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Vážení obchodní partneři, vážení kolegové, 

dovolujeme si vás pozvat na bezplatný seminář o nově připravovaných dotacích pro 
VEŘEJNÝ SEKTOR A BYTOVÉ DOMY. 

Seminář pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví společně se Skupinou ČEZ ESCO a za podpory 
Krajského úřad Moravskoslezského kraje a SFŽP ČR 

Termín semináře: 23. června 2022 

Místo konání :  Multifunkční sál, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava  
Mariánské Hory, Zelená 40 A/2824, parkovat je možné v OC FUTURUM 
Program bezplatného semináře:  

8:30 – 9:00 – příjezd hostů, coffee break  

9:00 – 9:05 – uvítání účastníků semináře - Pavel Ševčík, zástupce ČEZ ESCO, zástupce Krajského úřadu 

9:05 - 9:20 Energetické úspory (veřejné budovy) 
představení zjednodušených metod vykazování - 
jednotkové dotace a jejich valorizace podle pohybu cen 
stavebních materiálů a prací, jakou výši dotace lze získat na 
jednotlivé druhy úsporných opatření, větrání ve školách, 
odklon od plynu, nabídka dofinancování projektu ze SFŽP 
ČR. 

Za OP ŽP prezentuje: 
Ing. Bohdan Polak 

9:20 - 9:30 Úspory na technologických procesech v budovách – 
novinka - dotace na úspory například v prádelnách, 
kuchyních, odklon od plynu 

Za OP ŽP prezentuje: 
Ing. Bohdan Polak 

9:30 – 9:40 Výstavba nových veřejných budov 
pasiv, plusové budovy 

Za OP ŽP prezentuje: 
Ing. Bohdan Polak 

9:40 – 10:00 
 

Dotace na veřejné osvětlení 
podmínky čerpání dotací na energeticky úsporné zdroje, 
dobíjecí infrastrukturu na elektromobily a smart prvky  

Za Modernizační 
fond prezentuje: 
Ing. Bohdan Polak 
Za NPO prezentuje 
zástupce MPO 

10:00 – 10:20 
 

Energetické úspory a instalace obnovitelných zdrojů pro 
bytové domy 
nově dotace pro bytové domy na celém území ČR v NZÚ 
 

Za NZÚ prezentuje: 
Zástupce SFŽP ČR 

10:20 – 10:40 Obnovitelné zdroje energie (FVE a akumulace, energetické 
komunity), novinka v OPŽP - bude možné instalovat FVE i 
na nezateplenou budovu, instalace FVE na 
vodohospodářskou infrastrukturu, nabídka dofinancování 
projektu ze SFŽP ČR 
 

Za OP ŽP a 
Modernizační fond 
prezentuje: 
Ing. Bohdan Polak 

10:40 – 11:00 Energetické využití odpadu 
nové dotace na spalování odpadů, podmínky čerpaní 
dotací a kritéria přijatelnosti 

Za OP ŽP prezentuje: 
Ing. Bohdan Polak 
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11:00 – 11:20 Energetické úspory se zárukou EPC (představení možnosti 
využití) - realizace úsporných opatření bez investičních 
prostředků (bez capexu) s garancí dosažení výše úspory 
 

Prezentuje zástupce 
ČEZ ESCO 

11:20 – 11:40 Ukázky dobré praxe Zástupci ČEZ ESCO a 
ČEZ Energetické 
služby 

Závěrečné shrnutí a ukončení akce: Pavel Ševčík, zástupce Krajského úřadu, zástupce ČEZ ESCO,  

V průběhu akce bude k dispozici občerstvení. 
 

 
Případné dotazy můžete psát na email:  jaroslav.hrubes@cez.cz  
Vzhledem k omezené kapacitě sálu potvrďte svoji účast co nejdříve, nejpozději však do 16. června:  
REGISTRACE ZDARMA: https://forms.office.com/r/CfprgK66Fy 
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