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Naším hlavním 

posláním  je ochrana 
životního prostředí a podpora 
ekonomického rozvoje cestou 

účinnějšího využívání 
energie.



hledáNí úspor
identifikace potenciálu  

úspor energie

spolupráce
při organizaci technických  

a realizačních projektů úspor energie 
a obnovitelných zdrojů energie

veřejNé soutěže  
a dotace

spoluorganizace veřejných soutěží nebo 
iniciace a organizace dotačních projektů 

v oblasti úspor energie

fiNaNce
identifikace finančních možností  

pro realizaci projektu

aNalýza
popis technických,  

finančních a organizačních aspektů 
uplatnění potenciálu úspor

iNformace  
a propagace

informovanost uživatelů budov  
a technologií i široké veřejnosti  
o environmentálních výhodách 

snižování spotřeby energie

legislativa
identifikace a pomoc s plněním 

legislativních požadavků v oblasti účinného 
využívání energie v budovách  

a technologiích

POmáháme v Oblasti úsPOr energie. 
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1/ úvOdní 
         slOvO 

Juraj Krivošík
jednatel seVen energy, s. r. o. 

ředitel seVen, the energy efficiency center, z. ú.

Tomáš Voříšek
jednatel seVen energy, s. r. o. 

zástupce ředitele seVen,  
the energy efficiency center, z. ú.

Jaroslav Maroušek
jednatel seVen energy, s. r. o. 
předseda správní rady seVen,  

the energy efficiency center, z. ú.

Vážení Přátelé a obchodní Partneři,
dovolujeme si Vám předložit katalog aktivit společností SEVEn 
Energy, s. r. o. a SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú., které se věnují 
projektům racionálního využívání energie a jejích obnovitelných zdrojů.

Hlavním cílem obou společností je usilovat o realizaci projektů, které 
vedou ke konkrétním úsporám energie na straně spotřebitele a jsou eko-
nomicky a environmentálně výhodné jak pro daného uživatele, tak pro 
celou společnost. 

Za dobu své existence se můžeme pochlubit rostoucím počtem projek-
tů vedoucích k významným úsporám energie. Ať už se jedná o projekty 
energetických služeb se zárukou, energetické koncepce a audity, zhod-
nocení možností využití bioplynu, kompletní výměnu světelných zdrojů 
nebo systémy centrálního zásobování teplem, naším cílem zůstává spoko-
jenost zákazníka – tedy identifikace a realizace potenciálu úspor, který je 
ekonomicky výhodný a organizačně dostupný.

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte se svými dotazy či návrhy, jak dále 
usilovat o racionalizaci spotřeby energie a uplatnění úspor energie v praxi.
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SEVEn Energy s.r.o.

Pobočka
Slovensko

Pobočka
České

Budějovice SEVEn 
The Energy Efficiency

Center, z. ú.

struktura seven
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Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn bylo založeno v roce 
1990 a díky postupným změnám v legislativě prošlo několika transforma-
cemi legislativně-právní podoby. Svoje hlavní poslání si zachovalo dodnes: 
ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou 
účinnějšího využívání energie.

V současnosti SEVEn působí na trhu v podobě dvou společností:  
SEVEn Energy, s. r. o. a SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.  
SEVEn Energy je ve vztahu zakladatele k neziskové společnosti SEVEn, The 
Energy Efficiency Center. Obě společnosti usilují společně o naplnění pů-
vodního poslání, ale mohou vystupovat i jako samostatné právní subjekty.

Společnost SEVEn Energy, s. r. o. se zabývá projekty směřujícími k realizaci 
konkrétních energeticky úsporných projektů, mezi její hlavní aktivity patří 
zpracovávání energetických auditů, studií proveditelnosti, organizace zaká-
zek EPC, inženýrská činnost, nebo odborné posudky.

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú. se věnuje strategickým studiím, 
projektům snižování energetické náročnosti v rezidentním a terciárním 
sektoru, vyhodnocování předmětné legislativy, poskytování služeb v oblasti 
osvěty, vzdělávání, informovanosti a propagace v oblasti šetrného nakládání 
s energií.

Obě společnosti sdílejí společný lidský a technický potenciál se zájmem 
o dosažení co nejlepšího výsledku pro zákazníka.

Mezi zákazníky a partnery SEVEn patří veřejné a soukromé organizace, 
jednotlivá ministerstva vlády ČR, mezinárodní rozvojové organizace, 
soukromé společnosti a firmy, města, obce a regiony, energetické podniky, 
zájmová sdružení a další instituce a spotřebitelé energie.

 

2/ O nás 





3/ Oblasti aktivit seven 
         a vybrané reference 

KOmplexní 
energeticKé studie

Územní energetické koncePce

energetické audity

studie ProVeditelnosti

energetický management

energetická Politika

ProJekToVé řízení 
VčeTně zaJišTění 

financoVání
ProjektoVé řízení

financoVání Projektů

PříPraVa Projektů

dotační management

VýběroVá řízení

SnižoVání energeTické 
náročnoSTi

budoVy s téměř nuloVou 
sPotřebou energie (nzeb)

alternatiVní zdroje energie

ÚsPorné domácí 
a Profesionální sPotřebiče

ÚsPorné Vnitřní  
a Veřejné osVětlení

PodPora ProJekTů 
a VzděláVání
školení odborné  

Veřejnosti a Profesionálů

energetické Posudky

Průkazy energetické  
náročnosti budoV

kontrola kotlů a klimatizací

PoradentstVí Pro Veřejnost

 energeTické Služby 
Se zárukou (ePc)

PříPraVa Projektů ePc

PodPora sektoru 
energetických služeb
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3.1 energetické služby  
se zárukOu (ePc) 

 
 

příprava projektů epc
SEVEn nabízí kompletní servis při sjednávání za-
kázek na energetické služby se zárukou, v zahra-
ničí známé jako Energy Performance Contracting, 
zkráceně EPC. Na základě metody EPC poskytovatel 
energetických služeb, tedy dodavatel, nabízí na klíč 
komplexní rekonstrukci energetických systémů 
s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka  
a jeho energetické náklady. Nabídka se postupně 
dotváří v jednotlivých kolech jednacího řízení, jehož 
efektivní organizaci SEVEn pro zákazníka zajistí. 
Výsledkem je řešení, které zákazníkovi nejlépe vyho-
vuje. Hlavním zdrojem splácení energeticky úspor-
ných opatření jsou obvykle samotné úspory nákladů 
související se snížením spotřeby energie a zlepšením 
provozu energetického systému. Výše úspor nákladů 
je při tom zákazníkovi smluvně zaručena. Energetic-
ké služby vnímáme v širokém kontextu jako efektivní 
nástroj ke snížení energetické náročnosti.

podpora sektoru  
energetických služeb
V posledních dvaceti letech se společnost SEVEn 
podílela na realizaci desítek projektů využívajících 
energetické služby se zárukou. Nejedna-
lo se pouze o konkrétní projekty 
přinášející úspory energie 
v majetku zákazníka, ale 
i o aktivity rozvíjející 
celkový trh s energetic-
kými službami, a to 
jak na národní, tak 
i celoevropské úrov-
ni. Organizujeme 
projekty s meziná-
rodním přesahem 
a napomáháme 
vzniku EPC „odvět-
ví“ v nových zemích. 
Docilujeme tak zvy-
šování transparentnosti 
a srovnatelnosti nabídek 
jednotlivých firem posky-
tujících energetické služby.

Podpora
sektoru

energetických
služeb

Příprava
projektů EPC

 
disponujeme 

dlouhodobými zkušenostmi 
z mnoha tuzemských i mezinárodních 

projektů, první zkušenosti s energetickými 
službami získávali naši specialisté již  

počátkem devadesátých let v usa, kde jsou 
tyto služby rozsáhle aplikovány.
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zdrojem splácení 
energeticky úsporných opatření 
jsou samotné úspory nákladů 

související se snížením spotřeby energie 
a zlepšením provozu energetického systému. 

zákazník tedy nepotřebuje žádné 
vstupní investice. výše úspor nákladů 

je smluvně zaručena. veškerá rizika 
nese dodavatel.

úsPOry nákladů a energie  
Při ePc smlOuvě 

Podpora
sektoru

energetických
služeb

Příprava
projektů EPC

 
Činnosti, jejichž účelem jsou 

zaručené úspory spotřeby energie, např. 
prostřednictvím instalace energeticky účinných 

technologií, jsou v celém světě známé jako 
energy performance contracting – epc.

Jedná se vždy o  ověřitelná, měřitelná 
a garantovatelná zvýšení energetické 

účinnosti a z nich plynoucí  
úspory.

PR
OV

OZ
NÍ

 N
ÁK

LA
DY

ČAS

INSTALACE
ÚSPORNÝCH
OPATŘENÍ

SPLÁTKA INVESTICEÚSPORA NÁKLADŮ

NÁKLADY PLACENÉ ZÁKAZNÍKEM 
PŘI POUŽITÍ EPC

PROVOZNÍ NÁKLADY

PŮVODNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

SPLÁTKA INVESTICE

ÚSPORA NÁKLADŮ

NÁKLADY PLACENÉ ZÁKAZNÍKEM 
PŘI POUŽITÍ EPC

PROVOZNÍ NÁKLADY

PŮVODNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

PROVOZNÍ  NÁKLADY BEZ VYUŽITÍ  EPC

PROVOZNÍ  NÁKLADY S VYUŽITÍM EPC

VYPRŠENÍ
SMLOUVY

PR
OV

OZ
NÍ

 N
ÁK

LA
DY

ČAS

INSTALACE
ÚSPORNÝCH
OPATŘENÍ

SPLÁTKA INVESTICEÚSPORA NÁKLADŮ

NÁKLADY PLACENÉ ZÁKAZNÍKEM 
PŘI POUŽITÍ EPC

PROVOZNÍ NÁKLADY

PŮVODNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

SPLÁTKA INVESTICE

ÚSPORA NÁKLADŮ

NÁKLADY PLACENÉ ZÁKAZNÍKEM 
PŘI POUŽITÍ EPC

PROVOZNÍ NÁKLADY

PŮVODNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

PROVOZNÍ  NÁKLADY BEZ VYUŽITÍ  EPC

PROVOZNÍ  NÁKLADY S VYUŽITÍM EPC

VYPRŠENÍ
SMLOUVY
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reference
úsPOry energie  
v nemOcnici břeclav  
metOdOu ePc
 
Krajská nemocnice v Břeclavi se roz-
hodla rekonstruovat zastaralé ener-
getické technologie metodou EPC. 
Společnost SEVEn byla vybrána jako 
facilitátor projektu, tj. hlavní poradce 
a organizátor přípravy a procesu výbě-
rového řízení na poskytovatele energe-
tických služeb. Naším úkolem bylo provést 
základní analýzu stavu, připravit podrobnou 
zadávací dokumentaci, smlouvu EPC, zorgani-
zovat výběrové řízení, v jeho průběhu poskytovat 
technické poradenství zadavateli a dozorovat skuteč-
nou instalaci energeticky úsporných opatření. 
Smlouva na budoucího poskytovatele energetických 
služeb formou EPC byla připravena společností 
SEVEn na počátku projektu, byla projednána se 
zadavatelem a vložena do zadávací dokumentace. 
Soutěž byla vypsána formou jednacího řízení s uve-
řejněním. V posledním kole jednání byla ze čtyř 
účastníků vybrána vítězná společnost s návrhem 
nejlépe splňujícím požadavky zákazníka. 

 
Vybraný dodavatel zafinancoval a zrealizoval celý 
projekt v rozsahu přes 50 mil. Kč během následují-
cích šesti měsíců. Kromě kompletní rekonstrukce 
vytápění řeší projekt také úspory vody, ohřevy teplé 
vody, osvětlení a další. Projekt bude splacen během 
následujících 10 let, a to pouze z dosažených pro-
vozních úspor, hlavně snížením nákladů na energii 
a vodu. Společnost SEVEn působila v projektu nejen 
během celé přípravy projektu a organizace soutěže 
až do podpisu smlouvy, ale dohlížela i na soulad 
realizace opatření s technickým řešením obsaženým 
ve smlouvě. Již po prvním roce provozu se ukázalo, 
že roční výše dosahovaných úspor nákladů, která 
byla garantována v EPC smlouvě, byla nejen splněna, 
ale dokonce překročena. Projekt přináší nemocnici 
každoročně nejen úspory energie, ale i čistý zisk.
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reference
PracOvali Jsme na více 
než stOvce PrOJektů ePc

energetická rekonstrukce PamátkoVě chráněných budoV metodou  
ePc – akademie VýtVarných umění V Praze 

realizace Projektu ePc na objektech  noVé radnice –  
magistrát hlaVního města Prahy 

Projekt ePc+: PodPora kooPerace malých a středních Podniků  
Pro PoskytoVání kValitních služeb V oblasti energetické Účinnosti 

Projekt Qualitee – certifikace kVality služeb V oblasti energetické  
Účinnosti Pro zVýšení odPoVědných inVestic V sektoru budoV

Projekt combines – Využití kombinoVaného financoVání  
Projektů ÚsPor energie metodou ePc Ve střední eVroPě

Vyhodnocení dosažených ÚsPor energie u Projektu 
energetických služeb se zárukou Ve fn motol

energetické služby Pro fakultní nemocnice brno, ostraVa,  
olomouc a králoVské Vinohrady Praha

energetické služby Pro Psychiatrické léčebny jihlaVa,  
kroměříž a brno

Publikace metodika zadáVání a organizace Projektů ePc 
V organizačních složkách státu

transParense: Projekt ke zVýšení transParentnosti a důVěryhodnosti 
eVroPských trhů s ePc

mezi konkrétní projekty a lokality, ve kterých se realizují projekty ePc ve spolupráci se seVen, 
dále mimo jiné patří: rudolfinum Praha, čVut Praha, městská část Praha 3, 
státní oPera Praha, sPš staVební V Plzni, mhmP noVá radnice Praha, 

města české budějoVice, olomouc, jeseník, 
litoměřice, Vsetín, moraVská třeboVá aj.
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3.2 kOmPlexní 
energetické studie
 

Komplexní energetické studie
Komplexní pohled na energetické systémy je klíčový 
pro skutečně trvalé úspory energie a změny v hos-
podaření s energiemi. SEVEn nabízí všechny typy 
energetických studií, které jsou zakotveny v české 
legislativě (energetický audit, energetická koncepce), 
a nabízí také individuální studie proveditelnosti, ener-
getické studie, studie absorpčních kapacit či analýzy 
pro energetický management. SEVEn dokáže splnit 
nejen zákonné požadavky na vypracování koncepč-
ních či technických výstupů, ale i zajistit, aby byly 
vysoce profesionální, objektivní a aby v nich uvedená 
doporučená opatření byla technickým, ekonomickým 
i ekologickým optimem.

energetické audity
SEVEn zpracovává energetické audity zaměřené 
na kancelářské budovy, školy, nemocnice, nákupní 
střediska, provozní budovy, výrobní celky, průmy-
slové podniky a organizace sektoru služeb. Oblasti 
energetických auditů zahrnují vytápění, ohřev vody, 
osvětlení (včetně veřejného), elektrospotřebiče 

a technologie. Energetické au-
dity zákazníkům slouží přede-
vším jako podklad pro vyhodnoce-
ní potenciálu úspor energie při úvahách o snižování 
provozních nákladů i jako doklad o naplnění legisla-
tivních požadavků v dané oblasti podnikání.
 
energetický management
Systém hospodaření s energií – energetický manage-
ment – je souborem aktivit a činností, které přispívají 
k setrvalému zlepšování v energetické náročnosti v da-
ném energetickém hospodářství. Díky existenci normy 
ČSN EN ISO 50 001 je dnes jeho pojetí standardizová-
no. SEVEn nabízí zavedení energetického managemen-
tu a navržení systému tak, aby byl účelným, přiměřeně 
nákladným a administrativně nenáročným.
 
územní energetické koncepce
SEVEn zpracovává územní energetické koncepce, 
v rámci kterých se na území města, regionu nebo 
kraje věnuje identifikaci potenciálu úspor energie 
a obnovitelných zdrojů energie a možnostem jejich 
širšího využití do budoucna.
 
energetická politika

SEVEn se dlouhodobě věnuje i energetické politice 
ČR a EU. Na území ČR jsou to především otázky 

Státní energetické koncepce, Národního akčního 
plánu energetické účinnosti, krajské a regionální 
energetické koncepce nebo otázky implemen-
tace směrnic, zejména směrnice o energetické 
náročnosti budov a energetické účinnosti.

Územní
energetické
koncepce

Studie
proveditelnosti

Energetický
management

Energetické
audity

Energetická
politika

 
seven dokáže 

nejen splnit zákonné požadavky 
na vypracování koncepčních či technických 

výstupů, ale také zajistit jejich vysoce 
profesionální obsah a objektivitu. nalezená 
doporučená opatření jsou pak technickým, 

ekonomickým i ekologickým optimem.
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reference
územní energetická kOncePce  
hlavníhO města Prahy –  
akČní Plán PrO imPlementace 
na ObdObí 2018–2022 

Tým společnosti SEVEn spolupracoval na akčním 
plánu pro implementaci v rámci územní energetic-
ké koncepce hlavního města Prahy. Cílem akčního 
plánu je především konkretizovat aktivity v rámci 
územní energetické koncepce a diferencovat rozsah 
podle scénářů vývoje. V rámci akčního plánu bylo 
vytvořeno více než 60 konkrétních aktivit v rámci 4 
prioritních oblastí a jedné průřezové. Každá aktivi-
ta má svého garanta, popis, předpokládaný termín 
zahájení a dokončení a jsou kvantifikovány předpo-
kládané náklady a přínosy. V rámci akčního plánu 
byla také provedena kategorizace aktivit do scénářů 
vývoje. Některé aktivity spadají do progresivního 
scénáře, většina bude specifikována v momentě 
implementace. Součástí akčního plánu je průběž-
ný monitoring, který probíhá v rámci pravidelných 
setkání odborů magistrátu hl. m. Prahy. Mezi prio-
ritní oblasti akčního plánu patří podpora hospoda-

ření s energií v objektech v majetku Prahy, podpora 
efektivního využití energie na území Prahy, podpora 
využití obnovitelných, druhotných a perspektivních 
zdrojů energie a zvyšování bezpečnosti a spolehli-
vosti dodávek energie. Mezi konkrétními aktivitami 
akčního plánu je možné zmínit např. použití metody 
EPC u objektů v majetku hl. m. Prahy, snížení ener-
getické náročnosti budov, modernizaci zdrojů tepla, 
posouzení elektrifikace MHD a podporu aktivit pro 
zvýšení účinnosti a funkčnosti distribučních soustav 
elektrické energie.

Územní
energetické
koncepce

Studie
proveditelnosti

Energetický
management

Energetické
audity

Energetická
politika
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2. Aktualizace územní studie Ověření lokalizace a rozsahu rozšíření EDU Textová část 
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6. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

6.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Silnice 
Územím prochází silnice: 
II/152 Nová Bystřice – Moravské Budějovice – Ivančice – Brno 
II/392 Velké Meziříčí – Kralice nad Oslavou – Tulešice 
III/15248 Dukovany – spojka 
III/15249 Rouchovany - Heřmanice - II/152 
Dotčené území je obsluhováno sítí silnic II. a III. třídy. Samotná elektrárna Dukovany je umístěna při silnici 
č. II/152, která tvoří páteřní komunikaci území ve směru západ - východ. Jejím prostřednictvím je elektrárna 
navázána na vyšší komunikační síť. Intenzita dopravy na silnici II/152 se pohybuje v úrovni cca 
2600 vozidel/24 h, z toho cca 360 těžkých (sčítání ŘSD ČR, 2010), na silnicích III. třídy potom vesměs do cca 
1200 vozidel/24 h. Podíl nákladní dopravy na těchto silnicích dosahuje úrovně do cca 20 %. Silniční síť v širším 
zájmovém území, včetně kartogramu intenzit dopravy, je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obr 1. Silniční síť dotčeného území, kartogram intenzit dopravy (rok 2010) 

Silniční komunikační síť je v území stabilizovaná, Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina zde neuvažují 
s rozvojovými záměry. 

Územní energetická koncepce kraje Vysočina
Aktualizované znění na období 2017–2042

reference
sPOleČnOst seven Je POdePsána  
POd více než 250 energetickými audity a POsudky  

Územní energetická koncePce olomouckého kraje

Územní energetická koncePce kraje Vysočiny

studie Pro Program zelená ÚsPorám

energetická koncePce zoo Praha 

studie ÚsPor V ProVozních objektech národního diVadla V Praze

zPracoVání VzoroVých energetických auditů Pro bytoVé domy V makedonii

studie ÚsPor V obchodním centru noVý smíchoV

energetické audity nemocnic Písek, sušice, VimPerk, nemocnic 
jihočeského kraje, aj. 

energetický audit Výrobního záVodu cnm textil, a.s. oskaVa

energetická chudoba V eVroPě: tVorba agendy a inoVace 
znalostí

oPatření V oblasti  energetické Účinnosti V eVroPě, Podle 
článku 7 eed

náVrh modeloVých VýPočtů ProVozních Parametrů kotlů 
a tePelných čerPadel

nástin scénářů VýVoje  energetické náročnosti české ekonomiky  
(nezáVislá energetická komise)

energetické audity zdraVotnických, školských  
a kancelářských budoV V řadě měst a obcí české rePubliky 

 
 

přebytku	vzduchu	ve	spalinách.	
(Součinitel	 přebytku	 vzdu-

chu	 je	 poměr	 množství	
vzduchu,	který	se	účast-
ní	spalovacího	procesu	
ku	 množství	 vzduchu	
teoretickému	a	ozna-
čuje	 se	 písmenem	
lambda	 λ.)	 Spaliny	
bez	 přebytku	 vzdu-
chu	 mají	 součinitel	
λ	=	1.	Obvyklé	hodno-

ty	 součinitele	 přebyt-
ku	 vzduchu	 bývají	 pro	

kotle	 na	 plynná	 paliva	
v	 rozmezí	 1,1	 až	 1,4,	 pro	

případ	 atmosférických	 kot-
lů	 mohou	 hodnoty	 vystoupat	

i	přes	2.

Kotle	na	pevná	paliva
Kotle	na	pevná	paliva	procházejí	v	posledních	letech	
rychlým	vývojem	v	souvislosti	se	zpřísněním	poža-
davků	legislativy	zejména	v	oblasti	emisí	znečišťují-
cích	látek.	S	rostoucím	počtem	způsobů/technologií	
spalování	roste	také	počet	kategorií	v	rozdělení	jed-
notlivých	 kotlů.	 Hlavním	 dělením	 které	 má	 vliv	
zejména	na	účinnost	spalovacího	procesu,	tedy	i	vý-
roby	tepla,	je	dělení	podle	způsobu	obsluhy	kotle:
	 	 S	ruční	dodávkou	paliva
	 	 Se	samočinnou	dodávkou	paliva		

Z	 hlediska	 technologie	 spalování	 lze	 rozdělit	
kotle	na:
	 	 	Prohořívací	kotle	

(spaliny	prochází	vrstvou	paliva)
	 	 	Odhořívací	kotle	(spaliny	neprocházejí	přes	

doplňovanou	vrstvu	paliva)

Výkon	 je	 u	 těchto	 kotlů	 dán	 pouze	 množstvím	
a	kvalitou	paliva	a	spalovací	proces	lze	řídit	zejmé-
na	 regulací	přísunu	 spalovacího	vzduchu	obsluhou	
nebo	 regulátorem	 tahu.	 Technologický	 vývoj	 dále	
rozšířil	toto	rozdělení	kotlů	na:
	 	 	Zplyňovací	kotle	(odhořívací	kotel	se	spali-

novým	ventilátorem)
	 	 	Automatické	kotle	(samočinná	dodávka	

paliva,	spalinový	ventilátor)

Doplnění	spalinového	ventilátoru	do	odhořívací-
ho	kotle	umožní	přesnější	regulaci	výkonu	v	průběhu	
spalování	 a	 vyšší	 míru	 využití	 prchavých	 hořlavin,	
které	 se	 při	 spalování	 uvolňují.	 U	 automatických	
kotlů	je	navíc	zajištěno	automatické	podávání	paliva	
podle	aktuální	potřeby	výkonu.	

V	 souvislosti	 se	 zavedením	 evropské	 normy	
ČSN	 EN	 303-5	 a	 požadavků	 na	 ekodesign	 kotlů	
na	 pevná	 paliva	 do	 výkonu	 500	 kW	 (nařízení	 ko-
mise	2015/1189)	 jsou	kotle	 zařazeny	dle	účinnosti	
a	emisních	parametrů	do	emisních	tříd	č.	1	až	č.	5	
(dle	aktuální	verze	uvedené	normy,	před	novelizací	
byly	třídy	pouze	tři).	Tuto	kategorizaci	přejímá	také	
zákon	č.	201/2012	Sb.	o	ochraně	ovzduší.	Pro	 jed-
notlivé	skupiny	platí	požadavky	na	prodej	a	provoz	
dle	údajů	v	následující	přehledové	tabulce.	

TAbULKA	1

termín požadavku Nařízení směrnice o ekodesignu 2009/125/eS

1.	1.	2014 Zákaz	prodeje	kotlů	1.	a	2.	emisní	třídy	

1.	1.	2017 Povinnost	předložit	revizi	kotle	(včetně	označení	emisní	třídy)

1.	1.	2018 Zákaz	prodeje	kotlů	3.	emisní	třídy

1.	1.	2020 Zákaz	prodeje	kotlů	4.	emisní	třídy	

1.	9.	2022 Zákaz	používání	kotlů	1.	a	2.	emisní	třídy

PřEHLED	TERMíNů	
S	POžADAVKy	
NA	PROVOZ	
A	UVáDěNí	NA	TRH	
PRO	KOTLE	NA	PEVNá	
PALIVA	DLE	NK	EU	
2015/1189

5

Lokální energetické zdroje – 
popis technologie 

Kotle

Základní	rozdělení
V	současnosti	užívané	lokální	zdroje	tepla	lze	rozdělit	dle	druhu	
paliva	na	zdroje	používající	paliva	pevná	(uhlí,	koks,	biomasa,	ad.),	
kapalná	(LTO,	ELTO)	a	plynná	(zemní	plyn).	Výkladem	dle	evropské	
legislativy	o	ekodesignu	[1]	se	za	lokální	zdroje	tepla	považují	kot-
le	nebo	kombinované	kotle,	které	slouží	pro	vytápění	vnitřních	pro-
storů	a	dodávají	teplo	do	teplovodního	systému	ústředního	topení	
za	účelem	dosažení	a	udržení	požadované	vnitřní	teploty	uzavřených	
prostor	jako	jsou	budovy,	bytové	jednotky	nebo	místnosti.	

Kotle	na	kapalná	a	plynná	paliva
Úvodem	je	třeba	zmínit,	že	vytápění	kapalnými	pa-
livy	 (zejména	 ELTO)	 se	 dnes	 využívá	 zřídka	 přede-
vším	u	stávajících	instalací.	U	nových	instalací	pro	
hlavně	 pokrytí	 výkonových	 špiček	 z	 důvodu	 sníže-
ní	rezervovaných	kapacit	plynných	paliv.	Spalování	
kapalných	 paliv	 probíhá	 ve	 speciálně	 upravených	
hořácích,	kotle	však	mají	obdobnou	konstrukci	jako	
pro	spalování	plynných	paliv.	Nevýhodou,	kterou	si	
tento	způsob	vytápění	nese,	je	nutnost	instalace	zá-
sobníků	na	palivo.

Kotle	na	plynná	paliva	lze	
dělit	na	standardní,	nízkoteplot-
ní	a	kondenzační.	Standardní	kotel	je	
konstruován	na	takový	provoz,	při	kterém	spa-
liny	z	kotle	odcházejí	 i	se	složkou	latentního	tepla	
ve	vlhkosti,	tedy	bez	kondenzace.	Při	jeho	provozo-
vání	by	tedy	neměla	poklesnout	teplota	vratné	vody	
ze	soustavy	pod	60	°C,	aby	nedocházelo	ke	konden-
zaci	 vlhkosti	 ze	 spalin,	 jejichž	 teplota	 se	 v	 těchto	
provozních	 podmínkách	 pohybuje	 v	 rozmezí	 120–
180	°C.

Nízkoteplotní	 kotle	 již	 umožňují	 provoz	 kotle	
s	teplotou	vratné	vody	ze	soustavy	pod	hranici	kon-
denzace	 vlhkosti	 ve	 spalinách,	 tedy	 pod	 cca	 57	°C.	
Materiál	teplosměnných	ploch	výměníku	je	již	vyro-
ben	z	materiálů	odolných	vůči	korozi,	avšak	nevyho-
vuje	zcela	provozu	výhradně	v	kondenzačním	režimu.	
Teplota	spalin	se	pohybuje	v	rozmezí	90–150	°C.

Naopak	 kondenzační	 kotle	 jsou	 konstruovány	
pro	trvalý	provoz	v	režimu	kondenzace,	který	je	v	co	
největší	míře	 za	 provozu	 žádoucí.	 Teplota	 spalin	 se	
pohybuje	trvale	pod	100	°C	a	pro	zajištění	správného	
tahu	komínu	je	zejména	při	velmi	nízkých	teplotách	
spalin	nutný	spalinový	ventilátor,	který	potřebný	od-
tah	 zajistí.	 Využití	 kondenzačního	 tepla	 je	 ve	 velké	
míře	závislé	na	míře	vychlazení	spalin	a	na	součiniteli	

Návrh 
modelových 
výpočtů

lokálNích 
eNergetických 

zdrojů



SEVEn  /  Katalog aKtiVit  /  19

Marketingová 

strategie
pro provozovatele soustav 

zásobování 
teplem 
na úzeMí oloMouckého kraje

Územní energetická koncepce 
Jihočeského kraje 
2018–2043

www.jiznicechy.cz

Územní energetická koncepce
Aktualizace (2017–2042)



SEVEn  /  Katalog aKtiVit  /  20

3.3 PrOJektOvé řízení  
vČetně zaJištění 
financOvání

projektové řízení
Projektové řízení je komplexní službou, v níž se 
slučují technické, ekonomické, finanční a právní 
dovednosti a zkušenosti našeho týmu. Díky této 
multioborové kompetenci společnost SEVEn napo-

máhá vzniku zpravidla náročněj-
ších projektů, které využívají 

obvykle nové technické 
prostředky či procesy 

k podstatným úspo-
rám energie nebo 

k využití obnovi-
telných či dru-
hotných zdrojů 
energie. Tímto 
způsobem lze 
vhodné projek-
ty identifikovat, 

po technické 
i ekonomické 

stránce optimalizo-
vat, zajistit odborný 

dohled nad projekční 
přípravou, zajistit finan-

cování, zorganizovat výběrové 
řízení na zhotovitele, dohlédnout 

na řádné zhotovení díla a po uvedení do pro-
vozu skutečný provoz a očekávané 
přínosy vyhodnocovat.

 
financování projektů
Realizace energeticky úspor-
ných opatření si v některých pří-
padech vyžaduje, vzhledem k delší době návratnosti 
investic, finanční podporu z veřejných prostředků. 
Jedná se kupříkladu o zateplování budov, výměnu 
oken, instalaci tepelných čerpadel jako náhrady 
za vytápění elektrickou energií, zavádění systémů 
monitorujících spotřebu energie a podobně. Společ-
nost SEVEn v takových případech umožňuje projekt 
připravit včetně identifikace vhodných dotačních 
programů, SEVEn umožňuje zajistit i adekvátní 
financování projektu a analyzovat podmínky dotač-
ních programů pro konkrétního žadatele.
 
příprava projektů, dotační management,  
výběrová řízení
V rámci jednotlivých projektů je kladen důraz na je-
jich důkladnou přípravu a kompletaci podkladů pro 
přihlášku (energetický posudek a další náležitosti). 
V druhé fázi je důležitá realizace projektu včetně 
průběžného dotačního managementu. V poslední 
třetí fázi je samozřejmostí vyhodnocení projektu.

V rámci projektů zaměřených na úsporu energie 
společnost SEVEn umožňuje připra-

vit vhodné výběrové řízení pro 
zákonný výběr dodavatele 

současně s nastavením 
podstatných kritérií 

(např. cena, technické 
parametry, kvalita 
a další).

Dotační
management

Financování
projektů

Projektové
řízení

Příprava
projektů

Výběrová
řízení
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reference
energeticky úsPOrný PrOJekt 
v akciOvé sPOleČnOsti buzuluk
V rámci rozsáhlého úsporného projektu decentra-
lizace a modernizace energetického hospodářství 
v podniku Buzuluk, a. s. prováděla společnost SEVEn 
ve dvou etapách konzultační služby při přípravě 
a realizaci energeticky úsporných opatření, ověření 
návrhů technických řešení a parametrů řešení pro 
první etapu a ověření ekonomických a energetických 
přínosů pro investora. Dále naše společnost proved-
la koncepční návrh skladby opatření druhé etapy 
projektu s ohledem na analýzu podmínek získání 
investiční dotace. Druhá etapa modernizace tak 

byla podpořena z I. výzvy programu Úspory energie 
v rámci OPPIK. Následovalo výběrové řízení na do-
davatele stavby, ve kterém byla aplikována ve pro-
spěch investora participace dodavatele na pozdějším 
provozu energetického hospodářství ve formě garan-
ce sezónní účinnosti. Celá modernizace byla úspěšně 
dokončena v srpnu roku 2017.

Dotační
management

Financování
projektů

Projektové
řízení

Příprava
projektů

Výběrová
řízení

vybrané reference  
modernizace systému czt Ve městě Přeštice

modernizace Prádelny sPáčil, ProstějoV

zatePlení školských objektů V Praze

analýza možností čerPání dotačních Prostředků z oPeračního Programu 
žiVotní Prostředí na PodPoru oPatření zaměřených na modernizaci 
Veřejného osVětlení

žádost o dotaci Pro školské objekty Ve strakonicích

dotační management Pro školské objekty hlaVního 
města Prahy

goeco: energetická koncePce PrůmysloVých Parků

chP goes green: PodPora a ProPagace obnoVitelných 
zdrojů Při Výrobě elektřiny a tePla

studie Podmínek Pro kogenerační jednotky V české 
rePublice

 

1. Úvod
Tuzemský trh s bioplynem v posledních letech zažívá velký rozvoj. Díky při-
jetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zavedení in-
vestičních podpor z národních programů kofi nancovaných EU vzrostl počet 
bioplynových stanic (dále jen také „BPS“) v zemi za posledních pět let rychle 
z několika málo provozů na aktuálně možná již 150 stanic o celkovém insta-
lovaném el. výkonu převyšujícím 100 MW (stav k polovině roku 2011). 
Během tohoto desetiletí má přitom tento dynamický růst dál pokračovat, 
a pokud by měly být naplněny cíle Národního akčního plánu pro energii 
z OZE, vznikne v zemi do roku 2020 dalších několik set výroben elektřiny 
z bioplynu o souhrnném el. výkonu více než 300 MWel.
Vývoj posledních let však začíná odhalovat několik závažných skutečností 
majících souvislost s energetickou efektivností BPS.
Velká většina z doposud vybudovaných stanic je lokalizována do míst, kde 
není možné nalézt efektivní využití pro veškeré teplo, které vzniká jako 
vedlejší produkt při spalování bioplynu v kogenerační jednotce mající zpravi-
dla podobu stacionárního spalovacího motoru s generátorem.
Vlastní technologická spotřeba tepla reprezentuje jen relativně malou část 
jeho celkové výroby (typicky 20 – 30 %) a tak, není-li pro disponibilní teplo 
z bioplynové kogenerace využití, může být de facto v praxi mařena i třetina 
energie v bioplynu. Trendem je přitom stavba stanic o stále větším jednot-
kovém výkonu, čímž se tento problém s mařeným teplem stává vážnějším. 
A to i z toho důvodu, že stále větší část vstupních substrátů bývá pro stanici 
záměrně pěstována na orné půdě. Jedná-li se o jednotlivé případy, není to 
závažné, je-li to ale systémový jev u desítek stanic, pak to dokládá nevhodně 
zvolený systém podpory jejich výstavby.
Není dnes výjimkou, že BPS z vyrobeného bioplynu dodávají k dalšímu vyu-
žití – ve formě elektřiny – jen i méně než třetinu jeho celkové (primární) ener-
gie. Řešení, jak provoz BPS zefektivnit, však existují a cílem této publikace je 
jejich představení včetně vzorových příkladů z praxe s vyčíslením možných 
úspor z toho vyplývajících. 

2. Jak defi novat energetickou účinnost
Za vstupní energii do procesu konverze je možno pokládat energii v su-
rovém bioplynu (QBPbrutto) vzniklém rozkladem biomasy dodávané do BPS. 
V širším pohledu by bylo možno za vstupní – primární energii pokládat ener-
gii vstupních substrátů vyjádřenou jejich výhřevností. Z praktického hledis-
ka je však vhodnější zaměřit se pouze na využití energie vzniklého bioplynu, 
protože výhřevnost typických substrátů BPS je pouze teoretickou hodnotou 
a v praxi ji nelze pro vysoký obsah vlhkosti jinak využít.
Účelně užitou energií je potom ta, která je předána k dalšímu využití mimo 
vlastní bioplynovou stanici. Při obvyklém řešení stanice se jedná o: 
✖  čistou elektřinu Edod dodanou do distribuční sítě a/nebo spotřebovanou 

v dané lokalitě (farmě, areálu, kde je BPS umístěna) mimo vlastní techno-
logickou spotřebu vlastní stanice. 

✖  čistou dodávku tepla Qdod, tj. po odečtení vlastní technologické potře-
by tepla stanicí, pro uspokojení nejrůznějších ekonomicky odůvodněných 
tepelných potřeb (vytápění staveb, příprava teplé vody, sušení atd.). 

Ukazatel nazvaný jako „Stupeň energetického využití bioplynu“ zkráceně 
SEVBP se spočte vztahem: 

SEVBP = (Edod + Qdod) / QBP, brutto

Ve zvláštních případech se může jednat i o prodej surového bioplynu jinému 
subjektu nebo prodej biometanu do plynárenské sítě. Defi niční vztah SEVBP 
je pak možno upravit následovně: 
✖  Při prodeji surového bioplynu by se měla energetická bilance posuzovat 

rovněž podle výše uvedeného vztahu jako jeden projekt, tj. s přihlédnutím 
ke skutečnému využití vyrobené elektřiny a tepla. Není-li to možné, jako 
přibližný ukazatel je možno předpokládat 60% využití energie z prodeje 
surového bioplynu QBP,prod:

SEVBP = (0,6 × QBP,prod + Edod,BPS) / QBPbrutto

✖  V případě úpravy bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě je mož-
no energii biometanu (QBM,prod) zahrnout úplně (je ekvivalentní náhradou 
zemního plynu).

SEVBP = (QBM,prod + Edod, BPS) / QBPbrutto

Oba uvedené výpočty SEVBP nicméně implicitně předpokládají, že energe-
tické potřeby BPS budou kryty z vyrobeného bioplynu a případné přebytky 
elektřiny z bioplynové kogenerace situované v místě stanice (Edod, BPS) budou 
dodávány do distribuční sítě, což lze považovat za „standardní“ řešení. 
Mohou se však vyskytnout situace, kdy energetické potřeby ať už výroby bio-
plynu a/nebo jeho úpravy na biometan k dalšímu využití budou kryty externí-
mi energetickými zdroji – např. elektřinou z distribuční sítě, zemním plynem 
či jiným palivem fosilního i nefosilního původu.  
Pro zamezení možnosti zneužívání nákupu „špinavé“ levnější energie a její 
proměny do více ceněné energie „zelené“ by s určitostí měly být odečítány 
jakékoliv vstupy mající původ v konvenčních zdrojích, za které lze pova-
žovat elektřinu z distribuční sítě, zemní plyn či jakékoliv jiné palivo fosilního 
původu.   
S ohledem na odlišnou formu energie by přitom měl být v případě elektřiny 
odebírané z elektrizační soustavy navíc uplatněn koefi cient zohledňující sou-
časnou míru účinností její výroby a distribuce v systémových elektrárnách a tedy 
skutečné nároky na primární energii (zjednodušeně lze použít násobek 3).

3. Opatření pro vyšší efektivnost využití energie

3. 1.  Dostatečné dimenzování fermentorů
Pro zpracování biologicky rozložitelných materiálů procesem anaerobní fer-
mentace za účelem výroby bioplynu je třeba vytvořit určité podmínky, k nimž 
patří rovněž dostatečný čas. 
Je-li spolu s dalšími zásadními parametry procesu (stupeň pH, teplota atd.) 
optimalizován, podaří se do podoby bioplynu (tj. směsi, v níž dominuje CH4 
a CO2) transformovat i více než 90 % původní organicky rozložitelné hmoty. 
Při nedostatečném zdržení to však může být i méně než 70 %. 
Klíčem k tomu je správné dimenzování fermentorů, které by mělo být 
přizpůsobeno charakteru vstupů a zejména teplotním podmínkám, za kterých 
proces probíhá (mezofi lní versus termofi lní). 
Nejdelší by tzv. doba zdržení substrátů ve fermentorech (aktivní objem 
fermentorů dělený denní sumou množství dávkovaných vstupů vč. procesní 
vody) měla být u vstupů rostlinného původu zpracovávaných při mezofi lních 
podmínkách (35 – 40 °C). Dle doporučení správné praxe by měla činit mini-
málně 70 dní, při větším zastoupení hůře rozložitelných vstupů jako je travní 
senáž pak ještě déle (nad 90 dnů).
Výrazně kratší (v řádu 30 – 40 dnů) může být žádoucí doba zdržení při zpra-
cování průmyslových a komunálních bioodpadů, stejně tak jako v případě 
anaerobního rozkladu při termofi lních teplotách (>50 °C). 
Efektivní cestou, jak maximalizovat míru rozkladu organické hmoty do bi-
oplynu, je zajistit plynotěsné zakrytí koncových skladů digestátu, což 
má pozitivní vliv nejen na vyšší výtěžnost bioplynu, ale i znatelně eliminuje 
nežádoucí úniku metanu a šíření senzorických emisí volně do ovzduší.

3. 2.  Zvýšení čisté dodávky elektřiny
Elektřina je nejhodnotnějším produktem a její produkce by měla být co nej-
vyšší. Čistá dodávka z daného množství bioplynu je výsledkem rozdílu hrubé 
svorkové výroby a vlastní spotřeby stanice.

Zvýšení účinnosti výroby elektřiny 
Kogenerační jednotka 
Základní cestou, jak maximalizovat množství vyráběné elektřiny z daného 
množství vstupů a výroby bioplynu z něj, je volba kogenerační jednotky s vyso-
kou el. účinností. Na trhu jsou jednotky od řady výrobců, které se liší svorkovou 
účinností i o několik procent. U jednotek nad cca 500 kWel by jmenovitá svor-
ková účinnost měla být alespoň 41  –  42 %, u menších pak min. 38 – 39 %. 
Z ekonomického pohledu však míra účinnosti výroby elektřiny není jediným 
determinantem při volbě typu kogenerační jednotky. Stejně zásadní roli pak 
hrají i náklady na údržbu a opravy, tj. cenová náročnost a časová dostupnost 
servisu. Ve světle dosavadních zkušeností lze doporučit raději upřednostnit 
jednotky, které jsou na českém trhu dostatečně zastoupeny.

Komplementární technologie pro výrobu elektřiny  
Druhou dnes technicky dostupnou možností, jak výrobu el. energie z bioply-
nu dále navýšit, je využít vysokoteplotního potenciálu spalin odcházejících 
z motorové kogenerace za pomoci parního motoru či systému ORC (Or-
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3.4 snižOvání 
energetické  
nárOČnOsti

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
Budovy jsou podstatným spotřebitelem energie, 
na které se vztahuje řada opatření a iniciativ k její-
mu snížení. Úspora energie v budovách je tak velmi 
důležitým tématem, kterému se společnost SEVEn 
dlouhodobě věnuje. Téma nabývá na důležitosti 
i kvůli kolísajícím cenám energie, snižujícím se 
cenám stavebních materiálů a technologií. Nemé-
ně důležité jsou zvyšující se kvalitativní požadav-
ky na budovy a legislativní úpravy. Od roku 2021 
v Evropské unii začne platit požadavek na výstavbu 
pouze budov s téměř nulovou spotřebou energie 
(nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Společnost 
SEVEn působí ve všech oblastech zabývajících se 
snižováním spotřeby energie v budovách: poskytuje-
me konzultace během přípravy i realizace projektů, 
při přípravě energetické legislativy a v neposlední 
řadě zajišťujeme vzdělávání stavebních odborníků. 
Na úrovni legislativy se společnost SEVEn zabývá 
transpozicí evropských směrnic o energetické ná-
ročnosti budov a energetické účinnosti a přípravou 
legislativních předpisů mimo Českou republiku, pře-

devším v rámci Evropské unie, 
zemí bývalého Sovětského 

svazu a jihovýchodní 
Evropy. V rámci 

vzdělávání se spo-
lečnost SEVEn 
zaměřuje přede-
vším na zvyšo-
vání kvalifika-
ce, zvyšování 

mezioborových dovedností a BIM 
(Building Information Modelling). 
Snahou společnosti SEVEn je nacházet pro kli-
enty optimální řešení, která povedou ke snížení 
energetické náročnosti jejich budov při racionálně 
vynaložených nákladech a s maximálním přínosem 
v dlouhodobém pohledu.

alternativní zdroje energie
Alternativní zdroje energie (AZE) představují dy-
namický segment inovativních technologií, které 
umožňují nahrazovat konvenční 
zdroje energie. Společnost 
SEVEn nabízí nezávislé 
poradenství při využití 
alternativních zdrojů 
energie, při tvorbě no-
vých politik, analýzu 
technicko-ekono-
mických parametrů 
zvažovaných řešení 
nebo technickou asi-
stenci investorům při 
přípravě konkrétních 
projektů (zaměřených 
na výrobu elektrické ener-
gie či tepla nebo jiných forem 
energie,  jako jsou např. alternativ-
ní paliva). Primárním záměrem společnosti 
SEVEn je nacházet uplatnění AZE při stejných či niž-
ších ekonomických nákladech. Společnost SEVEn se 

Alternativní
zdroje energie

Úsporné
spotřebiče

Budovy 
s téměř nulovou 
spotřebou energie

(nZEB)

Úsporné
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zabývá obnovitelnými zdroji energie 
(OZE) i druhotnými zdroji energie 
(DZE), zejména odpady. V neposlední 
řadě se SEVEn zabývá alternativními 
zdroji energie v dopravě a odstraňováním 
překážek jejich širšího uplatnění.

úsporné domácí a profesionální spotřebiče
Na spotřebě energie se významnou měrou podílejí 
běžné domácí i profesionální spotřebiče. Energetické 
štítky jsou důležitým politickým nástrojem přispí-
vajícím k samoregulaci trhu. Vystavování energetic-
kých štítků u spotřebičů vede 
výrobce ke snižování 
jejich energetické 
náročnosti a zákaz-
níky k vyššímu 
povědomí o účin-
nosti a nákladech 
na energii. Nedíl-
nou součástí ener-
getických štítků je 
také tzv. ekodesign 

výrobků. Jedná se 
o souhrn minimál-

ních účinností a funkčních 
požadavků pro danou skupinu spotřebičů. 

Společnost SEVEn se dlouhodobě zabývá 
propagováním úsporných spotřebičů 
a činí tak především vzděláváním v ob-
lasti energetických štítků a vývojem 
nástrojů poskytujících přehled o spo-
třebě a ekonomické náročnosti spotře-

bičů. Společnost SEVEn v rámci svých 
aktivit spolupracuje nejen s koncovými 

spotřebiteli, ale také s dohledovými orgány 
trhu, výrobci a prodejci spotřebičů, nezisko-

vými organizacemi, profesními svazy a dalšími 
aktéry. Jednou z aktivit je také prosazování zeleného 
nakupování, tzv. green procurement, tedy vytváření 
kritérií a doporučení nákupu spotřebičů a služeb pro 
úřady a firmy.

úsporné vnitřní a veřejné osvětlení
Úsporné osvětlení je další z prioritních oblastí, kterou 
se společnost SEVEn dlouhodobě zabývá. Osvětlení 
zaznamenalo podstatnou změnu v posledních ně-

kolika letech, kterou způsobil příchod světelných 
diod (LED) a postupné nahrazování tradičních 

světelných zdrojů (žárovky, zářivky, výbojky). 
SEVEn se zabývá jak osvětlením pro domác-
nosti (především popularizace úspor a infor-
mování veřejnosti), tak také profesionálním 

osvětlením (průmysl, služby). SEVEn navrhuje 
úsporná opatření v rámci existujících projektů 

(energetické audity a posudky, EPC projekty), 
prosazuje úsporná a kvalitativní kritéria a také 
pracuje na koncepčních návrzích politik a nástrojů 
v oblasti osvětlení (poradenství v oblasti ekodesignu 
světelných zdrojů, příručky pro veřejnost i odborní-
ky). Specifickou oblastí, kterou se SEVEn zabývá, je 
veřejné osvětlení. SEVEn v této oblasti dlouhodobě 
poskytuje poradenství: energetické audity pro zhod-
nocení celkového stavu veřejného 
osvětlení včetně povinných 
náležitostí (pasport, reviz-
ní zprávy apod.), ener-
getické posudky jako 
podklad pro dotační 
programy (EFEKT, 
NPŽP), správa EPC 
projektů ve veřejném 
osvětlení a informo-
vání v podobě řady 
publikací.
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Počet modelů elektrospotřebičů, 
které byly testovány na dodržování 

požadavků na energetickou účinnost v rámci 
projektů se zapojením seven: 162 televizorů, 

80 chladniček, 58 světelných zdrojů,  
50 praček, 7 vysavačů, 6 sušiček 

prádla, 5 myček nádobí a 561 
stand-by režimů.
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reference
PrOJekt train-tO-nzeb:  
škOlicí střediskO  
PrO budOvy s téměř nulOvOu  
sPOtřebOu energie
Projektu Train-to-nZEB se účastnily profesní a od-
borné organizace z Bulharska, Rumunska, České 
republiky, Turecka, Irska, Německa a Ukrajiny. 
Cílem bylo vytvořit funkční síť školících a konzultač-
ních center, která by  poskytovala praktická školení 
a komplexní konzultační služby pro pracovníky 
ve stavebnictví a vysoce kvalifikované odborníky 
se zaměřením na realizaci projektů budov s téměř 
nulovou spotřebou energie. Vyvinuty byly také nové 
programy pro širší odbornou veřejnost ze staveb-
nictví, zejména pro úředníky, obchodní manažery, 
nevládní organizace, skupiny spotřebitelů, média 
apod., se zaměřením na zvyšování znalostí a po-
ptávky po nZEB projektech. Školicí centra (Building 
Knowledge Hubs) vytvářejí kolem sebe komunitu 
odborníků na realizaci kvalitních nZEB projektů.
Podle platných právních předpisů by od roku 2021 
měly být všechny nově postavené budovy ve standar-
du s téměř nulovou spotřebou energie. Je tedy důle-
žité vzdělávat, školit a zvyšovat odborné dovednosti 

pracovníků ve stavebnictví. 
V pěti nových evropských 

vzdělávacích centrech 
se v různých kur-

zech vzdělalo více 
než 3 700 osob, 
kterým se tak 
zvýšily odborné 
znalosti a kvali-
fikace. I to je pří-

spěvek projektu 
k výstavbě budov 

se skutečně nízkou 
spotřebou energie.

reference
PrOJekt fit-tO-nzeb:  
renOvace budOv k dOsažení  
standardu budOvy s téměř  
nulOvOu sPOtřebOu energie
Projekt Fit-to-NZEB začal 15. června 2017 a trvá dva 
roky. Projekt patří mezi projekty H2020 a zabývá se 
vysoce aktuálními tématy. Pokrývá celý systém vzdě-
lávání: studentů na školách i vzdělávání dospělých 
(EQF úrovně 2–7). Zajištuje udržitelnost aktivit pro-
jektu Train-to-NZEB, resp. BUILD UP Skills, zvýšení 
počtu lektorů v oblasti komplexních renovací budov 
(DER) a rozšíření mezinárodní spolupráce. Projekt si 
klade za cíl sestavit seznam potřeb-
ných technologických zna-
lostí a dovedností v sou-
vislosti s komplexní 
renovací budov, 
vyvinout nové 
školicí programy, 
zlepšující navr-
hované potřebné 
znalosti a doved-
nosti, revidovat 
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národní plány vzdělávání 
pro relevantní profese 

NSK (Národní soustava 
kvalifikací) a NSP (Ná-
rodní soustava povo-
laní), vyškolit školitele 
a podporovat a monitoro-
vat první školení v uvedené 
oblasti na všech úrovních EQF 

(Evropský rámec kvalifikací). 
Očekávané výsledky projektu zahr-

nují vytvoření unikátních studijních 
programů/kurzů na téma komplex-

ních renovací budov, návrhy modelů 
konstrukcí vhodných pro renovace, 

vzdělávání školitelů k dosažení 
jejich uspokojivého počtu, monito-
ring a evaluaci pilotních kurzů 
a zvýšení povědomí o výho-
dách komplexních renovací 
budov.

reference
PrOJekt  
Premiumlight PrO 
Mezinárodní projekt Premiumlight 
Pro se zaměřuje na prosazování kvalitního 
a úsporného profesionálního osvětlení (vnitřního 
i vnějšího prostoru) v soukromém i veřejném sek-
toru. Hlavním cílem projektu je podpora zavádění 
vysoce kvalitních a efektivních LED řešení pomocí 

odpovídajících nástrojů a služeb. Úspěšná imple-
mentace je podporována vývojem efektivních 

nástrojů, na kterých se podílejí jak odborníci 
ze strany dodavatelů řešení, tak spotřebitelé. 
Projekt organizuje mimo jiné průzkumy 
a diskuse s odborníky na úrovni měst, vý-
robců, dodavatelů, asociací a energetických 
specialistů, dále školení pro projektanty, 

instalatéry, architekty a designéry osvětlovacích 
soustav, rozšiřuje příklady dobré praxe, 

návody a manuály a vyvíjí technická 
kritéria pro projektování LED ře-

šení ve veřejném a soukromém 
sektoru. Více info naleznete 

na www.premiumlight.cz.

Tento projekt je financován z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie 
na základě grantové smlouvy č. 695931. Výhradní odpovědnost za obsah této publikace mají 
její autoři. Prezentace nutně nevyjadřuje postoj Evropské unie. Agentura EASME ani Evropská 
komise nenesou odpovědnost za použití informací uvedených v této prezentaci.

Hlavní cíle a nabídka projektu Premiumlight Pro:

    Doporučená kritéria pro veřejné zakázky i pro soukromý  
výběr zajišťující úsporné a kvalitní osvětlení.

    Manuál a doporučené postupy pro osvětlení  
v interiérech i pro veřejné osvětlení.

    Konzultace při implementaci či použití  
projektových nástrojů.

    Databáze úsporných LED svítidel.

    Školení, kurzy, semináře.

Evropská iniciativa Premiumlight Pro  
se zaměřuje na podporu kvalitního  
a energeticky úsporného osvětlení  

pro venkovní i vnitřní prostory  
v oblasti služeb ve veřejném  

i soukromém sektoru. 

www.premiumlight.cz

www.premiumlight.cz
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Craft du

ENTRA
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vybrané reference 

builduP: odborné VzděláVání staVebních Profesí V oblasti energetické náročnosti budoV a oze

intas: aPlikace standardů energetické Účinnosti na PrůmysloVé a terciární Produkty a jejich 
testoVání

ingrees: tVorba VzděláVacích Programů k tématu budoV s téměř nuloVou sPotřebou energie

Procold: ProPagace a ProsazoVání ÚsPorných Profesionálních chladicích zařízení Včetně 
chladiV šetrných ke klimatu

craftedu: zVyšoVání kValifikace a školení Pro Profesanty Ve staVebnictVí

comPliantV: kontrola dodržoVání  PožadaVků na energetickou Účinnost teleVizorů

atlete: testoVání chladniček a Praček za Účelem oVěřoVání sPotřeby energie Podle 
energetického  štítkoVání a ekodesignu   

Premiumlight: ÚsPorné domácí osVětlení a testy sVětelných zdrojů

marketWatch: zaPojení občanské sPolečnosti Při kontrole PožadaVků na energetickou 
Účinnost a energetické štítkoVání

biogasheat: Projekt na rozVoj Využití tePla z bioPlynoVých stanic udržitelným zPůsobem

studie efektiVního Využití bioPlynu V rámci „centra PrůmysloVého zPracoVání komunálních 
odPadů V mladé boleslaVi“

efficiency 2.1: noVá média Pro informoVané sPotřebitele o udržitelných a energeticky 
ÚsPorných Výrobcích

buysmart: PodPora Pro hromadné zelené nakuPoVání

Primeenergyit: PodPora energeticky ÚsPorných řešení na ÚroVni centrálního ict

esoli: energeticky šetrné a inteligentní Veřejné osVětlení

selina: měření ztrát sPotřebičů  zPůsobených PohotoVostním režimem  a sPotřebou 
Ve VyPnutém staVu

standardizace a PodPora energetické Účinnosti sPotřebitelských 
Výrobků V bělorusku a egyPtě

Vyhodnocení směrnice o energetickém štítkoVání a některých 
asPektů směrnice o ekodesignu a technická asistence Při 
standardizaci Výrobků sPotřeboVáVajících energii

yaeci: zobrazoVání ročních nákladů na energie a Vodu  
u domácích sPotřebičů

entranze: sběr dat a modeloVání V budoVách s téměř nuloVou 
sPotřebou energie
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3.5 POdPOra PrOJektů 
a vzdělávání

Školení odborné veřejnosti a profesionálů
Průřezovou činností ve všech činnostech společnosti 
SEVEn jsou vzdělávací aktivity. Jedná se nejen o se-
mináře, školení a konference určené pro odbornou 

veřejnost, ale také popularizační 
činnosti úspor energie zamě-

řené na veřejnost. Spo-
lečnost SEVEn v rámci 

svých aktivit a projektů 
pořádá školení a semi-
náře na téma budov 
s téměř nulovou 
spotřebou energie 
(nZEB), EPC projektů 

(zaměřené na všechny 
dotčené aktéry), škole-

ní na téma energetických 
štítků a dotčených politik, 

školení energetických speci-
alistů a v neposlední řadě školení 

zaměřená na světelnou techniku. V roce 2016 SEVEn 
založil v rámci Nadace pro rozvoj architektury a sta-
vitelství ABF školicí centrum nZEB.

energetické posudky
Řada projektů společnosti SEVEn 
vyžaduje objektivní posouzení přínosů a nákladů 
navrhovaných opatření. Verifikuje se technická, 
ekonomická a ekologická proveditelnost. Energetický 
posudek je mnohdy vyžadován i právním předpisem, 
někdy bývá vyhotoven i bez této povinnosti. Spo-
lečnost SEVEn disponuje týmem odborníků, který 
umožňuje podrobné a objektivní posouzení záměrů 
ze všech zákonných hledisek (výstavba a renovace 
budov, posouzení vysokoúčinné KVET, posouzení 
využití odpadního tepla, posouzení projektů finan-
covaných z dotací, vyhodnocení plnění parametrů 
a některé další).

průkazy energetické  
náročnosti budov
Průkaz energetické nároč-
nosti budovy poskytuje 
uživateli budovy obdob-
nou informaci jako již 
dlouhodobě užívaný 
energetický štítek na vy-
braných spotřebičích, 
tzn. informaci o spotřebě 
energie na vytápění, vět-
rání, osvětlení, přípravu teplé 
užitkové vody a chlazení. Informaci 
uživateli poskytuje v podrobném číselném vyjádření 
v rámci výstupního protokolu, ale i v jednoduchém 
a intuitivním grafickém vyjádření. Vyhotovení 

Kontrola kotlů
a klimatizací

Průkazy
energetické
náročnosti

budov

Školení

Energetické
posudky

Poradenství
pro veřejnost

 
 

747 proškolených osob nzeb  
35 vzdělávacích kurzů 

6 modelů stavebních konstrukcí
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průkazu energetické náročnosti budovy je povinné 
při výstavbě nových budov nebo při větších změ-
nách dokončených budov, ve veřejných budovách, 
v bytových domech, administrativních budovách 
a při pronájmu. Společnost SEVEn nabízí vyhotove-
ní průkazu energetické náročnosti budov ve všech 
případech zákonné povinnosti vždy s dodatečnou 
analýzou potenciálních úspor energie.

Kontrola kotlů  
a klimatizací
Kontroly klimatizačních 
systémů požaduje 
zákon o hospoda-
ření energií a jeho 
prováděcí vyhláš-
ka č. 193/2013 Sb. 
o kontrole klima-
tizačních systémů 
ukládá vlastníkům 
a provozovatelům budov 
s klimatizačními systémy 

se jmenovitým příkonem pohonu zdroje chladu 
vyšším než 12 kW povinnost zajistit pravidelnou 
kontrolu těchto systémů každých 10 let, resp. ka-
ždé 4 roky u systémů s příkonem vyšším než 100 
kW bez systému monitoringu.

Kontroly kotlů a rozvodů energie jsou také 
vyžadovány zákonem a jeho prováděcí vy-
hláškou č. 194/2013 Sb. o kontrole účinnos-
ti kotlů a rozvodů energie, která ukládá 
vlastníkům a provozovatelům kotlů o jme-
novitém výkonu 20–100 kW povinnost 
zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů 
v desetiletých intervalech a v intervalu 

2–10 let 
pro zdroje 
o výkonu vyšším, 
v závislosti na spalovaném palivu a provádění moni-
toringu systému.
Kontroly kotlů a klimatizačních systémů společnost 
SEVEn zpracovává s ohledem na potřeby zákazníků 
a s co největší přidanou hodnotu – tedy včetně iden-
tifikace ekonomicky efektivního potenciálu úspor.

poradenství pro veřejnost
Doplňkovou činností společnosti SEVEn 

je poradenství pro veřejnost. 
Obvykle se jedná o škole-
ní a konzultace orga-
nizovaná v rámci 
širších aktivit 
projektů a zaměře-

ná na popularizaci 
úspor energie. Společ-

nost SEVEn provozuje již 
více než 10 let portál www.
uspornespotrebice.cz, který se 
zaměřuje na informování a vzdě-
lávání v oblasti úspor energie v do-
mácnostech. 

Kontrola kotlů
a klimatizací

Průkazy
energetické
náročnosti

budov

Školení

Energetické
posudky

Poradenství
pro veřejnost

společnost seven 
nabízí vyhotovení průkazu 

energetické náročnosti budov 
ve všech případech zákonné 

povinnosti vždy s dodatečnou 
analýzou potenciálních úspor 

energie.

www.uspornespotrebice.cz
www.uspornespotrebice.cz


SEVEn  /  Katalog aKtiVit  /  30

vybrané reference
Průkaz energetické náročnosti budoVy 
národního technického muzea

Průkaz energetické náročnosti PaVilonu P 
brněnského VýstaViště

energetický Posudek části Veřejného 
osVětlení Pro město lysá nad labem

energetický audit a Průkaz energetické 
náročnosti budoVy městského Úřadu český 
krumloV

metodika PoradenstVí zákazníkům o ÚsPorách energie 
dodaVatelům energie

energeticky ÚsPorné osVětlení a energetický management 
Pro Prague marriott hotel 

VzoroVé energetické audity jako technická Pomoc   
Pro oPerační Program žiVotní Prostředí

VzděláVací semináře k led osVětlení Pro laickou a odbornou 
Veřejnost V Praze, českých budějoVicích, olomouci, zlíně atd. 

reference
energeticky úsPOrné 
sPOtřebiČe tOPten
 
Hlavním cílem projektu Topten je identi-
fikace a propagace energeticky nejúspornějších 
domácích spotřebičů. Organizátoři projektu se 
prostřednictvím internetové stránky www.uspor-
nespotrebice.cz a dalších komunikačních nástrojů 
snaží spotřebitele informovat o možnostech výběru 
nejúspornějších modelů dostupných na trhu v ČR, 
přičemž kritéria pro jejich výběr jsou definována 
striktně na základě parametrů dostupných na ener-
getickém štítku daného spotřebiče. Cílem projektu je 

tedy informovat spo-
třebitele o možnostech 
výběru skutečně úspor-
ných modelů, a tím 
přispět jak ke snížení 
provozních nákladů, 
tak i k ochraně životního 
prostředí.
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Počet účastníků kurzů 
v rámci projektů IngREeS a Train-to-nZEB

Provádění
a výstavba

nZEB

Energetická
náročnost 

a užívání OZE 
v budovách

pro stavbyvedoucí

pro energetické specialisty
pro poradce pro udržitelnost budov

pro projektanty
pro stavební dozor

Projektování budov
 a technologií

pro nZEB

Udržitelný
rozvoj

výstavby, 
správa a užívání

nZEB

485

113
153

109

82

74

68
45
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marie Košťálová
Patří mezi zakladate-
le společnosti SEVEn. 
Řídila Odbor strategie 
a kvality služeb na MPO 
ČR a působila jako vel-
vyslankyně ČR v Dán-
ském království a jako 
velvyslankyně ČR v OSN 
ve Vídni.

 
Bedřich moldan
Zakladatel a zástupce 
ředitele Centra pro otáz-
ky životního prostředí 
Univerzity Karlovy.
V letech 2004 až 2010 
byl členem Senátu Parla-
mentu České republiky.

hans-eike von scholz
Profesor energetiky a ži-
votního prostředí – po-
litiky EU na ekonomic-
kých fakultách univerzit
v Berlíně a Avignonu, 
bývalý vedoucí oddělení 
poradce generálního 
ředitelství Evropské 
komise pro energetiku 
v Bruselu.

jiří dudorkin
Působí jako senior 
expert především pro 
oblast energetiky a pod-
niků veřejných služeb 
v pražské pobočce 
auditorské a poradenské 
firmy Ernst & Young.

 
 
jan Kára
Velvyslanec a stálý před-
stavitel ČR při Úřadovně 
OSN a ostatních meziná-
rodních organizací v Že-
nevě, působil jako velvy-
slanec ČR ve Švédském 
království, byl ředitelem 
Odboru OSN na Minis-
terstvu zahraničních věcí 
ČR a zástupcem stálého 
představitele České re-
publiky při OSN v New 
Yorku.

drahomír ruta
Zastával funkce člena 
dozorčí rady a předsedy 
správní rady Pražské 
energetiky, a. s., v mi-
nulosti pracoval na ma-
nažerských pozicích 
společnosti Západočeská 
energetika, a. s.

 
 
William chandler
Zakladatel a bývalý ředi-
tel sekce Mezinárodních 
studií a výzkumu na In-
stitutu výzkumu globál-
ních změn (Battelle, Pa-
cific Northwest National 
Laboratory). Profesor 
v oblasti mezinárodních 
vztahů na Univerzitě 
Johnse Hopkinse. Ředitel 
výzkumu ve Výzkum-
ném institutu pro trans-
formaci energie, ředitel 
Ekologického právního 
institutu a člen Výboru 
pro klimatické změny 
způsobené lidskou čin-
ností americké Národní 
akademie věd. 

dietmar Winje
Profesor v oblasti energe-
tiky a ekonomie na Tech-
nické univerzitě v Berlíně. 
Působil jako předseda 
představenstva společnos-
tí Bewag AG a Nuon Ně-
mecko. Pracoval také jako 
člen a předseda dozorčích 
rad řady průmyslových 
podniků a bank.

samuele furfari
Přednáší geopolitické 
otázky v oblasti energe-
tiky na Svobodné uni-
verzitě v Bruselu, působil 
jako představitel Evrop-
ské komise pro otázky 
energetiky. Autor řady 
knih a odborných studií 
o transformaci energe-
tického sektoru. 

4/ POradní 
         sbOr
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aea – asociace energetických auditorů – energetických sPecialistů

aem – asociace energetických manažerů

aPes čr – asociace PoskytoVatelů energetických služeb čr 

cPga – česká asociace Pro Pyrolýzu a zPlynoVání

czgbc – česká rada Pro šetrné budoVy

eceee – eVroPský Výbor Pro energeticky hosPodárnou ekonomiku 

eebcz – Platforma Pro energeticky efektiVní VýstaVbu

iaee – mezinárodní asociace Pro energetickou ekonomii 

Ps ePc hk – PracoVní skuPina Pro ePc – energetické služby se zárukou  
Při hosPodářské komoře čr

srVo – sPolečnost Pro rozVoj Veřejného osVětlení 

sdružení na PodPoru rozVoje Výuky ecodriVingu V čr, o. s.

toPten international grouP 

člen Výboru Pro udržitelnou energetiku 

Konsorcium SEVEn 
a jeho představitelé 
jsou členem 
následujících domácích 
a mezinárodních 
odborných a profesních 
organizací:

 

5/ Členství  
         v Organizacích
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KontaKty  
 
seVen energy, s. r. o. 
seVen, the energy efficiency center, z. ú. 
americká 579/17, 120 00 Praha 2 
tel.: +420 224 252 115 
seven@svn.cz  
 
regionální Pobočka 
žižkova 12, 370 01 české budějovice  
tel.: +420 386 350 443 
 
seVen energy sk organizačná zložka 
roľnícka 10, 831 07 bratislava 
tel.: +421 220 400 607  

 
www.svn.cz 

twitter.com/SEVEnEnergie

www.linkedin.com/company/sevenenergie

www.facebook.com/SEVEnEnergie/

Průběžná snaha 
o zkValitňoVání 
PoskytoVaných služeb 
vedla v roce 2003 k zavedení 
certifikace společnosti dle 
systému iso 9001, týkající 
se zkvalitňování systému 
poskytovaných služeb.  
V roce 2006 byl zaveden 
systém iso 14001, vedoucí 
k dalšímu snižování 
negativních dopadů na životní 
prostředí, a to jak v rámci 
vlastních aktivit seVen,  
tak i při spolupráci s klienty 
a partnery.  
certifikace čsn en iso 
9001:2008 a 14001:2004, 
schválené společností ll-c 
(certification), se vztahují  
na obě společnosti seVen. 

stoProcentní 
zelená elektřina 
Pražská kancelář seVen je 
odběratelem elektrické energie 
s certifikátem Preekoproud – 
stoprocentní zelená elektřina. 

SEVEn Energy s.r.o.

Pobočka
Slovensko

Pobočka
České

Budějovice SEVEn 
The Energy Efficiency

Center, z. ú.

fotografie: archiv společnosti seVen, istockphoto, pxhere.com, Wikimedia commons (Palickap, blanka cermakova, Pavel hrdlička / Packa, VitVit, šjů, vše licence cc by-sa 3.0) a Pavel cindr

/ kOntakty 

mailto:seven@svn.cz
www.svn.cz
twitter.com/SEVEnEnergie
www.linkedin.com/company/sevenenergie
https://twitter.com/sevenenergie
https://twitter.com/sevenenergie
https://www.facebook.com/SEVEnEnergie/
pxhere.com


Česká 
republika 

slovensko  bosna 
a hercegovina

makedonie srbsko ukrajina moldávie egypt bělorusko arménie kyrgyzstán mongolsko

  
 

Příklady zemí, ve kterých společnost 
seven v rámci svých aktivit působila 

a podílela se na identifikaci 
a propagaci potenciálu 
energetické účinnosti
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