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Vážení a milí čtenáři,
vítejte u prvního čísla roku 2016, ve kterém se dočtete o aktivitách platformy EEB-CZ, novinkách
v legislativě a v oblastí dotací a najdete zde i novinky, mobilitní příležitosti a pozvánky na zajímavé akce
z oboru energeticky efektivních budov.
Uplynulé měsíce se nesly ve znamení aktivit na poli mezinárodním. Koncem ledna jsme podali poziční
dokument ke směrnici o energetické účinnosti (EED), který jsme připravili ve spolupráci s externími
experty Platformy.
Zúčastnili jsme se veletrhu inteligentních měst "Smart City Expo World Congress“ v Barceloně, zápisy z
nejzajímavějších přednášek a workshopů naleznete v sekci „Zprávy z akcí“ na našem webu
(www.eebcz.eu). Zástupce EEB-CZ se zapojil do prestižního výběrového třídenního workshopu EIT Digital
v Budapešti, jenž obsahoval prezentace nejlepších inovačních start-up podniků a také exkurze do firem
průmyslových partnerů.
Začátkem února byl v rámci programu H2020, Výzkum a inovace představen nový finanční nástroj na
podporu nadnárodní spolupráce vynikajících vědců a výzkumníků s malými a středními podniky, SME
Innovation Associate. Pokud by Vás tato výzva oslovila, kontaktujte nás na info@eebcz.eu.
V nadcházejících měsících proběhne řada zajímavých akcí, které by Vás mohly zajímat. V polovině března
se v Praze uskuteční konference OSN „European Habitat“, jejímž hlavním tématem bude Bydlení
v životaschopných městech. Začíná série stavebních veletrhů v českých a moravských městech, která
vyvrcholí koncem dubna Stavením veletrhem Brno 2016 a v polovině května Setkáním lídrů stavebnictví
v Praze.
Novým vedoucím EEB-CZ se stal Lukáš Ferkl, ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov.
Činnnost Platformy bude pokračovat nastaveným směrem, do budoucna se chceme soustředit na
intenzivnější spolupráci se členy EEB-CZ s ohledem na jejich individuální potřeby a také na jejich
zapojování do mezinárodní výzkumné spolupráce. V příštích týdnech budeme pokračovat v řadě osobních
setkání se členy platformy za účelem zhodnocení jejího fungování a nastavení další spolupráce. Také pro
Vás připravujeme sérii workshopů od národních a mezinárodních přednášejících, jež Vám pomohou
vylepšit Vaše schopnosti nezbytné k mezioborové spolupráci.
Za celý tým EEB-CZ přejeme příjemné čtení a úspěšný vstup do roku 2016.
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Platforma pro energeticky efektivní výstavbu | EEB-CZ
České vysoké učení technické v Praze | IČ: 68407700
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
www.eebcz.eu | info@eebcz.eu

OBSAH
VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ....................................................................................................................................... 2
AKTUALITY.................................................................................................................................................................. 3
Aktuality z legislativní oblasti .................................................................................................................................... 3
Aktuální vývoj v oblasti dotací................................................................................................................................... 4
MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI .......................................................................................................................................... 5
Aktuálně otevřené pozice v EEV .............................................................................................................................. 5
MONITORING ODBORNÝCH AKCÍ ............................................................................................................................ 5

VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma
hodnocení směrnice o energetické účinnosti
Od 4. listopadu 2015 do 29. ledna 2016 probíhala
veřejná konzultace Evropské komise na téma
hodnocení směrnice o energetické účinnosti
2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED).
Zúčastnit se jí mohla široká veřejnost, mezi cílovými
skupinami byly ale zejména veřejné orgány,
soukromé organizace včetně malých a středních
podniků, průmyslová sdružení a poradenské firmy.
Platforma EEB-CZ ve spolupráci s externími experty
v oboru energetické efektivity budov připravila poziční
dokument.
Hlavními závěry
z diskuzí jsou:
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k hodnocení

EED,

vyplývající

Směrnice významně přispěla k vytvoření
konsensu ohledně cílů v oblasti energetické
účinnosti. Tento konsensus navíc do jisté
míry ovlivnil stavební projekty a podpořil
úspory energie.
Na druhou stranu nejsou odborníci
přesvědčeni o tom, do jaké míry byla
směrnice EED uvedena do praxe v českém
průmyslu. Určitá národní specifika ztěžují
plnění směrnice, např. v oblasti měření a
vyúčtování cen energie.



Budoucí cíle v oblasti energetické účinnosti
by měly být komplexní, ale neměly by
zvyšovat administrativní zátěž na příslušné
instituce.

Výsledný poziční dokument naleznete ZDE.
Páté jednání Tematické
Evropské komise

skupiny
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v rámci

Dne 23. října 2015 proběhlo páté jednáni tematické
skupiny 1 v Bruselu. Hlavními tématy akce byla
"Podpora investic do renovací budov, infrastruktury a
inovací" a "Konzultace European Sustainable
Construction Observatory ".
V rámci akce jednali zúčastnění experti například o
problematice
pasportizace
budov,
iniciativě
Construction 2020 nebo podpoře tzv. lean
construction.
Detailní zápis z akce si mohou stáhnout členové
Platformy EEB-CZ již od úrovně BASIC v sekci
Zprávy z akcí ZDE.
Platforma navštívila Smart City Expo World
Congress v Barceloně
Od 17. do 19. listopadu 2015 se v Barceloně konal
mezinárodní veletrh a kongres inteligentních měst
"Smart City Expo World Congress", v rámci kterého
se setkalo na 500 zástupců měst a regionů z pěti
kontinentů světa. Pátého ročníku této akce se
zúčastnilo celkem 465 vystavovatelů, více než 400
řečníků a celkem 14 tisíc návštěvníků.

Podle odhadů bude do deseti let žít až 70 procent
světové populace ve městech a městských
oblastech. V důsledku tohoto zalidňování čelí města
dramatických
sociálním,
ekonomickým
a
environmentálním problémům. Především velké
světové metropole aktuálně hledají efektivnější
způsoby správy infrastruktury a řešení, jak svým
občanům nabídnout udržitelné služby například při
nakládání s odpadem nebo v oblastech veřejného
osvětlení, veřejné dopravy, bezpečnosti, parkování a
komfortního bydlení.
Zúčastněnými odborníky byl kongres označen za
„skutečně přínosnou platformu pro výměnu a sdílení
zkušeností a znalostí“. Kromě kongresu také Smart
City Expo nabídlo rozsáhlý veletrh s několika
stovkami vystavovatelů, včetně všech hlavních
inovativních měst (např. Singapur, New York, Londýn
a řadu dalších) a soukromých inovačních firem všech
velikostí (např. Microsoft, Cisco, SAP atd.).
V roce 2016 se bude kongres konat na několika
místech zároveň: v Istanbulu, Turecko; Pueble,
Mexiko; a Kjotu, Japonsko.
Pro více informací o letošním ročníku Smart City
Expo World Congress, klikněte ZDE.
Zúčastnili jsme se třídenního workshopu EIT
Digital v Budapešti
Znalostní a inovační společenství Evropského
inovačního a technologického institutu, EIT Digital,
vyhlásilo v listopadu 2015 v rámci programu ARISE
Europe soutěž o účast na třídenním workshopu
určeném pro studenty oborů matematiky a
počítačového inženýrství se zájmem o podnikání a
inovace. Zástupce Platformy EEB-CZ se soutěže
zúčastnil a jako jeden z vítězů navštívil kolokační
centrum EIT Digital v Budapešti.
Akce se konala ve dnech od 7. do 9. prosince a její
součástí bylo mimo jiné i ARISE Europe Start-up Day
2015, výroční akce programu ARISE, v rámci které
se formou prezentací představily nejlepší start-up
společnosti ze šesti inovačních center tohoto
programu (tzv. pitching event.). Program byl doplněn
sérií
přednášek
o
podpoře
inovačních
a
technologických start-upů.
Účastníci workshopu v rámci programu také navštívili
dva průmyslové členy EIT Digital, jedním z nich bude
například nově otevřené výzkumné a vývojové
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středisko společnosti Ericsson, tzv. Ericsson Garage.
Jedná se o velkou technologickou laboratoř
zaměřenou především na radikální inovace spojené s
cloud computingem, virtualizací, rozvojem 5G
širokopásmového bezdrátového připojení nebo s
internetem věcí (IoT).

AKTUALITY
AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ OBLASTI
OPŽP dá 3 miliardy na projekty energetických
úspor ve veřejných budovách
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR začátkem
prosince vyhlásilo novou výzvu z Operačního
programu Životní prostředí společně s výzvou z
Národního programu Životní prostředí. Obě výzvy
podpoří projekty na realizaci energetických úspor u
veřejných budov. Žadatelé o podporu tak mohou
dosáhnout na dotace v celkovém objemu tří miliard
korun a na zvýhodněné úvěry ve výši půl miliardy
korun.
Nová výzva OPŽP se zaměřuje na projekty
energetických úspor u veřejných budov, a to realizací
celkových nebo dílčích energeticky úsporných
renovací a zvýšením využití obnovitelných zdrojů
energie včetně projektů využívajících takzvané
energetické služby se zárukou (EPC). Alokace výzvy
činí tři miliardy korun. Dotaci mohou získat majitelé
veřejných budov na území celé České republiky.
Zvýhodněné úvěry NPŽP
Souběžná výzva z Národního programu Životní
prostředí (NPŽP) pak nabízí zvýhodněné úvěry na
kofinancování projektů podpořených Výzvou (č. 19) z
OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt
až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi
realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je
stanovena fixně na jedno procento bez dalších
poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let,
přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12
měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry
bylo z prostředků státního fondu vyčleněno půl
miliardy korun.
Žádosti o dotační podporu v 19. výzvě Operačního
programu Životní prostředí mohou žadatelé podávat

od 1. prosince 2015 do 15. dubna 2016, žádost o
zvýhodněný úvěr pak od 14. prosince 2015 do 31.
prosince 2016. Více informací včetně odkazu na
dokumenty k výzvám naleznete na stránkách
MŽP ZDE.
COP21 - Klimatická konference v Paříži
Po dvou týdnech náročných jednání přijali 12.
prosince účastníci konference tzv. Pařížskou dohodu
o snižování dopadů klimatických změn. Všech 196
států se shodlo, že do konce století udrží globální
oteplování pod hranicí 2 stupňů Celsia a budou se
snažit směřovat k ještě nižšímu teplotnímu cíli 1,5
stupně.
Také by ve druhé polovině století mělo být dosaženo
rovnováhy mezi vypouštěnými emisemi a emisemi
přirozeně pohlcovanými v přírodě, tak aby byly
výsledné emise nulové. Svého vrcholu by ovšem
měly emise dosáhnout co nejdříve, a pak už by mělo
vypuštěné množství jen klesat.
Sliby jednotlivých států ovšem nejsou závazné a ve
své současné podobě k dosažení cíle nestačí.
Zásadní roli proto bude hrát v příštích letech
mechanismus pro pravidelné pětileté vyhodnocování
národních plánů a možné zvyšování závazků.
Dohoda bude otevřena k ratifikaci v dubnu 2016. Aby
se stala právně závaznou, musí ji schválit nejméně
55 zemí, které tvoří nejméně 55 % světových emisí
skleníkových plynů. Následující konference COP22,
jež se má konat v marockém Marrákeši, je
naplánována na listopad 2016.
Více informací k tématu naleznete na stránkách
Ministerstva životního prostředí ČR ZDE.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
Nový nástroj na podporu rozvoje inovačního
potenciálu MSP
Inovace v malých a středních podnicích často ztěžuje
nedostatečný přístup k odborným znalostem a
dovednostem. A zároveň firmy mají firmy malé
zkušenosti s efektivním řízením inovačních procesů,
ve srovnání s velkými podniky totiž nedisponují
rozsáhlou mezinárodní sítí kontaktů a potřebným
nadhledem.

V rámci programu H2020, Výzkum a inovace byl
představen nový finanční nástroj na podporu
nadnárodní spolupráce vynikajících vědců a
výzkumníků s podniky, SME Innovation Associate.
Pilotní akce umožní až 90 malým a středním
podnikům přijmout do svých řad výzkumníka, který
jim pomůže rozvinout, a případně i realizovat jejich
inovační potenciál.
První fáze výzvy běží od února do června 2016, více
informací na stránkách Evropské komise.
SFŽP ČR proplácí první žádosti v Nové zelené
úsporám
Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální
výzvy programu Nová zelená úsporám dorazilo na
Státní fond životního prostředí ČR celkem 813
žádostí za více než 181 milionů korun. Na konci
listopadu 2015 již byly prvním úspěšným žadatelům o
podporu odeslány peníze na jejich bankovní účty.
Příjem žádostí do výzvy určené pro rodinné domy
odstartoval 22. října.
Do roku 2021 program přerozdělí zhruba 27 miliard
korun získaných z prodeje emisních povolenek. Pro
letošní rok 2016 je tak v programu Nová zelená
úsporám k dispozici 2,85 miliardy korun. Maximální
výši podpory jednoho projektu ministerstvo vyčíslilo
na pět milionů.
Zásadní novinkou programu je dlouhodobá,
kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší
tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá
až do konce programu. Podle slov ministra životního
prostředí Richarda Brabce je hlavní výhodou výzvy
to, že žadatel si svoji akci může naplánovat a
přizpůsobit svým finančním možnostem. Realizaci
úsporných opatření může provádět po částech i v
průběhu několika let.
Více informací o programu naleznete na oficiálních
stránkách ZDE.
H2020 financuje 50 nových projektů v oblasti
energetické účinnosti
Evropská komise oznámila, že v rámci programu
Horizon 2020 bylo zahájeno celkem 50 nových
projektů z oblasti energetické účinnosti.
Projekty obsahují široké spektrum témat: od
inovačních řetězců v oblasti energetické účinnosti,
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včetně výzkumu a inovací udržitelných energetických
řešení pro spotřebitele; přes vytápění a chlazení;
budovy; orgány veřejné správy; průmysl a produkty,
až po inovativní financování.
Program H2020 tak reaguje na potřeby všech
účastníků v oblasti energetiky a potvrzuje svou
významnou roli v evropském směřování k udržitelné
energetické budoucnosti.

MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
V sekci „Mobility pro výzkumníky“ zveřejňujeme
vybrané evropské i světové příležitosti mobility pro
studenty i odborníky z oblasti energeticky efektivní
výstavby. Sekci naleznete na našich stránkách pod
záložkou „Aktuálně“.

MONITORING
ODBORNÝCH AKCÍ
Světové dny udržitelné energie 2016
Kdy:
Kde:
Web:

24.2.2016 - 26.2.2016
Wels, Rakousko
http://www.wsed.at/en/programme/

Ve dnech 24. - 26. února 2016 se v rakouském
Welsu uskuteční Světové dny udržitelné energie
(World Sustainable Energy Days). V rámci této akce
se uskuteční šest konferencí na témata spojená s
udržitelnou energií a energetickou účinností. Účast
na konferencích je zpoplatněna podle typu účastníka
a počtu navštívených konferencí.
Build up Webinář Low Energy Apartment Futures

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ POZICE V EEV






Experienced Researcher in Solar Energy
Materials & Systems
Postdoc fellowship in Building Technology
[PEGASUS]² postdoktorské stáže základního
výzkumu ve Vlámsku
Individuální stipendium Marie SklodowskáCurie

Kdy:
8.3. 2016
Kde:
online
Web: http://www.buildup.eu/en/events/buildwebinar-low-energy-apartment-futures-leaf
Tento webový seminář bude prezentovat projekt Low
Energy Apartment Futures a jeho výsledky.
Projekt Low Energy Apartment Futures se zabývá
obtížemi spojenými s retrofitingem bytových domů,
zejména pokud se jedná o objekty vícenásobného
vlastnitví.
SBE16
–
konference
Kdy:
Kde:
Web:

Sustainable

Built

Environment

8.3.2016 – 11.3.2016
Hamburk, Německo
http://www.sbe16hamburg.org/

Strategie, zájmové skupiny a faktory úspěchu. Tři
společní jmenovatelé letošní konference SBE16 v
Hamburku naznačují řadu témat, která jsou důležitá
pro budoucnost udržitelné výstavby, a to jak na
globální i na regionální úrovni.
Veletrh
MCE
EXPOCOMFORT 2016
Kdy:
Kde:
Web:
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MOSTRA

15.3.2016 – 18.3.2016
Milán, Itálie
http://www.mcexpocomfort.it/

CONVEGNO

Letos proběhne již 40. ročník tohoto úspěšného
mezinárodního veletrhu v oboru technických zařízení
budov a obnovitelných zdrojů energie a zúčastní se
ho špičkoví výrobci z oborů vytápění, klimatizace,
chlazení, výroby ventilů, hardware, sanitárních
technologií, úpravy vody a obnovitelných energií a
rovněž automatizace domácností a budov.
Moderni datová centra. Efektivní výstavba a
úsporný provoz
Kdy:
Kde:
Web:

16.3.2016
Praha
http://www.konference-mdc.cz

Tématem přednášek a následných diskusí bude
především optimalizace energetických nároků v
datových centrech a zpětné využití odpadního tepla z
nich. Cílem je minimalizovat finanční náklady při
investici a provozu moderních datových center a
jiných IT objektů.
Konference OSN Evropský Habitat v Praze
Kdy:
Kde:
Web:

16.3.2016 – 18.3.2016
Praha
http://www.europeanhabitat.com/

"Evropský Habitat“ je mezinárodní regionální
konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské
komise OSN (EHK OSN).
Tématem konference „Evropský Habitat“ je „Housing
in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných
městech), které OSN schválila a velmi je vítá;
považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává
velký zájem o účast z celého světa.
Sustainable Built Environment 2016 - Transition
Zero konference
Kdy:
7.4.2016 – 8.4.2016
Kde:
Utrecht, Nizozemí
Web: http://www.huconferenties.nl/index.php/sbe16/
Konferenci Sustainable Built Environment (SBE
2016) - Transition Zero, s podtitulem 'From
Demonstrations
to
large-scale
NET-Zero
Refurbishment'
pořádá
utrechtská
univerzita
aplikovaných věd (Hogeschool Utrecht) a Centre of
Expertise Smart Sustainable Cities ve spolupráci s
dalšími technickými univerzitami v NL.
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Sustainable Nuclear Energy Conference
Kdy:
Kde:
Web:

12.4.2016 - 14.4.2016
Nottingham, Velká Británie
http://www.icheme.org/snec2016

Hlavními tématy budou aktuální reaktorové systémy,
budoucí nebo alternativní systémy energetických
reaktorů a paliva, pokročilé palivové cykly, nové
výzvy v oblasti vyřazování z provozu, nakládání s
odpady a pokročilé využití jaderného štěpení.
Veletrh International Exhibition of Inventions
GENEVA 2016
Kdy:
Kde:
Web:

13.4.2016 - 17.4.2016
Ženeva, Švýcarsko
http://www.inventions-geneva.ch/en/

Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské
vlády, Světové organizace duševního vlastnictví
(WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník
mezinárodního veletrhu vynálezů a nových
technologií International Exhibition of Inventions
GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého
druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze
soukromého sektoru, vědecké a akademické
komunity i vládních institucí z celého světa příležitost
setkat se s investory a obchodními a průmyslovými
agenty.
Energetické fórum a Teplárenské dny 2016
Kdy:
Kde:
Web:

14.4.2016
Hradec Králové
http://www.teplarenske-dny.cz/cs/

Součástí Energetického fóra & Teplárenských dnů
2016 je i řada odborných konferencí s mezinárodní
účastí zaměřených na aktuální témata z pohledu
technického, ekonomického i ochrany životního
prostředí.
Budoucnost stavebnictví
Kdy:
18.4.2016 – 19.4.2016
Kde:
Vídeň, Rakousko
Web: http://een2013.rhkbrno.cz/index.php/veletrhykooperacni-setkani/230-budoucnost-stavebnictvi
Na akci „Future of Building“ získáte nové
mezinárodní kontakty, seznámíte se s novinkami v
oboru, setkáte se s potenciálními partnery pro
spolupráci během odborné konference a face2face
schůzek na základě Vašich kooperačních profilů a

budete mít možnost navštívit zajímavé vídeňské
projekty.
Stavební veletrhy Brno 2016
Kdy:
Kde:
Web:

20.4.2016 – 23.4.2016
Brno
http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/

BF 2015, Mobitex 2015, Dřevo a stavby Brno 2015 Veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti
stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a
technologie, stavební materiály a výrobky, stavební
stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení
budov.Jedním z témat bude: Dotace na energeticky
úsporné bydlení a kotlíkové dotace, Dřevostavby,
Vše o stavebnictví, technickem zařízení budov a
vybavení interiéru.
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2016
Kdy:
Kde:
Web:

17.5. 2016
Praha
http://cesb.cz

Tato klíčová diskuze největších lídrů českého
stavebnictví bude zaměřena na strategii vlády ČR a
klíčové kroky pro rozvoj českého stavebnictví v letech
2016 a 2017, vizi lídrů pro rozvoj českého
stavebnictví ve střednědobém horizontu do roku
2020, seznámíte se také s nově připravovanými
zakázkami a rovněž se zásadními změnami v
klíčových oblastech legislat ivy (EIA, zákon o ZVZ,
stavební zákon).
Central Europe towards Sustainable Building
Prague 2016
Kdy:
22.6.2016 - 24.6.2016
Kde:
Praha
Web: http://www.eebcz.eu/cz/aktualne/kalendarakci/setkani-lidru-ceskeho-stavebnictvi-2016/
Jménem ČVUT a České společnosti pro udržitelnou
výstavbu budov Vás zveme na 4. ročník konference
Central Europe towards Sustainable Building
(CESB16). Akce je pořádána pod záštitou
mezinárodních pořadatelů CIB, iiSBE, UNEP-SBCI
and FIDIC a představuje jednu z řady konferencí v
rámci Sustainable Built Environment regional
conference
series,
které
budou
zakončeny
celosvětovou konferencí World Sustainable Built
Environment Conference SBE17 v Hong Kongu.
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Máte tip na zajímavou akci? Chcete propagovat
Vaši akci na webu naší platformy? Chcete získat
více informací? Potřebujete poradit? Máte zájem
o spolupráci s námi?
Neváhejte nás kontaktovat na info@eebcz.eu.

