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Zřízeno na základě přijatého Klimatického plánu



Klimatický plán hl. m. Prahy
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❑ Zřízeno k 1. 10. 2021, činnost zahájena 1.2.2022

❑ Poskytování komplexních služeb, příprava, realizace a provoz výroben elektřiny

❑ Městské budovy,městské společnosti, městské části, BD, SVD i RD

❑ Držitelem licencí - obchod s elektřinou, obchod s plynem, následně výroba elektřiny

❑ Dotace z EIB – ELENA - 45 mil. Kč na přípravu FVE na objektech

❑ Dotace Modernizační fond – 25 mil. Kč - realizaci FVE – 3,5 MWp

❑ Zaregistrováno přes 800 zájemců

❑ Od 2023 centrální zadavatel nákupu elektřiny

Pražské společenství obnovitelné energie



www.prazskespolecenstvi.cz
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Činnosti PSOE

❑ Připravovat nové projekty výroben OZE případně v kombinaci s úsporami energie

❑ Zajišťovat pro jejich realizaci vhodné financování s využitím dotačních zdrojů

❑ Provádět zadávací řízení na výběr zhotovitele výroben OZE a realizace úspor energie

❑ Poskytovat odborný dohled nad samotnou výstavbou výroben OZE a realizací úspor energie

❑ Provozovat výrobny OZE a energii jimi vyráběnou dodávat do odběrných míst zřizovatele

❑ Uzavírat smlouvy o dodávce el. energie, smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o
dodávce plynu z obnovitelných zdrojů do odběrných míst zřizovatele

❑ Uzavírat smlouvy o připojení k distribuční soustavě elektrické energie pro provoz výroben OZE

❑ Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrakty PPA z angl. Power Purchase Agreements)
a dodávky do odběrných míst zřizovatele
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Smlouva o 
pachtu FVE 

Smlouva o 
pachtu FVE

Smlouva o 
pachtu 

FVE

Smlouva o 
dodávce elektřiny 

z FVE i od 
dodavatele

Smlouva o 
dodávce elektřiny 

z FVE (společné 
prostory/ 

v závislosti na 
vývoji legislativy 

na celé OM)

V závislosti na ostatních vztazích 
a vývoji legislativy

Poskytovatel 
dotace

SVJ

THMP
ERÚ

Dodavatel 
elektřiny

Subjekt zajišťující 
zápočet přebytků

Podpora 
RES+

Licence výroba 
a obchod s 
elektřinou

Podpora 
NZÚ

Domácnosti

model tohoto 
vztahu bude 

upřesněn

Podpora 
NZÚ

Žádost o 
podporu NZÚ –

zpracovaná 
PSOE (podána v 
zastoupení ze 
strany PSOE)

Příspěvková 
organizace 

HMP

Smlouva na 
realizaci a 

provoz FVE 

Smlouva o 
výkupu elektřiny 
(přetoků, model 
bude upřesněn)

Smlouva o 
sdružených 

službách dodávky 
elektřiny (ZZVZ)

Žádost o 
podporu RES+

Žádost o podporu NZÚ –
zpracovaná PSOE (podána v 
zastoupení ze strany PSOE)

HMP

Rámcová 
smlouva na 

realizaci a servis 
FVE 
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Naše cíle 

* Počet objektů z celkových 22 900

** Instalovaný výkon – průměr 5 až 200 kWp/objekt, podle typu

Naše cíle 

* Počet objektů z celkových 22 900

** Instalovaný výkon – průměr 5 až 200 kWp/objekt, podle typu

2022 2023 2024 2025 2026 Celkem

počet objektů* 35 155 320 445 680 1 635

plnění Klimatického plánu [%] 3 6 7 9 11 36

celková investice [mil. Kč] 86 330 480 645 870 2 511

získané externí zdroje [mil. Kč] 25 110 160 215 290 800

instalovaný výkon [MWp]** 3 9 14 20 29 75

výroba obnovitelné elektřiny [GWh/rok] 3,2 9,5 14,7 21,1 30,4 78,9

snížení emisí CO2 [tuny/rok] 1 195 3 586 5 578 7 969 11 555 29 883

úspory [mil. Kč/rok] 30,7 91,2 141,1 202,6 291,8 757,4
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1. Fotovoltaika

❑ provozně nenáročný zdroj

❑ investiční náklady cca 30 -50 tis. Kč/kWp – standardní systémy

❑ investiční náklady cca 60 -110 tis. Kč/kWp – atypické systémy

❑ doba návratnosti 7- 10 let – standardní systémy bez akumulace

❑ doba návratnosti 12- 16 let – atypické systémy bez akumulace
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1. Fotovoltaika
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1. Fotovoltaika

TZB info: Petr Wolf, Pavel Hrzina, Návrh FV systémů na rovných plochách s ohledem na 

efektivní využití technologie i dostupné plochy
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1. Fotovoltaika



13/20

1. Fotovoltaika

2021 – Vídeň - nový „Solar Manual – integrace PV a zeleně



14/20

1. Fotovoltaika

Zdroj: Richtlinie für Solaranlagen im Kanton Basel-Stadt (2013)
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1. Fotovoltaika

Katedrála v Gloucesteru

Aula Pierluigi Nervi, Vatican, UNESCO

Strand Church, Norsko
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2. Tepelné čerpadlo

❑ provozně náročný zdroj

❑ investiční náklady vyšší na instalovaný výkon

❑ na rozdíl od FVE nahrazuje spotřebu tepla

❑ vhodná kombinace FVE + tepelné čerpadlo – nižší provozní náklady TČ

❑ příklad TČ – vzduch voda
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2. Tepelné čerpadlo

❑Praha Stodůlky, tepelné čerpadlo 120 kW, vzduch-voda, od 2020, instalováno v tech. místnosti,
bez hluku, změny vzhledu budovy (jen ventilační mřížka na fasádě)

Zdroj: SVJ Suchý vršek, (Petr Wolf)
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2. Tepelné čerpadlo + FVE

❑Odběr ze sítě pro krytí vytápění a TV, 69 byt. jednotek. (roční spotřeba el. energie cca 160 MWh)

❑Vlastní vyrobená energie uvažuje instalaci 75 kWp FVE na střeše

Zdroj: SVJ Suchý vršek, (Petr Wolf)

Vlastní vyrobená 

energie

Odběr ze sítě

Prodej do sítě
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3. Bateriové úložiště 

❑Prozatím finančně náročné

❑Kapacity na uskladnění

Zdroj: UCEEB, Fenix Group)

Zdroj www.watsonic.com
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4. Vertikální větrné turbíny 

Zdroj OrbitEnergy s.r.o.



Děkuji za pozornost

Připojte se… 
www.prazskespolecenstvi.cz


