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Energetické úspory a OZE v budovách pod 

památkovou ochranou  
 

Operační program Životní prostředí  



Prioritní osa 5 – Energetické úspory a OZE 

 

 

 

Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie 
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Podporované aktivity  

 Zateplení obvodového pláště 

 Výměna a renovace (repase) otvorových výplní 

 Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla  

 Fotovoltaické a fototermické systémy  

 Systémy využívající odpadní teplo 

 Rekonstrukce otopných soustav 

 Zlepšení kvality vnitřního prostředí: 

 Systémy k eliminaci přehřívání budovy 

 Opatření zlepšující prostorovou akustiku 

 Modernizace vnitřního osvětlení  

 Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové 

vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii 

 Opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 
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Gymnasium - Holešov  
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 Objekt mimo plošnou 

památkovou ochranu a 

ani sám není prohlášen za 

kulturní památku. 
 

 Budova vystavěna v roce 

1902 v klasicistním pojetí. 

  

 Zateplení střech, okna, 

energetický management.  
 



Gymnasium - Holešov  
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Co nepodporujeme  
  

 Nejsou podporována opatření realizovaná na novostavbách, 

přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká půdních vestaveb, 

kde nedochází k rozšíření stávajícího obestavěného prostoru.  
 

 Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných 

domech. 
 

 Není podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k 

úplnému odpojení od SZTE. V případě částečné náhrady dodávek 

energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem 

vlastníka či provozovatele SZTE. 
 

 Nejsou podporovány výměny kotlů na zemní plyn za kotle na 

biomasu. 
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Co podporujeme (zvýhodňujeme)  

 OZE - vyšší míra podpory.  
 

 Je možno rekonstruovat i nevyužívané objekty – modelování.  
 

 Samostatnou realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla i v kombinaci s FVE. 
 

 Zvýhodňujeme projekty, které aplikují metodu EPC (Energy 

performance contracting) – zaručená úspora energie.   
 

 Výměnu atmosférických kotlů na zemní plyn za kondenzační 

kotle.  
 

 Památkově chráněné budovy mají zvláštní režim (vyšší způsobilé 

náklady, mírnější požadavky na plnění technických parametrů).  
 

 Architektonicky cenné budovy mají zvláštní režim (vyšší způsobilé 

náklady, mírnější požadavky na plnění technických parametrů).  
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S čím Vám pomůžeme  

 Individuální přístup  

 Možnost individuální a průběžné konzultace projektů   

 Možnost školení na MS 2014+, resp. ISKP2014+ 

 Revize (kontrola) připravených projektů před podáním žádosti 
 

 Památkově chráněné budovy - pomoc při konzultaci projektu s 

orgány památkové péče, včetně Národního památkové ústavu.  
 

 Architektonicky cenné budovy - pomoc při konzultaci projektu s 

orgány památkové péče, včetně Národního památkové ústavu. 

Možnost zajištění stanoviska Ústavu teorie a dějin architektury, 

Fakulta architektury ČVUT, jakožto podkladu pro jednání s orgány 

památkové péče.  
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Budova radnice- Šumperk 
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 Objekt se nachází v městské památkové zóně. 

 Budova postavená letech 1909 – 1911 ve stylu saské 

neorenesance s neosesesními detaily.   

 Okna, oprava fasády, zavedení energetického managementu.  



Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.a)  

Běžné objekty: 
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Výše podpory  

Výše podpory % 35 % 40 % 50 % 

Sledovaný parametr Jednotka       

Úspora celkové energie  % ≥ 20  ≥ 40  ≥ 60  

Průměrný součinitel prostupu tepla 

obálkou budovy 

Uem  

[W.m-2.K-1] 
- ≤ 0,9xUem,R ≤ 0,80x Uem,R 

Součinitel prostupu tepla 

jednotlivých konstrukcí objektu, na 

něž je žádána podpora (bez výplní 

otvorů) 

U 

[W.m-2.K-1] 
≤ 0,85x Urec 

dle ČSN 730540-2:2011 a 

vyhlášky č.78/2013 Sb. 

Součinitel prostupu tepla oken, na 

něž je žádána podpora 

UW 

[W.m-2.K-1] 
≤ 0,80x Urec  

Součinitel prostupu tepla dveří, na 

něž je žádána podpora 

U 

[W.m-2.K-1] 
≤ Urec 

dle ČSN 730540-2:2011 a 

vyhlášky č.78/2013 Sb. 



Památkově chráněné a architektonicky cenné budovy: 
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Výše podpory  

Výše podpory % 40 50 

Sledovaný parametr Jednotka     

Úspora celkové energie  % ≥ 10  ≥ 30  

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

objektu, na něž je žádána podpora (bez dveří, 

střešních oken a světlíků) 

U 

[W.m-2.K-1] 

  

≤ 0,90×Urec
3)   

Součinitel prostupu tepla  dveří, střešních oken a 

světlíků, na něž je žádána podpora 

 

U 

[W.m-2.K-1] 

 

 

≤ Urec
2)3) 



Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.b)  
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Výše podpory  

Typ projektu 
Výše podpory 

(%) 

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW 

využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění 

nebo přípravu teplé vody za kondenzační kotle na zemní plyn 

nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn  

40 

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW 

využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění 

nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, te-

pelná čerpadla, instalace solárně-termických kolektorů a 

fotovoltaického systému 

60 

Instalace fotovoltaického systému, realizovaná současně se systémem 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,  
70 

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 70 
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 Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce. 

dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory 

 Projektová příprava, TDI, BOZP, management projektu. 

 Limity (zateplení, zdroje) jsou definovány v PrŽaP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Možnost uplatnění vyšší míry způsobilosti výdajů (i bez limitu) u památkově 

chráněných a architektonicky cenných budov. Bude se odvíjet od 

požadavku příslušného orgánu památkové péče a ocenění projektantem. 

 

Řešené konstrukce Kč bez DPH / m2* 

Obvodové stěny 3 335* 

Ploché a šikmé střešní konstrukce 2 530* 

Konstrukce k nevytápěným prostorům 

(půdám, suterénům, ostatním místnostem) 
1 150* 

Podlahy na zemině 2 875* 

Výplně otvorů 8 050* 

Způsobilé náklady  



Základní škola -  Staré Město  
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 Objekt mimo plošnou 

památkovou ochranu a ani 

sám není prohlášen za 

kulturní památku. 
 

 Budova vystavěna roku 

1887 s dochovaným 

architektonickým řešením.  
 

 Okna, dveře, plynová 

kotelna, vzduchotechnika, 

částečné zateplení, 

zavedení energetického 

managementu.  
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Zásadní přílohy k žádosti  
 

Studie stavebně technologického záměru nebo Projektová 

dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů) 

případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového 

rozpočtu (možnost i agregovaného např. u dodávek).  
 

Energetické posouzení projektu dle zveřejněného vzoru. 
 

Stanovisko příslušného orgánu památkové péče nebo Národního 

památkového ústavu. 
 

Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování 

staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 

druhů živočichů“. 
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Výzvy v roce 2019 a 2020 
 

                                       Termíny 2019 
 

 Začátek podání žádosti 2. 5. 2019 

 Konec podání žádosti 3. 2. 2020 

        Alokace  

  2,5 mld.  

 

                                Termíny 2020 
 

 Začátek podání žádosti 2. 3. 2020 

 Konec podání žádosti 2. 3. 2021 

        Alokace  

  2 - 3 mld.  

 

 



Kino Metropol – Olomouc 
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 Objekt v městské 

památkové rezervaci. 
 

 Modernistická stavba z 

roku 1932. 
 

 Okna, zateplení podlah 

a stropu suterénu 
 

 Zavedení 

Energetického 

managementu 



Gymnázium a Jazyková škola - Zlín 
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 Kulturní památka. 
 

 Jedná se typický příklad 

zlínského konstruktivismu. 

  

  Výměna oken a zavedení 

energetického man. 



Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz 

 

        

energetickeuspory@sfzp.cz 
 

Bohdan Polak                                                      
Odbor ochrany ovzduší a OZE  SFŽP ČR 

Tel.: 725 789 605 

E-mail: bohdan.polak@sfzp.cz 
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