitní zemědělské půdě. Do budoucna lze uvažovat
také o realizaci projektů tzv. agrivoltaiky, kde jde o kombinaci zachování zemědělské funkce plochy,
doplněné o zastínění solárními panely či vybudování svislých solárních instalací, sloužících jako
větrolamy. Data z realizovaných projektů ve Francii či Německu ukazují, že při vhodné volbě
zemědělských plodin vede částečné zastínění ke zvýšení zemědělské produkce. Odblokování rozvoje
fotovoltaiky může vést do budoucna ke vzniku PPA projektů (power purchase agreement) tedy přímé
kontrakty mezi producenty zelené energie a odběrateli – typicky průmyslovými podniky, které mohou
tímto způsobem řešení snížit část své uhlíkové stopy.

3.8 Efektivní podnik: čistá energie i pro mobilitu
Nastupující trend dekarbonizace se promítne také do oblasti podnikové mobility. V oblasti osobní
dopravy se nyní nacházíme na počátku velkých změn, které přijdou v následujících několika letech
a které výrazně změní současnou podobu automobilové dopravy. Těmi změnami jsou nástup
elektromobility a později i autonomního řízení. Většina hlavních světových výrobců automobilů již
představila své plány rozvoje elektromobility. Z evropských automobilek je v tomto směru
nejprogresivnější Volkswagen, který vsadil svoji budoucnost na elektromobilitu a tomu přizpůsobil
veškeré své snahy a finanční prostředky. Během tohoto desetiletí lze očekávat, že se náklady na
pořízení a provoz vozu s benzínových či spalovacím motorem srovnají s elektromobilem. V případě
firemních řešení a pro případy ideálního nasazení elektropohonu (servisní jízdy v rámci regionu, rozvoj
po městě apod.) již elektromobil nad konvenčními pohony vítězí již dnes.
Ruku v ruce s rozvojem množství elektrických automobilů musí jít i rozvoj nabíjecí infrastruktury, která
by měla pružně reagovat na zvyšující se poptávku po nabíjení. Zaostávání rozvoje veřejné nabíjecí
infrastruktury může celkový rozvoj elektromobility brzdit. V současné době se v budování veřejné
nabíjecí infrastruktury angažují především energetické společnosti – ČEZ, E.On a PRE, dále
podnikatelské subjekty, které v poskytování služby nabíjení vidí své budoucí podnikatelské zaměření,
či soukromé společnosti, které zdarma poskytují nabíjení svým zákazníkům. Důležitými aktéry rozvoje
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nabíjecí infrastruktury jsou však města a obce, které mají pro budování nabíjecí infrastruktury výborné
předpoklady.
Firmy mají na výběr z mnoha různých řešení výstavby nabíjecí infrastruktury. To nejjednodušší řešení
spočívá ve vyčlenění přístupných parkovacích míst u podnikové budovy, ke kterým vyvede stojánek
s klasickými zásuvkami – buď klasickou jednofázovou zásuvku na 220 V s nabíjecím výkonem 3,7 kW
nebo třífázovou „pětikolíkovou“ zásuvku. Takové řešení není nijak investičně náročné a firemní
rozpočet zatíží jen v řádu jednotek tisíc Kč.
Pokročilejší řešení je instalace tzv. wallboxů či nabíjecích stojanů. Pomocí těchto nabíjecích stanic je
možné nabíjet výkonem až 22 kW, v závislosti na kapacitě palubní nabíječky elektromobilu. Wallbox,
případně nabíjecí stojan je možné pořídit v rozmezí 30 až 50 tis. Kč. Výhodou je možnost kontrolovat
a řídit, kdo u stojanu nabíjí a také možnost účtovat za nabíjení poplatek.
Nejnákladnější možností je vybudovat v obci rychlonabíjecí (DC) stanici. Takové nabíjecí stanice
obvykle poskytují výkon od 50 kW a to ve stejnosměrném proudu, kterým je nabíjena přímo baterie,
bez využití palubní nabíječky elektromobilu, která by nabíjecí výkon brzdila. Náklady na vybudování
takové stanice se pohybují ve vyšších stovkách tisíc a vyžadují i dostatečnou kapacitu sítě, ze které je
proud odebírán.
Rychlonabíjecí stanice může být přímo napojena na akumulátor, který bude během dne nabíjen
z fotovoltaické elektrárny ve vlastnictví firmy. Všechny nabíjecí stanice, pomalé i rychlé, mohou být
doplněné o inteligentní systém řízení, který efektivně dělí dostupný elektrický výkon do jednotlivých
nabíjecích stanic v závislosti na zatížení sítě nebo prioritě nabíjení. Primární snahou je maximálně
využít energii z obnovitelných zdrojů, k čemuž poslouží do systému zařazený akumulátor.
S podporou rozvoje čisté mobility pro podnikatelské subjekty počítá Modernizační fond i Fond obnovy.
Detaily těchto podporu dosud nebyly rozpracovány do konkrétních kolových výzev včetně technickoekonomických parametrů.
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4 HLAVNÍ OBLASTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A OPTIMALIZACE SPOTŘEBY
ENERGIE
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4.1 Možnosti vylepšování energetické účinnosti
Opatření ke snížení energetické náročnosti se liší pochopitelně dle výrobních technologií a procesů
v různých segmentech ekonomiky. Stále však v některých případech není využit potenciál opatření s de
facto nulovými náklady na jejich zavedení – například lepší organizace. Vystopovat lze sedm
kategoriemi:
•

Organizace a energetický management: organizační opatření, řídicí systémy a monitoring
spotřeby, regulace zátěže, energetické řízení apod.

•

Lepší efektivnost výroby a distribuce tepla: účinné kondenzační kotle, kotle s vysokou
účinností, rekonstrukce rozvodných sítí, oprava netěsností atd.

•

Snížení tepelných ztrát v průmyslových budovách: lepší energetická efektivnost chlazení,
klimatizace a tlakovzdušných systémů.

•

Efektivní osvětlení a motorové pohony s vysokou účinností

•

Energeticky účinné elektromotory, regulace elektrických pohonů apod.

•

Využití odpadního tepla z technologií

Opatření v technologických procesech – obnova výrobní technologie, jiná konfigurace zařízení,
decentralizace, optimalizace technologických procesů, recyklace materiálů apod.
V rámci možností využití potenciálu úspor lze dobře realizovat zvýšení účinnosti výroby
v potravinářském průmysl. Největší část připadá na levné typy opatření: vylepšování energetického
managementu a optimalizaci systémů výroby a distribuce tepla.
Průmyslové podniky část své spotřeby pokrývají elektřinou a teplem, které vyrábějí ve vlastních
elektrárnách, teplárnách a výtopnách. Závodní zdroje ročně vyrobí více než 10 TWh elektřiny,
respektive a přes sto PJ tepla. Efektivnost průmyslových energetických zdrojů lze vylepšovat hlavně:
•

Snížením ztrát a zvýšením účinnosti při modernizaci stávajících zdrojů tepla či elektřiny nebo
kogeneračních zařízení výroby při jejich modernizaci.

•

Zvýšením účinnosti a zároveň změnou paliva (zejména přechodem z uhlí na zemní plyn,
případně biomasu).

•

Zavedením kogenerace v průmyslových výtopnách a elektrárnách pracujících v kondenzačním
režimu.

•

Instalací obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo do budoucna také zapojením řešení
z oblasti výroby a využití zeleného vodíku.
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5 REFERENČNÍ PROJEKTY
V rámci této kapitoly budou představené projekty úspor energie, které byly realizované podniky
v rámci Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Jedná se o projekty realizované formou EPC, ale
i projekty, u kterých sice metoda EPC využita nebyla, ale mají charakter projektů, pro které je tato
metoda rovněž vhodná.

5.1 SWN Moravia
Přední český výrobce kombinovaných schodišť z Mladoňovic na Třebíčsku využívá jako zdroj k výrobě
tepla vlastní odpad z výroby dřevěných schodů. Ten je přeměňován na tepelnou energii ve dvou kotlích
na biomasu. Předmětem úsporného opatření byla výměna těchto kotlů za nové, efektivnější.
Výsledkem je úspora 16 % primární energie, přičemž v absolutním vyjádření dojde ročně k úspoře
351 MWh primární energie a také ke zlepšení emisních parametrů.
I když by byl tento projekt způsobilý pro získání investičních dotací z programu OPPIK, rozhodlo se
vedení společnosti upřednostnit zvýhodněný úvěr na tuto investici, který poskytla Českomoravská
záruční a rozvojová banka.

5.2 LEF spol. s r.o.
Firma LEF spol. s r.o. z Milotic u Kyjova se specializuje na výrobu knedlíků a je druhou největší firmou
tohoto druhu v České republice. Náklady na energie tvoří podstatnou část výrobních nákladů této
společnosti, proto investice do úspor energie mají pro tuto společnost strategický význam.
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Projekt energetických úspor, který společnost LEF spol. s r.o. zrealizovala se týká náhrady osvětlení ve
výrobních prostorách za účinné LED osvětlení, čímž dojde k úspoře energie o více než polovinu původní
spotřeby na osvětlení. Další součástí komplexního energeticky-úsporného opatření je rekuperace
odpadního tepla ze spalinových cest. Díky tomuto opatření došlo k úspoře zemního plynu v objemu
15 % původní hodnoty.
Na zmíněná energeticky úsporná opatření bylo využito zvýhodněné financování od ČMZRB.

5.3 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v závodě
společnosti GUMOTEX
Rozsáhlý projekt energetických úspor metodou EPC byl zrealizován v roce 2015 ve společnosti
GUMOTEX v jihomoravské Břeclavi. Poskytovatelem EPC služeb byla společnost Amper Savings, a.s.
Garantovaná roční úspora je ve výši 9,1 mil. Kč.
Předmětem zakázky byla série úsporných opatření, mezi něž patřily:
•

rekonstrukce centrálního zdroje pro výrobu technologické páry s pomocí zemního plynu

•

instalace dvou nových plynových kotlů o výkonu 2x 6,5 tuny páry/hod s ekonomizérem až na
kondenzační úroveň, včetně souvisejících změn ve vodním a kondenzátním hospodářství

•

omezení areálových ztrát rozvodů páry

•

instalace měřících zařízení a zajištění energetického managementu

•

rekonstrukce centrální kompresorové stanice
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5.4 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. provedla rozsáhlá opatření v oblasti energetických
úspor a na jejich realizaci a následný energetický management si najala společnost Amper Savings, a.s.
V rámci dlouhodobé rámcové smlouvy se společnost Amper Savings stará o energetický management
a dlouhodobou optimalizaci provozních nákladů celého energetického hospodářství, a to od nákupu
energie až po její efektivní spotřebu. Dalšími poskytovanými službami na základě rámcové smlouvy
byly technický dozor investora při realizaci rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a tepelných rozvodů.
V rámci této rekonstrukce byl nahrazen hnědouhelný zdroj za plynový a byla vybudovaná tepelná síť
v rámci celého areálu závodu. Dále bylo vytvořeno jednotné dispečerské řízení a byla zajištěna činnost
podnikového energetika.
Celkové dosažené úspory energie dosahovaly výše 43 % primární energie obsažené v palivu. Investice
do rekonstrukce tepelného hospodářství dosáhla výše 47 mil. Kč, přičemž 20 mil. Kč činila dotace ze
SFŽP.
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5.5 dm drogerie markt s.r.o.
Příkladem dobré praxe je i společnost dm drogerie markt s.r.o., která je dceřinou firmou velkého
nadnárodní koncernu zaměřujícího se převážně na drogérii. Na své provozovně v Jihlavě v rámci dotací
realizovala a ještě stále realizuje již druhý projekt přispívající ke snížení konečné spotřeby energie.
Jako první v roce 2019 realizovala investici do fotovoltaickou elektrárny o výkonu 249,75 kWp, která
byla umístěna na střechu jejího skladu v Jihlavě. Díky ní dosáhla roční úspory energie 768 GJ. Dle
záměru společnost předpokládá využití 84,2 % vyrobené elektrické energie pro vlastní potřebu.
Přebytky vyrobené elektrické energie bude prodávat do sítě.
Druhý záměr, který zahrnuje úsporná opatření pro sklad v Jihlavě, zahrnující výměnu osvětlení za
modernější technologii LED včetně řešení vratových clon společnost právě realizuje. Díky investici
dojde k úspoře energie ve výši 2729 GJ za rok.
Díky realizovaným projektům se zlepší energetická náročnost provozu společnosti a tím se sníží náklady
za nakupované služby elektrické energie.
Celkové způsobilé výdaje projektů FVE, výměny osvětlení a vratových clon činily 21 mil. Kč a žadateli
bylo již z celkové přiznané dotace 7,1 mil. Kč vyplaceno 1,6 mil. Kč
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5.6 Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Žadatelem projektu je společnost FEI Czech Republic s.r.o. (dnes se Thermo Fisher Scientific Brno
s.r.o.) sídlem v Brně. Společnost je významným výrobcem elektronových mikroskopů, která se
pohybuje na trhu téměř 30 let. V roce 2020 instalovala fotovoltaickou elektrárnu o celkovém výkonu
999,36 kWp na střeše objektu sídla společnosti o výměře 7641 m2. FVE společnosti přinese úsporu
energie ve výši 3 560,48 GJ/ročně. Celkové výdaje projektu přesáhly 22 mil. Kč a proplacená dotace
byla 8,36 mil. Kč.
Cílem projektu bylo prostřednictvím pořízení fotovoltaické elektrárny pokrýt velkou část roční spotřeby
elektrické energie podnikatelského provozu žadatele z vlastních zdrojů. Cílem bylo ušetřit provozní
náklady za energie a zvýšit míru svojí nezávislosti na dodávkách energie.
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5.7 Pivo vyrobené v jednom z energeticky nejefektivnějších pivovarů v
Evropě
Současný areál pivovaru Starobrno byl vystaven v roce 1872 a přesto, že se výrobní receptury se časem
příliš nemění, výrobní technologie zaznamenaly od té doby obrovský vývoj, a to především v efektivitě
a úsporách energie. Pivovar je od roku 2003 součástí pivního velikána Heineken, který zde zainvestoval
desítky milionů korun do modernizace celého areálu. Mezi nejdůležitější patřila například instalace
nové varny v roce 2008, která dokáže najednou uvařit 100 tisíc půllitrů piva. Moderní varna přispěla ke
snížení spotřeby energie a vody ve výrobě. Pivovar byl odizolován, což přispělo ke snížení spotřeby
páry a roční úspoře nákladů ve výši 810 tisíc korun. V pivovaru byl také instalován nový vyvíječ
potravinářské páry ve spolupráci s Teplárnami Brno. Náklady šetří i nové přetlačné tanky, které jsou
oproti těm starým úspornější z pohledu spotřeby vody na jejich mytí.
Pivovary tak dosahují vysoce nadprůměrných výsledků v úsporách energie. Spotřeba energie se
pohybuje na 45 gigajoulech na jeden vyrobený hektolitr piva, přitom evropský průměr představuje 70
až 80 gigajoulů. Jen v roce 2017 uskutečnil pivovar Starobrno opatření, od kterých očekává pozitivní
dopady na snížení spotřeby energie nebo vody, ve výši 10 milionů korun a obešel se bez dotační
podpory. Ve Starobrnu se v roce 2017 dostali pod 2,8 litry vody na litr piva. Právě v oblasti spotřeby
tepla je pivovar jasným příkladem dobré praxe pro tuto kategorii producentů piva.
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6 ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Snižování spotřeby fosilních paliv, sledování emisní stopy a reakce na požadavky zákazníků, kteří
preferují udržitelné výrobky. To jsou faktory, které mění podnikání globálních hráčů během posledních
let a je jasné, že půjde stále více dominující složku byznysu v nadcházejících letech.

6.1 Čtyři stovky klimaticky odpovědných továren Bosch
Přední výrobce elektrospotřebičů nebo elektrického nářadí Bosch působí na trhu již od roku 1886. Již
před dvěma lety se Bosch rozhodl, že svých 400 výrobních závodů po celém světě převede investicemi
do obnovitelných zdrojů, nákupem zelené elektřiny nebo zvyšováním energetické účinnosti na provoz
s klimaticky neutrálním příspěvkem. Pro rychlé dosažení uhlíkové neutrality nakoupí Bosch v blízké
budoucnosti více zelené elektřiny a nevyhnutelné emise oxidu uhličitého vyrovná pomocí
kompenzačních opatření.
Do roku 2030 bude společnost postupně zvyšovat podíl obnovitelné energie, a to jak v samozásobení,
tak i při nákupu. Navíc bude Bosch investovat jednu miliardu eur do energetické efektivity svých
závodů. Podle Mezinárodní agentury pro energii připadá přibližně 32 % světových emisí oxidu
uhličitého na průmysl. Přímo Bosch se sám hlásí k asi 3,3 milionu tun oxidu uhličitého za rok. Firma
nezačíná uplatňovat zelená opatření ze dne na den. Od roku 2007 snížila emise oxidu uhličitého
v souvislosti s vlastní výrobou o více než třetinu.
Další emise, které nemůže Bosch redukovat k nule přímo sám, bude po roce 2020 kompenzovat
nákupem elektřiny vyrobené v obnovitelných zdrojích. Ovšem dlouhodobě se chce producent
elektrospotřebičů spolehnout na výstavbu vlastních projektů obnovitelných zdrojů. Půjde například
o rozšíření fotovoltaických zařízení, které jsou například v indických závodech Nashik a Bidadi. Bosch
chce těmito investicemi dosáhnout desetinásobného zvýšení doposud instalovaného výkonu čistých
zdrojů energie. Součástí jsou také dohody o nákupu elektřiny z nových větrných nebo solárních
elektráren (takzvané PPA), které díky těmto dlouhodobým garancím dodávek mohou fungovat i bez
státní podpory.
Bosch také zlepší efektivitu svých výrobních procesů. Pošle proto jednu miliardu eur do energetické
renovace budov a výrobních zařízení. Do roku 2030 mají být realizovány dodatečné úspory energií ve
výši 1,7 terawatthodiny za rok. To je více než jedna pětina aktuální roční spotřeby, což je srovnatelné
se spotřebou proudu všech domácností v Kolíně nad Rýnem. Bosch vsází již léta na důsledný
environmentální management. Jen v roce 2018 bylo realizováno přibližně 500 projektů ke zvýšení
energetické efektivity, které snížily vlastní spotřebu o téměř 1,5 %a. Důležitým pohonem efektivity se
mezitím stalo také propojení výroby. Ve více než 30 závodech po celém světě již Bosch využívá vlastní
energetickou platformu z portfolia řešení Průmyslu 4.0. Tato platforma je softwarové řešení založené
na cloudu, které dokáže sledovat a řídit spotřebu elektrického proudu každého jednotlivého stroje.
V oblasti energetických úspor má Bosch také na čem stavět. Továrna v stuttgartském Feuerbachu
snížila emise od roku 2007 téměř o polovinu, stejně tak spotřebu energie pomocí využití rekuperace
tepla nebo zavedením automatizace budov. IT je do energetických úspor zapojeno také ve výrobním
závodě v Homburgu (Sársko). Tisíce měřicích bodů zde sledují spotřebu každého jednotlivého stroje
a řídí je tak, aby optimalizovaly spotřebu. Opět oproti roku 2007 tak uspořily emise téměř o 30 tisíc
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tun. Od ledna 2019 se stal závod Bosch v Renningenu (Bádensko-Württembersko) CO2 neutrální. Sice
se zde využívá zemní plyn, ale díky kompenzačním opatřením v podobě nákupu zelené elektřiny udává
nulovou bilanci. Celkem 460 nainstalovaných fotovoltaických modulů na střechách kampusových
budov navíc vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu závodu. Kompletní zelené střechy výzkumného
kampusu přináší výhodu pro regulaci teploty v budovách: v podzemní cisterně o objemu přibližně
3 600 m³ se shromažďuje prosakující dešťová voda, která se využívá pro chladicí věže klimatizace.
Zelené plochy střech navíc chrání za svitu slunce před přímým slunečním zářením a přílišným ohříváním
střech. Tato kombinace ušetří 20 až 30 % energie při klimatizování budov. Závod má navíc k dispozici
vlastní úpravnu vody. Bosch tak ušetří celkem asi 20 000 m³ pitné vody za rok.

6.2 Bezpečné vozy vyrobené se zelenou energií
Společnost Volvo Cars chce uvádět na trh vozy, které již při opuštění továrny nebudou s sebou nést
emisní stopy z výroby. Významný milník při plnění závazku se Volvu podařil koncem května, kdy
automobilka oznámila, že se její továrna ve švédském Torslanda stala prvním závodem na výrobu
automobilů dosahujícím statusu kompletní klimatické neutrality. Továrna v Torslanda se tak stala už
druhým výrobním závodem Volvo, který plní kritéria klimatické neutrality. Statusu klimatické neutrality
se předtím podařilo Volvu dosáhnout v roce 2018 v továrně na motory ve švédském Skövde. Volvo Cars
považuje své továrny za zcela klimaticky neutrální ve chvíli, kdy nedochází v důsledku jejich využívání
elektrické a tepelné energie ke zvýšení emisí skleníkových plynů v atmosféře. V případě továrny
Torslanda jde o například o využití bioplynu pro vytápění či zužitkování odpadního tepla
z průmyslových procesů, které vznikají přímo při výrobě. Klimaticky neutrální elektřinu začal závod
v Torslanda využívat již v roce 2008.
Kromě dosažení klimatické neutrality se v továrně Torslanda daří průběžně snižovat množství využité
energie. Cílená zlepšení, která byla v rámci jejího provozu zavedena v průběhu roku 2020, vedla k roční
úspoře energie téměř 7 000 MWh, což se rovná roční spotřebě elektřiny více než 450 švédských
domácností. V následujících letech společnost plánuje v této továrně dále zvyšovat efektivitu využívání
zdrojů, mimo jiné např. u osvětlovacích a vytápěcích systémů, což by do roku 2023 mělo vést k dalším
úsporám energie. Ty by se měly pohybovat kolem 20 000 MWh za rok.
Uvedená energeticky úsporná opatření představují součást širší ambice automobilky Volvo Cars snížit
do roku 2025 energii vynaloženou na výrobu jednoho vozu v rámci vlastní výrobní sítě o 30 %. Aby
mohla společnost Volvo Cars dosáhnout klimatické neutrality v oblasti výrobních operací, potřebuje se
plně spolehnout na podporu svých místních vládních i obchodních partnerů. Jen tak získá přístup ke
klimaticky neutrální elektrické a tepelné energii. Mimoto chce automobilka vyvinout vlastní zařízení na
získávání energie z obnovitelných zdrojů, které bude fungovat přímo v komplexu továrny. Cíl
společnosti Volvo Cars dosáhnout klimaticky neutrální výroby představuje součást klimatického plánu,
který je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Středobodem tohoto plánu je
ambice elektrifikovat kompletní modelovou řadu. Zmíněný plán sahá dokonce nad rámec pouhého
vyřešení emisí ve výfukových plynech – snaží se vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu
společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů dle
principů cirkulární ekonomiky.
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7 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE V PRŮMYSLOVÝCH
PODNICÍCH
Snížení emisí oxidu uhličitého prostřednictvím energetických úspor patří mezi prioritní cíle na úrovni
EU a přeneseně i na úrovni České republiky. S cílem urychlit implementaci úsporných opatření jsou ze
strany EU i České republiky vytvořena různá schémata finanční podpory, jejichž cílem je snížit
ekonomickou bariéru realizace úsporných opatření. Dotačních programů směřujících do oblasti
energetických úspor je celá řada, liší se především tím, pro koho jsou určené, jaký charakter
energetických úspor podporují, na co konkrétně poskytují příspěvek. Obecným pravidlem však je, že
by se působnosti dotačních programů neměly překrývat. Na každý projekt by mělo být možné využít
právě jeden dotační program.
Největším zdrojem dotačních prostředků do oblasti energetických úspor jsou strukturální fondy EU, to
platí i pro průmyslové podniky. Aktuálně je v přípravě operační program OP TAK (Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), který bude platit v letech 2021-2027 a který je
nástupnickým programem operačního programu OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost), který byl určený pro programové období 2014–2020.
Vedle prostředků z operačního programu OP TAK jsou pro průmyslové podniky aktuálně k dispozici
mimořádné dotační prostředky, které mají za úkol řešit dva zásadní globální problémy, kterým světové
ekonomiky nyní čelí – změna klimatu a následky pandemie COVID-19. Těmito programy jsou
Modernizační fond, ze kterého bude možné čerpat v následujících 10 letech celkem 150 mld. Kč na
zelené projekty, které umožní odklon od spalování uhlí a urychlí přechod k čistým obnovitelným
zdrojům energie.

7.1 Modernizační Fond
Zdrojem pro finanční prostředky Modernizačního fondu jsou příjmy z prodeje 2 % celkového množství
emisních povolenek v systému EU ETS. Jedná se o jeden z nástrojů prosazování cílů Zelené dohody.
Česká republika čerpá celkem 15,6 % všech finančních prostředků Modernizačního fondu a jsou
příjmem Státního fondu Životního prostředí (SFŽP), který je zároveň zprostředkovatelem tohoto
finančního mechanismu.
V následujících 10 letech 2021–2030 bude z Modernizačního fondu rozděleno cca 150 mld. Kč na
zelené projekty v následujících 9 oblastech:
•

HEAT

modernizace teplárenství (26 % alokace)

•

RES +

obnovitelné zdroje energie (38,7 % alokace)

•

ENERG ETS

snižování emisí v průmyslu (13,3 % alokace)

•

ENERG

energetické úspory v podnikání (6 % alokace)

•

TRANSCom

modernizace dopravy v podnikání (3,5 % alokace)

•

TRANSGov

modernizace veřejné dopravy (5 % alokace)

•

ENERGov

energetické úspory ve veřejných budovách (4 % alokace)
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•

KOMUNERG

komunitní energetika (1,5 % alokace)

•

LIGHTPUB

modernizace veřejného osvětlení (2 % alokace)

Jako první byly vypsané výzvy v oblasti modernizace tepláren (HEAT), v oblasti instalace nových
obnovitelných zdrojů energie (RES +) a v oblasti snižování emisí v průmyslu (ENERG ETS). Do těchto
oblastí také bude alokováno nejvíce prostředků Modernizačního fondu.
Pro průmyslové podniky jsou v rámci Modernizačního fondu určené především programy ENERG ETS
a ENERG. Program ENERG ETS je určen pro podniky, které jsou zahrnuté do obchodování s emisními
povolenkami EU ETS, jedná se tedy především o velké podniky, které na úsporná opatření
v programech OP PIK a OP TAK čerpat nemohou. Pro ostatní podniky, které nejsou zahrnuté do
systému EU ETS se možnost žádat o finance z modernizačního fondu otevře až poté, co skončí
programové období pro OP TAK v roce 2027. Do té doby mohou podniky nezařazené do systému EU
ETS žádat o dotace právě z OP TAK.
Z výše uvedeného je patrné, že největší alokaci má mít program na podporu nových obnovitelných
zdrojů energie (RES+) ve výši 38,7 % celkové alokace Modernizačního fondu (což odpovídá zhruba
50 mld. Kč). Podpora z RES+ cílí na příjemce podpory, kterými jsou vlastníci elektráren, stávající nebo
budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výrobu elektřiny) a společenství pro
obnovitelné zdroje. Základní podmínky pro poskytování podpor uvádí jako podporovaná opatření
podporu nových OZE a prvků aktivního energetického hospodářství (mimo opatření současně
podporovatelných ze strukturálních fondů) - jako je výstavba fotovoltaických elektráren a výstavba
a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW
včetně - a podporu systémů akumulace elektrické energie (avšak jen jako součást projektu nového
zdroje).
Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhodnotil předběžný zájem o podporu z fondu v rámci tzv.
předregistračních výzev, které se týkaly prvních tří programů Modernizačního fondu – teplárenství,
obnovitelných zdrojů a průmyslu. Zájem vyjádřilo přes 3000 uchazečů, kteří přihlásili přes 9 000
projektů (s celkovou hodnotou >1 bilion Kč). Předregistrační výzvy pro RES+ se zúčastnilo 153 subjektů
10c, zbývajících subjektů se přihlásilo 2739. Subjekty 10c zároveň přihlásily 688 projektů s celkovými
náklady 120 mld. Kč. Nejvíce projektů RES+ bylo přihlášeno v kategorii do 1 MW instalovaného výkonu
(5 391 projektů). V 3 833 projektech byly přihlášeny elektrárny nad 1 MW. Co do typu výrobní
technologie dominovaly fotovoltaické elektrárny - nejvíce projektů s využitím střešních ploch a fasád
(5 935), pozemní fotovoltaika (3 015) a agrivoltaika (818). S bateriovým úložištěm počítá cca 43 %
projektů. Ve výrazné menšině byly projekty zaměřené na větrné (256), malé vodní (177) a geotermální
(38) elektrárny.
První výzva pro nové fotovoltaické elektrárny byla oznámena na konci květně 2021. Příjem žádostí
bude otevřen v polovině července. O podporu se budou moci ucházet pouze zájemci, kteří podali své
projekty do předregistrační výzvy. Výzva je rozdělena na zdroje pod 1 MW (příjem běží do vyčerpání
alokace) a nad 1 MW (budou vybrány dle podaných nabídek).
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7.2 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
(OP TAK)
Jedná se o nástupce Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Programové období OP TAK je v letech 2021 – 2027 a řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Zdrojem financí je Evropský fond pro regionální rozvoj a jeho alokace na celé programové
období činí 79,3 mld. Kč. Jako formu podpory bude poskytovat investiční dotace a finanční nástroje.
Oprávněnými žadateli budou především malé a střední podniky, v určitých oblastech podpory i velké
podniky nad 250 zaměstnanců.
Program OP TAK má 5 základních priorit, do kterých bude směřovaná finanční podpora:
•

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální
transformace

•

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

•

Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

•

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

•

Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

•

Oblast úspor energií bude podporovaná především prioritami č. 4 a 5.

7.3 Státní program na podporu úspor energie MPO EFEKT
Tento státní program vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho cílem je naplňovat Státní
energetickou koncepci. Jedná se o doplňkový program k operačním a národním energetickým
programům, jejichž cílem je dosahování energetických úspor.
V porovnání s ostatními dotačními programy má poměrně malou alokaci, na celé programové období
2017-2021 je to maximálně 750 mil. Kč.
Program EFEKT podporuje investiční akce malého rozsahu a neinvestiční akce v podobě energetického
poradenství, zavádění energetického managementu a přípravy energetických projektů.

7.4 Výhodné půjčky od Česko Moravské záruční a rozvojové banky
(ČMZRB)
ČMZRB nabízí záruky, zvýhodněné úvěry a poradenství pro municipality i soukromý sektor. Pro
podnikatele se zájmem o investice do energetických úspor jsou určené především 3 programy:
•

Úspory energie

•

ENERG

•

ELENA (European Local ENergy Assistance)

Zvýhodněné úvěry v rámci programu Úspory energie pomáhají podnikatelům financovat energeticky
úsporné projekty. Tyto projekty mohou být realizované na území celé ČR mimo hl. m. Prahy a musí být
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kofinancované komerčním úvěrem poskytnutým partnerským subjektem ČMZRB. Podpora je
poskytnutá z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Nabízený úvěr je až do výše 60 mil. Kč bez úroků a bez poplatků, až do výše 90 % způsobilých výdajů,
doba splácení je až 10 let s odkladem splátek až o 4 roky. K tomu ČMZRB poskytne dotaci až 250 tis. Kč
na pořízení energetického posudku.
Program ENERG je doplňkem programu Úspory energie a je určen pro podnikatele působící na území
hl. m. Prahy, které program Úspory energie nemůže podpořit.
Cílem programu ELENA je usnadnění realizace energeticky úsporných opatření a je zaměřen především
na renovace stávajících budov. Prostřednictvím programu ELENA nabízí ČMZRB podnikatelům finanční
pomoc s přípravou energeticky úsporných projektů, předběžné posouzení energetických projektů,
zajištění energetického posudku, kompletaci žádosti o bezúročné financování s programů ČMZRB
ENERG a Úspory energie.

7.5 Národní plán obnovy
Evropská Komise v květnu roku 2020 představila nástroj – Recovery and Resilience Facility (RRF) s cílem
poskytnout prostředky pro oživení ekonomik postihnutých pandemií COVID 19. Tento nástroj byl
definitivně schválen v únoru 2021. Celý nástroj poskytuje prostředky v celkovém objemu 750 mld. EUR.
Cílem tohoto nástroje je pomoci napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií a pomoci
hospodářství EU vyjít z pandemie udržitelnější a odolnější, připravené na výzvy a příležitosti související
se zelenou a digitální transformací.
Část alokace RRF je určena na granty, část na půjčky. Pro ČR je určena částka ve výši 7,1 mld. EUR.
Každý členský stát je povinen předložit plán na podporu oživení – Národní plán obnovy. Jednotlivé
národní plány obnovy jsou předkládány Evropské Komisi k posouzení a ty potom schválí Evropská Rada.

7.6 Operační program Životní prostředí (OPŽP 2021-2027)
Pro úplnost uvádíme také program určený pro veřejné budovy. Není určen tedy pro podnikatelské
subjekty, ale doplňuje obrázek připravovaných nástrojů v oblasti úspor energie v budovách. Pro
regionální firmy pak pokračování OPŽP představuje důležitý impuls v oblasti podpory zaměstnanosti
a rozvoje stavebnictví díky potenciální možnosti podílet na dodávkách technologií či stavebních prací
pro renovaci budov. Navržený programový dokument OPŽP 2021-2027 zahrnuje mimo jiné Specifický
cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů. Tento je zacílen na řešení dvou problémů: na omezenou
tržní motivaci k budování OZE a na vytápění domácností fosilními palivy. V rámci zvyšování využití OZE
má jít především o (1) výstavbu a rekonstrukci OZE pro veřejné budovy a (2) pro zajištění dodávek
systémové energie ve veřejném sektoru a o (3) výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá
paliva a pořizování domovních předávacích stanic. Hlavními cílovými skupinami jsou tedy veřejné
subjekty ve všech regionech ČR kromě Prahy (1 a 2) a domácnosti ve všech regionech NUTS 2 (3). Návrh
počítá s alokací na tento specifický cíl ve výši 268 mil. eur (tj. cca 7 mld. Kč).
Pro lepší orientaci v podporách pro projekty nových solárních elektráren přidáváme srovnávací tabulku
s jednotlivými programy podpory.
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Tabulka 1 – Předpokládaná komplementarita podpor fotovoltaiky v jednotlivých programech
MODERNIZAČNÍ FOND
HEAT

OP TAK

NPO

OP ŽP

NZÚ

vlastníci
bytových
a
rodinných
domů

RES

ENERG EU
ETS

ENERG

ENERGov

oprávnění licencovaní
žadatelé výrobci/
distributoři
tepla/
elektřiny,
vlastníci
infrastruktu
ry

licencova
ní
výrobci
elektřiny

provozova
telé
zařízení v
EU ETS

podnikate
lské
subjekty
(ne
veřejně
100%
vlastněné
obchodní
společnos
ti)

stát,
veřejný a
neziskový
sektor,
veřejně
100%
vlastněné
obchodní
společnos
ti

podnikate
lské
subjekty
(ne
veřejně
100%
vlastněné
obchodní
společnos
ti)

podnikate
lské
subjekty
(ne
veřejně
100%
vlastněné
obchodní
společnos
ti)

veřejný a
neziskový
sektor,
veřejně
100%
vlastněné
obchodní
společnos
ti

umístění

budovy,
tech.
infrastruktu
ra, pozemky
v areálech

budovy,
tech.
infrastru
ktura,
pozemky
(agrivolta
ika, vodní
plochy)

budovy,
tech.
infrastruk
tura,
pozemky
v areálech

podnikate
lské
budovy a
související
stavby

budovy,
veřejná
infrastruk
tura
a
blízké
pozemky

podnikate
lské
budovy a
související
stavby

podnikate
lské
budovy a
související
stavby

budovy, bytové a
veřejná
rodinné
infrastruk domy
tura
a
blízké
pozemky

výkon

≥100 kWp

≥100
kWp

~spotřebě ≤10 MWp ~spotřeb ≤10 MWp ≤10 MWp
v rámci
ě v rámci
podniku
budovy /
infrastruk
tury

~spotřeb ≤30 kWp
ě v rámci (BD), ≤10
budovy / kWp (RD)
infrastruk
tury

využití

lokální
do
lokální
(vlastní)
distribuč (vlastní)
spotřeba + ní sítě, spotřeba
vstup
do lokální
SZTE
spotřeba
,
komunit
ní

≥70%
lokální
(vlastní)
spotřeba

≥70%
lokální
(vlastní)
spotřeba

≥70%
lokální
(vlastní)
spotřeba

≥70%
lokální
(vlastní)
spotřeba

≥70%
lokální
(vlastní)
spotřeba

≥xx%
lokální
(vlastní)
spotřeba

období
realizace

2021+

2026+

2022+

2026+

2021+

2021+

2021+

2021+

2021+
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zdroje

50+ mld. Kč (OZE celkem a z toho subjekty dle čl. 10c min. 6,6 mld. 5 mld. Kč 7 mld. Kč (n.a.)
60 %)
Kč (OZE (FVE)
(OZE celk.
celk.)
+ kotlíky)

Zdroj: Národní plán obnovy. Verze z 9. 4. 2021, upraveno.
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8 JAK VYUŽÍT EPC FINANCOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE
Zkratka EPC pochází z anglického Energy Performance Contracting. U nás se lze setkat s termíny
energetické služby se zárukou úspor, případně energetické služby se zaručeným výsledkem. Právě
garance úspory je základní charakteristický rys metody EPC. Dodavatel EPC, tedy firma poskytující
energetické služby (ESCO – Energy Services Company), ručí za to, že bude dosaženo minimálně smluvně
garantované výše úspor. Kapitola je sestavena na základě konzultací a poskytnutých informací od
Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).
Metoda EPC se zaměřuje především na úsporu nákladů na energii realizací celé řady úsporných
opatření a následné implementaci důsledného energetického managementu, který je nedílnou
součástí všech projektů. V rámci investiční části dochází k modernizaci technologických zařízení budov,
nejčastěji k modernizaci zdrojů tepla, ale také k realizaci opatření na zvýšení efektivity jeho distribuce
po objektu. V mnoha případech je realizováno opatření vedoucí k využívání odpadní energie, případně
se hledá úsporný potenciál systémů chlazení. Často jsou renovovány osvětlovací soustavy, a to vnitřní
i venkovní. Obvykle se instaluje také úsporná sanitární technika, která pomáhá snižovat spotřebu vody.
Technologická škála možných opatření je ve své podstatě neomezená, vždy se však jedná o komplexní
opatření, která zajistí optimální poměr úspora x investice a dlouhodobou udržitelnost úspor. Úspory
energií je dosahováno díky zajištění nižší spotřeby technických jednotek, ať už GJ tepla, kWh elektrické
energie, případně m3 vody.
Základní výhody ECP metody:
•

Klient nemusí investovat své prostředky, ale investice je realizována z garantovaných úspor
provozních nákladů

•

Dodavatel technologického řešení ručí za projektované úspory, a pokud je nenaplní, jdou na
jeho vrub

•

Důraz na efektivitu dodávaného řešení – z principu jsou volena taková řešení, která maximálně
naplní předpokládané úspory energie, a tedy i snížení emisí

•

Vše realizuje jeden dodavatel, nehrozí tedy špatná koordinace během realizace projektu

Tři klíčová rozhodnutí z pohledu potenciálního zákazníka
Firma, která by měla zájem o projekt úspor energie realizovaný pomocí metody EPC by měla zvážit
následující faktory:
•

Potřebuje rekonstruovat energetické hospodářství (snížení emisní stopy, snížení nákladů na
výrobu…)

•

Zvolení metody, jak úspory realizovat (vlastní investiční prostředky, odborné kapacity na
straně zákazníka…)

•

Model financování (vlastní prostředky, úvěr, dotace, EPC metoda…)
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8.1 Fáze procesu EPC
Představujeme podrobněji jednotlivé kroky, které provází přípravu, realizaci a zhodnocení projektu
zpracovaného prostřednictvím metody EPC. Jednotlivé subkapitoly upozorňují, na co si je třeba dát
pozor při přípravě kvalitního projektu.

8.1.1

Výběr dodavatele

Metoda EPC je vhodná pro komplexní projekty, je dobré pro výběr využít služeb poradenské
společnosti, která zájemcem o úspory energie ve svém provozu provede a pomůžeme také s kontrolou
smlouvy. Soukromá sféra nemá podmínku výběrového řízení, prosto je dobré tento krok zavážit
s ohledem na možnou nabídku řešení a jejich ceny.

8.1.2

Smluvní podmínky

Klíčovým krokem je uzavření smlouvy, která garantuje naplnění úspor a zodpovědnost za jejich
případné nenaplnění. Je třeba věnovat smlouvě patřičnou pozornost. Důležité prvky smlouvy:
•

stanovení výchozí spotřeby energie

•

stanovení záruk dodavatele za dosažení garantovaných úspor

•

stanovení způsobu provozu budov či zařízení

8.1.3

Realizace

Po podpisu smlouvy následuje fáze realizace. Začíná zpracováním projektové dokumentace. Následuje
instalace sjednaných energeticky úsporných opatření, komplexní zkoušky funkčnosti zařízení a zaučení
obsluhy instalovaného zařízení.

8.1.4

Zhodnocení v praxi

Sledování a hodnocení realizovaných opatření v praxi potvrdí, zda se naplnily předpoklady
garantovaných úspor. Za účinnost zařízení zodpovídá dodavatel. Vyhodnocení dosažených úspor
probíhá obvykle jednou ročně. V případě nedosažení zaručené výše úspory musí dodavatel závazek
rozdíl uhradit.

8.1.5

Financování investic z dosahovaných úspor

V rámci projektu EPC dochází k modernizaci technologie, případně je instalována technologie zcela
nová, jejímž úkolem je zajistit efektivnější výrobu nebo distribuci energií v objektu, čímž dojde k úspoře
energetických nákladů. Investice do těchto opatření nemusí být klientem uhrazena hned po samotné
realizaci, ale může být využito dlouhodobého financování z úspor, kterých bude dosahováno
v následujících letech. Velkou výhodou je, že klient EPC projektu nemusí alokovat investiční prostředky
ze svého rozpočtu. V případě, že klient disponuje finančními prostředky k úhradě investice, může je
využít a na principech EPC projektu se nic nezmění.
V praxi je však tento způsob využíván málo, neboť každý zákazník, ať už z municipální sféry, ale i ze
sféry soukromé, disponuje řadou dalších oblastí, kde musí investovat, a tudíž je výhodné investici do
energetických úspor pokrýt v dlouhodobých splátkách.
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8.1.6

Garance dosahovaných úspor

Nejdůležitějším pilířem metody EPC je záruka dosažených výsledků, tzv. garance úspor. Dodavatel EPC
projektu na základě zmapování původního stavu, jím navržených opatření a samozřejmě mnoha
energetických výpočtů a bilancí, definuje úsporu energií, a tudíž nákladů na straně klienta. Tuto úsporu
po celou dobu trvání smlouvy garantuje a v případě, že úspory není ve vyhodnocovacím období
dosaženo, hradí poskytovatel EPC projektu vzniklý rozdíl ve formě tzv. nedoúspory. Přestože naprostá
většina projektů naplňuje smluvní předpoklady a je v nich dosahována úspora, existují na trhu
i projekty, kde skutečně dosažená úspora je nižší. V takovém případě platí, že rozdíl klientovi uhradí
poskytovatel. Garance úspory nákladů je tak naplněna i v tomto případě. Z pohledu zákazníka tedy
dochází k úplnému přenesení rizika za výsledky projektu na dodavatele EPC. Pravidla metody EPC
definují garanci úspor nákladů v korunách. Nicméně tento zásadní smluvní parametr se finálně skládá
z úspor nákladů na jednotlivé typy spotřebovávaných energií v technických jednotkách (GJ, kWh atp.)
násobených tzv. referenční cenou daného typu energie.

8.1.7

Komplexnost technického řešení

Díky nastaveným hodnotícím kritériím v rámci výběrového řízení má klient jistotu získání
nejefektivnějšího technického řešení. Jedním výběrovým řízením vyřeší energetiku svých objektů.
Pokud by se pouštěl do jednotlivých částí samostatně, mnohem více to zaměstná už tak vytížené
zodpovědné pracovníky. Z pohledu držení technologických záruk je také výhodná existence jednoho
kontraktu s jedním dodavatelem.
Standartní smlouvy, jasné metodiky
Během lety využívání metody EPC došlo ke standardizaci smlouvy o energetických službách (SES), ale
také například metodiky vyhodnocení dosahovaných úspor a v neposlední řadě i ke standardizaci
procesu výběru poskytovatele EPC.

8.1.8

Energetický management

Nedílnou součástí všech projektů je energetický management. Jeho úkolem přitom není jen sledování
toků energie, ale aktivní přístup spojený s optimalizací energetických systémů a sledováním odchylek.
V rámci EPC managementu dochází také ke sledování spolehlivého chodu topných soustav objektů,
kdy je poskytovatel EPC schopen pomocí dálkového dispečinku pomáhat uživatelům objektu
s nastavováním provozních režimů a podobně. Díky unikátnosti metody dochází také k výběru
nejvhodnějšího a nejefektivnějšího technického řešení.

8.1.9

Unikátnost

V případě klasických investic do úsporných opatření ve veřejném sektoru je postup zpravidla takový,
že je zpracována projektová dokumentace a následně je na základě výběrového řízení vybrán
dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou. To má však několik úskalí: V první řadě nemá klient jistotu, že
vyprojektované řešení je nejefektivnější z pohledu budoucích provozních nákladů. Vlastní
dokumentace je zpracována správně a kvalitně, nicméně definuje jediné možné řešení.
Ve většině případů však projektanti nemají zpětné vazbu o skutečně dosahovaných úsporách řešení,
které navrhli. Často taková data o srovnání spotřeb ani neexistují. Při využití EPC má klient jistotu, že
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z předložených nabídek vybere nejefektivnější variantu. Jednotlivé nabídky se totiž v rámci
technického řešení liší.
Rozdílná je i motivace dodavatele klasické investice a dodavatele EPC projektu. U běžné investice
dodavatel dodá dílo na základě projektu. Všechny práce i dodávky jsou provedeny kvalitně
a bezproblémově. Nicméně vlastním předáním díla motivace dodavatele končí. Nadále již nezasahuje
do vlastního provozu jím dodané technologie za účelem optimálního a energeticky úsporného provozu.
U EPC je vlastní dokončení realizační fáze začátkem projektu, neboť následuje období garance.

8.1.10

Komplexní přístup

Existence jednoho smluvního vztahu na komplexní dodávku, tj. od zpracování projektové
dokumentace, realizace opatření i předání díla včetně zaškolení obsluhy apod. Klientovi tak odpadají
starosti spojené s moderováním případně vzniklých problémů mezi projektantem a realizační firmou.

8.1.11

Ideální řešení

Pro financování metodou EPC lze nasměrovat typizované projekty, které jsou pro tento způsob
financování vhodné. Jde například o výměnu systémů vytápění – instalace kondenzačních kotlů,
tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, rekuperace tepla, výměna osvětlení (instalace LED
osvětlení spojeného s optimalizací včetně příkonu), instalace systémů – měření a regulace. Prostá doba
návratnosti u těchto opatření se pohybuje mezi 6 až 10 lety.
Metodou EPC lze také realizovat řešení týkající se obálky budov – zateplení, výměna oken. Zde se
prostá návratnost pohybuje okolo 20 a více let. Pro využití metody EPC je pak nutné spojení s dotačními
nástroji (nyní OP PIK nebo OPŽP).
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9 ÚSPORY ENERGIE – PŘÍLEŽITOSTI PODLE EXPERTŮ
V rámci práce na publikaci jsme dle zadání sestavili dotazníkové šetření, kterým jsme zjišťovali trendy
ve využití úspor energie dle expert. Dotazník vyplnilo 15 odborníků z řad ČMZRB, zástupci
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, experti z konzultačních společností a profesních sdružení.
Oslovili jsme také zástupce poradců v rámci sítě EKIS podporované programem MPO EFEKT.
Pro oblasti zvyšování energetické účinnosti v českém průmyslu se nejčastěji v reakcích objevuje
potřeba posílení oblasti energetického managementu. Důraz na posilování automatizace a řízení lze
nalézt v reakcích 1/3 oslovených expertů. Výhody posílení této oblasti se odráží i v ekonomické
dostupnosti:
•

•

„U většiny technologií se spotřeba snižuje velmi obtížně a zpravidla se jedná o hotové
technologie, zatímco implementací EnMS se nechají zjistit slabá místa a zajistit nápravu. Navíc
je to relativně levné opatření. Pokud třeba stát přispěje na pracovní místo energetika částkou
1 mil. Kč/rok, tak za tyto peníze lze pořídit pracovní sílu i instalovat některá podružná měření.“
„Samotný monitoring energetického hospodářství většinou již vede ke značným úsporám,
přičemž lze zjistit například odchylky, lze porovnat spotřebu s hodnotami z předchozích let
a očekávanými.“

Příležitostí jsou také inovace:
•

„Zavádění Industry 4.0 v průmyslových podnicích tedy s sebou přináší i „energetiku 4.0“. Pokrok
jde velice rychle kupředu i například u osvětlení, výměnou zastaralých zářivek a instalací SMART
technologií lze šetřit 50–90 procent nákladů.“

Zajímavá pluralita pak panuje v oblasti doporučení vhodných nástrojů pro podporu využití potenciálu
úspor energie. V doporučení se objevuje přechod k tržním formám podpory (daňové zvýhodnění,
zvýhodněné úvěry, záruční mechanismy). Dále jde o využití existujících dotačních nástrojů, ovšem
objevují se doporučení na jejich předvídatelnost a kontinuitu. Podle oslovených expertů je třeba přidat
také měkké projekty, tedy investice do vzdělávání a osvěty. Z odpovědí vybíráme následující
doporučení:
•

•

„…měly by se začít více využívat finanční nástroje formou zvýhodněných úvěrů, kdy by mohla
být subvencemi snižována úroková míra, což ale není to nejpodstatnější. Mělo by však být více
podporováno poskytování záručních mechanismů a zejména by bylo vhodné zavést nepřímou
formu dotace odpouštěním splátek jistiny podle kvality realizovaného projektu.“
„Informování a vzdělávání, tedy měkké nástroje, představují důležitou součást mixu nástrojů
na podporu energetické efektivnosti. Měkké i tvrdé (využití investiční podpory) nástroje jsou
úzce provázány a měly by se tedy především podporovat a doplňovat.“

Odborníci dostali ke zhodnocení také funkčnost dosavadních systémů podpory pro oblast úspor
energie. V rámci zpětné vazby k investičním podporám se objevují často reakce týkající se složitosti
podmínek, administrativní náročnosti a malé funkčnosti. Menší část respondentů ankety je pak vidí
jako funkční a dostatečné.
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V rámci doporučení nač by se měly podniky zaměřit během tohoto desetiletí se opět objevují oblasti
týkající se potřeby posilování automatizace či zavádění energetického managementu. Mezi nové
trendy pak lze podle výsledku ankety zahrnout také trendy přicházející s proměnou energetického trhu
či rozvoj obnovitelných zdrojů, například fotovoltaiky:
•

•

„Hledání energetických úspor pomocí energetického managementu. Spolupráce s obchodníky
a rozvodnými podniky na agregaci flexibility jako podpůrné služby. Flexibilita se se jeví jako
významný nástroj pro podporu výstavby a využití například FVE nebo KGJ či biometanu.“
„V neposlední řadě v průmyslových podnicích je zavádění automatizace, chytré algoritmizace
a postupný přechod k umělé inteligenci neboli Průmyslu 4.0.“
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10 ÚSPORY ENERGIE – PŘÍLEŽITOSTI A BARIÉRY Z POHLEDU
UŽIVATELŮ
Další dotazníkové šetření se zaměřilo na pohled přímo uživatelů úspor energie, tedy podnikatelských
subjektů. Ankety se zúčastnilo 62 subjektů opět formou vyplnění dotazníku prostřednictvím Google
Form. Nadpoloviční většina ze zúčastněných sídlí v Jihomoravském kraji (32), a to nejčastěji v okrese
Brno-město a Brno-venkov (25). Kraj Vysočina je v anketě reprezentován devíti společnostmi. Další
jsou pak z jiných lokací po ČR. Anketa nemá charakter průzkumu postojů veřejnosti, jde spíše o trendy
a zajímavé zkušenosti s využitím dotačních mechanismů na podporu využití potenciálu úspor či
o povědomí o této oblasti.
Z pohledu rozložení firem jde z poloviny o malé společnosti (dle rozdělení OP), 40 % připadá na
kategorii středních firem a necelých 10 % na velké společnosti:

Největší segment připadá na služby (38 %), následují výrobní firmy (30 %) a obchod (12 %). V dalších
kategoriích podnikání se objevují společnosti z energetiky, zemědělství či dopravy.
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téměř 60 % respondentů sídlí ve vlastní budově. Drtivá většina dotázaných uvádí, že nejvíce vynakládají
za elektrickou energii (82 %), v případě společností z oblasti dopravy jde o pohonné hmoty. Výdaje za
energii sleduje 62 % respondentů.
Na dotaz, zda daná společnost realizovala projekty úspor energie za uplynulých 10 let, odpovídá 53 %,
že zatím doposud ne. Pokud naopak ano, pak jde například o výměnu oken, instalaci systému větrání
s rekuperací, zateplení budov, instalace fotovoltaické elektrárny (nejčastěji zmíněné opatření – u sedmi
respondentů) nebo nákup elektromobilů. Pokud respondenti využili pro realizaci úspor energie dotační
mechanismus, šlo nejčastěji o OP PIK.
Obecně respondenti považují úspory energie za opatření, které (respondenti mohli vybrati více
možností):
•
•
•
•
•
•

vede ke snížení provozních nákladů firmy (26 odpovědí / 42 %)
je běžnou součástí podnikání a posiluje konkurenceschopnost (22 odpovědí / 35 %)
dává smysl jen při využití dotací (17 odpovědí / 27 %)
vede ke zlepšení podmínek pro zaměstnance (nepřehřívání budov, lepší osvětlení apod.)
(15 odpovědí / 24 %)
opatření jsou v souladu s udržitelným rozvojem firmy (13 odpovědí / 21 %)
jsou komplikované opatření nebo ekonomicky náročné (12 odpovědí / 19 %)

Největší část účastníků ankety pak téma komunikuje zejména s dodavateli energií (25 odpovědí /
41 %), mezi dvě druhé nejčastější reakce patří konzultace s poradenskými společnostmi a zájem o
podpůrné nástroje typu MPO EFEKT, OP apod. (shodně 16 odpovědí / 26 %). Pro 10 respondentů pak
úspory energie nejsou v jejich podniku téma.
Doporučení energetického auditora vzalo vážně a realizovalo je 8 respondentů, 6 má jeho výsledky
k dispozici a bude se jimi zabývat. Zbytek z 62 dotázaných firem buď audit k dispozici nemá nebo o něm
neuvažuje.
Na otázka, jaká opatření jsou z oblasti úspor energie nejvhodnější, jednoznačně nejvíce pozitivních
reakcí získaly projekty obnovitelných zdrojů: 43 respondentů / 70 %. Mezi další často uváděná řešení
patří také:
•
•
•
•
•
•

nákup elektromobilů nebo vozů na CNG (27 respondentů / 43 %)
rekonstrukce osvětlení (24 respondentů / 38 %)
výměna spotřebičů na efektivnější (22 respondentů / 35 %)
zateplení budovy, výměna oken a dveří (21 respondentů / 33 %)
instalace systémů měření a regulace, regulace spotřeby energie (16 respondentů/ 26 %)
automatizace budov (12 respondentů / 19 %)

Ohledně akceptovatelné návratnosti investic do úspor energie pak vychází, jak přijatelná lhůta čas mezi
5-7 lety. Čtvrtina respondentů požaduje kratší návratnost vložených prostředků, mezi 3-5 lety. Pro
necelou pětinu je přijatelná doba návratnosti 7-11 let.
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Doba ekonomické návratnosti investic se objevuje také mezi hlavními bariérami realizace projektů
úspor energie v podnicích. Patří jí druhá pozice spolu s konkurencí pro jiné investiční priority. Nejvíce
podle respondentů limituje investice do úspor administrativně náročný proces, tím se názorově
potkávají s výsledky expertní ankety.

Mezi nástroji pro využití potenciálu úspor jednoznačně vítězí investiční dotace – má podporu 55 %
respondentů. Metoda EPC je zajímavá pro zhruba desetinu účastníků ankety. Mezi další opatření patří
zvýhodněné úvěry.
Zjišťovali jsme také, jaké je povědomí o možnostech využití metody EPC. Téměř polovina z firem, které
se zúčastnily ankety, tuto metodu zná. Úspory energie se zárukou (EPC) nezná zhruba třetina
respondentů. Osm z dotázaných EPC zná, ale není pro ně zajímavá.
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Dvě třetiny respondentů pak považují informace ze strany státu o možnostech využití úspor energie za
nedostatečné a stát by měl zvýšit povědomí o úsporách energie. Naopak spokojena je s přístupem
státu necelá třetina.
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