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EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ 
TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A POLITICKÁ 
ROZHODNUTÍ EU 
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Tradiční energetika stagnuje, avšak zůstává nepostradatelnou části energetiky 

 Přebytek kapacit; obnovitelné zdroje, jako preferovaná technologie, vytlačují 

klasické technologie 

Obnovitelné zdroje a decentralizovaná energetika jsou budoucností 

 Obnovitelné zdroje již dosahují nákladovou efektivitu 

 Zákazníci se zaměřují na komplexní služby spojené s využitím decentrální 

energetiky  

Regulace podporuje dosažení klimaticko-energetických cílů 2030 

 Energeticko-klimatické cíle EU 2030 navazují na cíle k roku 2020 a určují základní 

strategické priority pro EU v další dekádě 

 „Čistá energie pro všechny Evropany“ – zimní balíček obsahuje konkrétní 

legislativní opatření, která budou směrovat energetiku pro další desetiletí 
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MÁME NOVÉ A MNOHEM AMBICIÓZNĚJŠÍ 
KLIMATICKO-ENERGETICKÉ CÍLE DO ROKU 2030 
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Snížení emisí 

skleníkových plynů  

oproti stavu v 1990 

Podíl obnovitelných 

zdrojů energie (OZE) 

na celkové finální 

spotřebě energie** 

Energetické úspory 

(EED***) oproti 

business-as-usual 

predikcím z roku 2007 

2020 

20 %  

 Závazný na celoevropské úrovni 

 Splněn již dnes díky ekonomické 

krizi, rostoucímu OZE a levnému 

plynu 

20 %  

 Závazný na národní úrovni ve 

formě specifických národních cílů 

 Velká šance na splnění na EU 

úrovni  

20 %  

 Indikativní na národní úrovni 

 Povinná úsporná opatření 

v konečné spotřebě 

 Donedávna malá pozornost od EK 

* Cíle pro rok 2030 mohou být revidovány  (tj. zvýšeny) v roce 2023  ** OZE: platí pro veškerou energii, nejen elektrickou 

*** EED – Energy Efficiency Directive 

min. 40 % 
 Závazný na celoevropské úrovni 

 Může být splněn jako vedlejší efekt při plnění 

dalších dvou cílů 

2030* 

min 32 % 
 Závazný na celoevropské úrovni, efektivně 

budou opět národní cíle 

 Plnění v teple, elektřině a dopravě 

 Elektřina z OZE v EU by měla narůst na 55%  

z 34% v roce 2020  

 min 32,5 % 
 Indikativní na celoevropské úrovni 

 Závazné roční úspory 0,8% spotřebované 

energie ročně na národní úrovni  

 Pro ČR vyjdou oba podcíle obdobně a vyžadují  

do 2030 mírný pokles spotřeby energie 



RŽNÍ POTENCIÁL JEN V ČR PŘIBLIŽNĚ 70 MLD. KČ 
VE TŘECH HLAVNÍCH SEGMENTECH 
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Tržní potenciál, mld. Kč ročně 

4 4 
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OBČANÉ FIRMY VÝZKUM UNIVERZITY RADNICE SLUŽBY OSTATNÍ 
ORG. 

EXTERNÍ INTERNÍ 

OBČANÉ FIRMY VÝZKUM UNIVERZITY RADNICE SLUŽBY OSTATNÍ 
ORG. 

SMART CITY 

NOVÉ ENERGETICKÉ POTŘEBY A REGULATORNÍ 
OPATŘENÍ AKCELERUJÍ ZMĚNY   



PROČ SE ZABÝVAT AKTIVNÍMI OPATŘENÍMI  
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Zateplování 

budov 

Emisní 

normy 
 

 

Zlepšení kvality 

budov 

 

Kvalitní vnitřní 

prostředí 

 

Využití 

obnovitelných 

zdrojů  

 

 

 

ENERGETICKY 

EFEKTIVNÍ BUDOVY 

MODERNIZACE 

ENERGETICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  

Snížení provozních 

nákladů  

 

Vyšší bezpečnost 

dodávek energií 

 

Minimalizujete 

produkci emisí 

skleníkových plynů 

ELEKTROMOBILITA 

Žádné přímé  

emise 

 

Nižší  

hlučnost 

 

Nižší provozní 

náklady 
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PŘESTOŽE VĚTŠINU ČASU TRÁVÍME V BUDOVÁCH, 
JEJICH PROSTŘEDÍ NENÍ IDEÁLNÍ 

1. Zhang Y. Indoor air quality engineering 2. World Health Organization (WHO) 

90 % 
svého času 

trávíme uvnitř 

budov1 

60 % 
populace trpí 

syndromem 

nezdravých budov2 

o 100 % 
běžně překročeny 

limity koncentrace 

CO2 ve třídách 



MÁME ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOU BUDOVU 
„SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME NOVÉ HODNOTY“ 
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Systém chytrého větrání 

95% úspora tepla na 

ohřev vzduchu   

Fotovoltaika se 

zaplatí již za 6 let při 

využití dotací 

Jasný zvuk a kvalitní 

akustika pro vaši 

každodenní komunikaci  

Vnitřní osvětlení 

přináší až 75% 

úsporu nákladů 



KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE  
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Waltrovka – realizace osvětlovací soustavy v 

sídle společnosti Johnson & Johnson. 8 tisíc 

LED svítidel, které ušetří až 45 % nákladů 

na světlo. 

Energetické úspory v Kongresovém paláci 

s garantovanou úsporou 213 milionů Kč 

za 10 let. 

Modernizace energetického hospodářství 

pro nemocnici  Karlovy Vary.  Úspora 

nákladů za energie dosáhne nejméně 85 

milionů Kč ročně. 

Více než čtyři desítky objektů v majetku 

Pardubického kraje prošly rekonstrukcí 

vytápění a osvětlení za 83,5 milionů Kč. Roční 

úspora minimálně 20 milionů Kč. 
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Dopravní podnik Hl. m. Praha dodávka 

flotily 10 vozů. Vozy určeny pro služební 

jízdy zaměstnanců. Vozy poskytnuty formou 

operativní leasingu   

Dobíjecí infrastruktura ARRIVA Třinec 

Kompletní zasíťování a připojení areálu 

dobíjecích stanic Dodávka EE  a tarifní 

optimalizace a pilotní nasazení řízení 

flexibility 

Dobíjecí infrastruktura ARRIVA N. Jičín 

Kompletní zasíťování a připojení areálu 

dobíjecích stanic  

Dodávka EE  a tarifní optimalizace 



EPC ŠETŘÍ VEŘEJNÉ PENÍZE 
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Od roku 1993 v celkem 220 projektech a 1053 

objektech  

 

Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb 

Úspora 3,3 miliardy korun 
 



Děkuji za pozornost! 

 

O Vaše energetické potřeby se rádi postaráme 

ŠETŘETE SVOU ENERGII 


