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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Čtvrtý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR 

2. prosince 2022, Praha | V pořadí čtvrtý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings se 
bude věnovat opět energetice. Tentokrát se však odborníci podívají na celou problematiku z jiného 
pohledu, a to z pohledu koncových spotřebitelů. Termín energetická chudoba začínají totiž skloňovat i 
české domácnosti a začínají si uvědomovat důležitost umět si vyrábět vlastní obnovitelnou elektřinu nebo 
teplo. Zapojit se do komunitní energetiky se tedy zdá být jako velmi žádoucí, a to i pro pokračování rozvoje 
obnovitelných zdrojů, kterým může být i výroba čistého vodíku jako zdroje energie pro budovy. Komunitní 
výroba energie má nejen velkou podporu, ale také obrovský potenciál. 

Čtvrtý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, který proběhne v pátek 2. prosince 2022, Jan 
Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí. 

Ve druhé části budou představena k diskuzi tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Nástup energetických 
komunit, které se rozvíjejí po celé Evropě a jasně se ukazuje, že když se vhodně nastaví pravidla kolektivní 
výroby a spotřeby a podpora ze strany státu, tak dochází k rychlému vývoji, který je velkým přínosem pro 
navýšení udržitelnosti a odolnosti energetiky; (ii) Energetická chudoba, neboť roste počet domácností, 
které mají finanční problém s úhradou svých závazků vůči energetickým společnostem; a (iii) Uplatnění 
vodíkových technologií v budovách, a to proto, že snaha o ukončení závislosti EU na fosilních palivech 
(REpowerEU) akcelerovaná válkou na Ukrajině staví do popředí tzv. zelený vodík. 

Z tohoto kulatého stolu vyplynou další opatření a návrhy na praktické kroky, které se promítnou do 
cestovní mapy, shrnující opatření vzešlá z předešlých jednání. Kulatého stolu se opět zúčastní zástupci 
státních institucí, bank a dodavatelského sektoru. Ve třetí části společně nahlédneme do nadcházejících 
aktivit kulatých stolů v roce 2023. 

________________________________ 

 

O projektu 

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, 
financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku 
zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých 
budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či 
omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány 
možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou 
vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření 
krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze 
efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky. 

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/. 
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SEVEn, The Energy Efficiency Center  (SEVEn) Kontakty: Jan Veleba, jan.veleba@svn.cz, Jiří Karásek, jiri.karasek@svn.cz, 
Asociace pro rozvoj infrastruktury   (ARI) Kontakt: Gabriela Švancarová, PR@ceskainfrastruktura.cz 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví  (SPS)  Kontakt: Tomáš Majtner, majtner@institutsps.cz 
Asociace poskytovatelů energetických služeb  (APES) Kontakt: Eva Ksiazczak, office@apes.cz 
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Kontakt: Pavol Kováčik, prezident@zsps.sk 

25 let energetických  
služeb se zárukou úspor 
v české republice


