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Projekty EPC v roce 2015 ušetřily 
našim klientům na energiích a pro-
vozních nákladech téměř 20 milionů 
korun.

AKTUALITA: 
Zákon o registru smluv vstupuje 1. 7. 2016 v účinnost! ››  více na str. 8–9

Největší vodohospodářské investice! ›› více na str. 4–5

Kontaktní adresa: 
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o. 

Zpravodaj 

Součet investičních nákladů projek-
tů, které ve stávajícím programova-
cím období uvádíme do pohybu, se 
blíží 1 mld. Kč.  Významně se na tom 
podílí velké vodohospodářské pro-
jekty zaměřené na pitnou vodu.

Vážení obchodní přátelé,
do rukou se Vám dostává již šesté číslo firemního zpravodaje, kde najdete informace o některých našich 
projektech a především aktuálně vypsané dotační výzvy. V neposlední řadě pak zajímavosti ze života skupiny 
tří firem – společnosti DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

Během oslav 610. výročí založení 
obce Bělé jsme se podívali na naše 
hospodářství z ptačí perspektivy…

›› více na str. 4

Dinfo
• • •

• 

›› více na str.12

›› více na str. 14
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Výstavba nové MŠ v Chomuticích

Výstavba a modernizace přestupních dopravních terminálů a parkovacích systémů dostala v rám-
ci IROP zelenou. Obce a města představující významné dopravní uzly tak mají velkou šanci na 
vybudování moderní a bezpečné infrastruktury pro uživatele veřejné hromadné dopravy. Vedle 
terminálů zajišťujících přestup mezi dvěma a více druhy dopravy jsou podporovány i stále více 
oblíbené parkovací systémy B+R, které umožňují bezpečnou úschovu kol. Žádosti o dotaci jsou 
v letošním roce přijímány do 2. 9. 2016. Úspěšné projekty si rozdělí více než 1 mld. Kč. 

Dopravní terminály mají v IROP zelenou

Investor: 
Obec Chomutice
Dotační program: 
Integrovaný regionální operační 
program (IROP)
Realizace: 
10/2016 – 08/2017
Celkové náklady projektu: 
12 906 020 Kč
Projektový manažer: 
Ing. Lucie Tóthová

Dne 22. 4. 2016 byl ukončen příjem žádostí do 15. a 16. vý-
zvy IROP zaměřené na infrastrukturu předškolního vzdělává-
ní, vč. sociálně vyloučených lokalit. Výzvy byly zaměřeny na 
zvýšení prokazatelně nedostatečné kapacity předškolních 
zařízení. Podmínkou rovněž bylo zajištění fyzické dostup-
nosti a bezbariérového přístupu mateřských škol. V rámci 
výzvy č. 15 jsme podávali žádost na výstavbu zcela nové 
budovy mateřské školy v obci Chomutice (okres Jičín). Stá-
vající škola v obci nedisponuje dostatečnou kapacitou a je 
ve velmi špatném technickém stavu. Nová mateřská škola 
bude poskytovat zázemí pro 42 dětí, čímž její kapacita vzros-
te o 17 dětí. Nová budova je navržena jako jednopodlažní 
dřevostavba, disponující 2 třídami pro hry a spánek dětí  
a dalšími místnostmi potřebnými pro bezproblémový a bez-
pečný provoz mateřské školy. V rámci projektu bude rovněž 
vybudována zahrada pro venkovní aktivity dětí.

Přehled druhů podporovaných parkovacích systémů:
P + R  - „Park and Ride“, záchytná parkoviště pro osobní automobily s návaznos-
ti na veřejnou hromadnou dopravu
K + R - „Kiss and Ride“, místa pro krátkodobé zastavení nebo vyčkávání vozidel 
s návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu
B + R - „Bike and Ride“, místa a zařízení k bezpečnému uložení kol s návazností 
na veřejnou hromadnou dopravu

Rekonstrukce čp. 2 v Opočně 

V průběhu června 2016 byla naše společnost úspěšně vybrá-
na v rámci výběrového řízení jako manažer projektu pro pro-
jekt Rekonstrukce objektu čp. 2 v Opočně. Pro investora, tj. 
město Opočno, se jedná o velmi významnou, svým rozsahem 
jedinečnou a finančně náročnou akci. 
Objekt se nachází na Trčkově náměstí v těsné blízkosti zám-
ku. Stejně jako zámek samotný je tento objekt zapsán v se-
znamu národních kulturních památek a právě z tohoto důvo-
du je možné získat na jeho rekonstrukci finanční prostředky 
z evropských strukturálních fondů, resp. z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Projekt je na samém začátku a celý pracovní tým čeká nelehký úkol. V současné době organizuje 
naše společnost výběrové řízení na projektanta. Poté co bude uzavřena smlouva o dílo s vybranou 
projekční kanceláří, bude třeba důkladně promyslet a specifikovat představy o využití rekonstruo-
vaného prostoru a současně je skloubit s náročnými podmínkami poskytovatele dotace. 
Žádost o dotaci bude město Opočno předkládat v průběhu prvního kvartálu roku 2017 a dotace 
může činit až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.
Naše společnost spolupůsobila taktéž jako projektový manažer u projektu „Rekonstrukce zpevně-
ných ploch Trčkovo náměstí a Zámecká ulice“, který byl financován z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod a dokončen v roce 2011. Namísto původního asfaltového náměstí 
je zde krásný odpočinkový prostor vydlážděný štětovou dlažbou, která dodává historickému jádru 
na autentičnosti. Věříme, že i rekonstrukce objektu čp. 2 se podaří a během následujících 2-3 let 
se otevře veřejnosti další historický objekt.

Investor: 

Město Opočno

Dotační program: 
Integrovaný regionální operační 
program (IROP)

Projektový manažer: 
Ing. Miroslava Zemanová

http://www.dabona.eu
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Druhý z našich nově připravovaných projektů „In-
tenzifikace ÚV Hrobice vč. pramenišť“, realizova-
ný společností Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., se pak zaměřuje na intenzifikaci úpravny 
vody v Hrobicích a souvisejících pramenišť. Reali-
zací projektu dojde ke zvýšení množství a kvality 
pitné vody pro skupinový vodovod Pardubice. 
Předmětem naší činnosti je v obou případech 
kompletní manažerská činnost, tzv. od A do Z, ve-
doucí v prvé řadě k získání dotace, která pomůže 
investorům nést obrovské investiční břímě těch-
to akcí. O obou projektech Vás budeme informo-
vat v dalších číslech zpravodaje.

Největší vodohospodářské investice
V minulých číslech jsme vás informovali o dlouhé řadě úspěšně ukonče-
ných vodohospodářských projektů z programovacího období 2007-2013 
Operačního programu Životní prostředí (bezmála za 1,055 mld. Kč). Na 
tuto řadu navazujeme dalšími projekty, které se rýsují pro nové operační 
období OPŽP 2014 – 2020, resp. jiné vhodné dotační programy.
V měsíci červnu naše společnost uspěla v rámci dvou veřejných zakázek, 
které svojí realizací významně ovlivní zásobování pitnou vodou ve Vý-
chodních Čechách.

„Výstavba nového vodojemu a zkapacitnění a zkvalitnění pitné vody pro oblast 
Náchod, Nové Město nad Metují, Česká Skalice, Hradec Králové“
První z nich, pod investorstvím společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., je projekt s ná-
zvem „Výstavba nového vodojemu a zkapacitnění a zkvalitnění pitné vody pro oblast Náchod, 
Nové Město nad Metují, Česká Skalice, Hradec Králové“. Projekt je pouze první částí komplexního 
projektu rekonstrukce východočeské vodárenské soustavy, která má posílit zabezpečenost vodá-
renského systému v případě sucha a zajistit dlouhodobou udržitelnost vodárenského systému.
Předmětem našeho projektu bude výstavba nového vodojemu o objemu 5 000 m3, zvýšení ob-
jemu dalšího vodojemu, rekonstrukce prameniště a zkapacitnění vodovodních řadů v celkové 
délce cca 16,5 km. Jak vyplývá z názvu projektu, jeho cílem je zkvalitnění dodávek pitné vody pro 
oblast Náchodska, Novoměstska  a Českoskalicka.

Význam akce pro tuto oblast si uvědomujeme nejen my, investor VAK Náchod, a.s., ale i města, 
která budou realizovanou akcí dotčena. Proto byla smlouva o zahájení projektové přípravy mezi 
společností Vodovody a Kanalizace Náchod a.s. a společností DABONA s.r.o. slavnostně pode-
psána dne 30. června 2016 v prostorách salonku náchodské radnice. Podpisu byli přítomni mimo 
oba hlavní aktéry, tedy ředitele společnosti VAK Náchod a.s. Ing. Téra a ředitele a jednatele spo-
lečnosti DABONA s.r.o. pana Chudoby, také starosta Náchoda pan Jan Birke, starostka Hronova 
paní Bc. Hana Nedvědová a starosta městyse Velké Poříčí pan Ing. Josef Král.

„Intenzifikace ÚV Hrobice vč. pramenišť“

http://www.dabona.eu
http://www.dabona.eu
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Na další projekty připravované společností Vodovody a kanaliza-
ce Jablonné nad Orlicí, a.s. jsme se zeptali výrobně technického 
náměstka společnosti, Ing. Lubomíra Fiedlera.

Pane inženýre, můžete nám říci, zda v nejbližší době připravujete 
nějaký větší projekt, se kterým pomýšlíte na dotaci?
Ano, připravujeme  na období 2015-2020 celkem 3 nové velké 
projekty nasměrované do  rozvoje vodárenské infrastruktury v pů-
sobnosti naší společnosti.  Jeden projekt  by měl řešit  rozvoj kana-
lizačních systémů, dva projekty pak  rozvoj vodovodních systémů. 

S ohledem na období střídajícího se sucha, přívalových dešťů, 
zhoršení množství i kvality dodávané pitné vody bych se ráda 
zaměřila na oblast pitné vody. Jak se k těmto problémům staví 
společnost VAK a.s.?
V této oblasti jsou ve finalizaci podklady k podání žádosti na vydání územních povolení.  Spo-
lečnost VAK a.s. již několik let připravuje vlastní podrobné technické studie budoucích řešení  
posílení  a propojení stávajících vodárenských soustav (skupinových i individuálních vodovodů), 
které vlastní a provozuje. 
Pečlivá příprava technického řešení  budoucího zásobování obyvatelstva a průmyslu pitnou vo-
dou je v kontextu posledních let s projevujícím se hydrologickým suchem zásadním úkolem, který 
by měl každý odpovědný vodohospodář řešit již s jistou mírou  „vizionářského přístupu“.  Využít 
podrobných dlouholetých znalostí využitelných  zásob podzemních vod, výsledků dlouhodobé-
ho  sledování hladin podzemních vod ve využívaných jímacích objektech, její dlouhodobé jakosti 

Jak je to s pitnou vodou v oblasti Brandýsa n. Orl. 
a vydatnosti a potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti. To jsou podklady pro výsledné 
technické řešení navržených nových zdrojů ve stabilních  zdrojových strukturách  zásob podzem-
ních vod, akumulačních kapacit  a nových vodovodů, propojující dnes oddělené vodovodní sítě 
s reverzními toky vody. 
V tomto kontextu tedy vznikají dva projekty směřované do vodárenských kapacit – vodovodní 
skupina Brandýsko a vodovodní skupina Letohradsko.

Vzhledem k omezujícímu rozsahu našeho rozhovoru se zaměříme pouze na jeden z těchto pro-
jektů - Vodovodní skupinu Letohradsko. Co tento projekt konkrétně zahrnuje?
Projekt za více jak 110 mil. Kč předpokládá posílení stávající vodovodní skupiny Letohrad-Píseč-
ná--Červená zapojením vodních zdrojů LT 1 a 2 Letohrad do systému a její následné kapacitní 
propojení se skupinou Orlickou (Jablonné n. O, Verměřovice, Mistrovice, Sobkovice, Bredůvka, 
Šedivec, Nekoř a části Líšnice) reverzním způsobem oběma směry.
Propojení vodovodů v kapacitně omezené míře je funkční už v současnosti. Nedostačuje ale re-
verznímu zásobení Letohradu z Mistrovic a opačně stávající Mistrovické  akumulace 150 m3  z Le-
tohradského systému.
Max. využití současných vodních zdrojů v Jablonském lese i dotace ze směru Letohradu pro Or-
lickou skupinu i Jablonné nad Orlicí bude zajištěno významným posílením akumulační kapacity 
na strategickém výškovém místě u stávajícího vodojemu v Mistrovicích o min. 500 m3. Současně 
projekt počítá s výstavbou samostatného výtlačného potrubí z vrtu  LT-2 Letohrad a výstavbou 
nového vodojemu nad Bažantnicí.  Celý projekt předpokládá rekonstrukce, nebo  vybudování no-
vých vodovodních sítí, v délce cca  7,5  km  (z toho je nových vodovodů 3 km) a zvýšení kapacity 
vodojemů o cca 1 100 m3.  Zásobováno je  12 200 obyvatel.
Kromě projektů, se kterými se budeme obracet o podporu prostředků z EU, společnost VAK a.s. 
každoročně realizuje také vlastní investiční  projekty a to jak nové rozvojové, tak obnovující infra-
strukturní  za více jak 50 mil. Kč.

Jakých rizikových míst v projektu se obáváte? 
V současné době je myslím nejrizikovějším faktorem příprava projektů k realizaci stavby. Admi-
nistrace povolení stavby  jako vodního díla, a to podotýkám zcela ve „veřejném zájmu“,  je velmi 
složitá. Proces územního řízení, který je oddělený od stavebního řízení mezi dva odlišné úřady 
(příslušný stavební úřad a speciální vodoprávní úřad), až nesmyslně komplikuje práci obou úřadů 
a především investora. 
Omlouvám se, ale tento zákonem nastavený proces je v přímém rozporu s proklamacemi na 
zjednodušení řízení všeho druhu, se kterými se setkáváme při přípravě změn zákonů (stavebního, 
vodního apod.). Vodní hospodářství je v tomto směru postiženo zcela jednoznačně nejvíce a to 
přesto, že stavby, které v jeho působení vznikají, mají pro  veřejný zájem  jednoznačný statut.
Dalším rizikovým faktorem je   řešení pozemkových záležitostí. Velmi často se setkáváte se situa-
cí, kdy se nejsme schopni dohodnout s vlastníkem pozemku, který by měl být stavbou vodovodu 
dotčen, na oboustranně akceptovatelných podmínkách. To je ale všeobecný problém všech sta-
veb, se kterým si musíme poradit sami.

Děkujeme Vám za rozhovor a v příštích číslech se určitě vrátíme opět k problematice sucha  
i projektům v oblasti odvádění odpadních vod.

http://www.dabona.eu
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Zákon o registru smluv 
vstupuje 1. 7. 2016 v účinnost! 

Již 1. 7. 2016 vstupuje v účin-
nost zákon č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřej-
ňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), 
který nově nastavuje podmínky 
pro zveřejňování smluv ve zříze-
ném registru smluv, jehož správ-
cem je Ministerstvo vnitra ČR  
a který je přístupný přes bez-
platný dálkový přístup.
Prostřednictvím tohoto registru 
se musí povinně zveřejňovat sou-
kromoprávní smlouvy, smlouvy  

o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci s hodnotou plnění vyšší než 50 000,- Kč bez 
DPH, jejíž jednou smluvní stranou jsou např.:
 • územně samosprávný celek, městská část, městský obvod, dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost nebo ústav založený státem či územně      

samosprávným celkem
 • právnická osoba, v níž má stát či územně samosprávný celek většinovou majetkovou účast,…
Povinnost uveřejňovat smlouvu má celou řadu výjimek, např. nezveřejňují se smlouvy s hodnotou 
plnění nižší než 50 000,- Kč bez DPH či smlouvy, jejíž jednou smluvní stranou je obec, která nevyko-
nává rozšířenou působnost, a dále příspěvkové a právnické osoby, v níž má tato obec většinovou 
majetkovou účast.
Smluvní strana je povinna zaslat smlouvu ke zveřejnění správci registru do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. Smlouva, která musí být ze zákona zveřejněna, nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Exis-
tuje jedna výjimka, která se týká smluv uzavřených v souvislosti s mimořádnými událostmi ohro-
žující zdraví, život či majetek, tam účinnost nastává bez ohledu na zveřejnění.
Sankčním následkem za neuveřejnění smlouvy ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, může být 
její zrušení od počátku. Ustanovení zákona týkající se následků uveřejnění a zrušení smlouvy se 
poprvé použijí pro smlouvy uzavřené po 1. 7. 2017.

Ing. Hana Páchová

Od 1. 5. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 88/2016 Sb, který mění stávající předpisy 309/2016 Sb. 
(BOZP), 251/2005 Sb. (zákon o inspekci práce), 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), a 435/2004 Sb. 
(zákon o zaměstnanosti).
Tato novela má zásadní vliv na provádění Koordinátora BOZP na staveništi. Například:
1. Určuje minimální vzdělání a to technický obor s maturitou, nebo technický obor v bakalářském 

a magisterském studijním programu.
2. Plán BOZP musí být zpracováván zásadně koordinátorem BOZP a to již ve fázi zahájení zpraco-

vávání projektové dokumentace. Plán musí obsahovat nově technologické postupy výstavby  
a definování možných rizik a jejich zamezení v maximální možné míře.

3. Novinkou je povinnost stavebníka (investora) a zhotovitele dodržovat závazně plán BOZP, ne-
prodleně usilovat o nápravu zjištěných vad pod postihem finanční částkou 1 000 000 Kč. Dále 
jsou sazby dle §17 a §30 zákona č. 251/2005 dle novely 300 000 Kč, 400 000 Kč, 1 000 000 Kč  
a 2 000 000 Kč.

4. Koordinátor BOZP musí být stavebníkem (investorem) vždy písemně určen.
5. Nové vedení smluvních vztahů KOOBOZP: dříve se hojně stávalo, že koordinátoři uzavíra-

li smlouvy v nezvladatelném počtu s vysokým počtem zaměstnanců a účastníků staveb, což 
vedlo k tomu, že nestíhali vykonávat svou práci dostatečně kvalitně. Nově musí koordinátoři 
písemně dokumentovat chronologický seznam všech smluv, které se týkají jejich činnosti – de-
ník činností KOOBOZP.

Co je nového v BOZP? 

Legislativní změny v oblasti veřejných zakázek 
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.) vstoupí v účinnost dne  
1. 10. 2016. Zakázky vyhlášené po tomto datu se tak budou řídit již novou právní úpravou, kte-
rá (mimo jiné) slibuje výrazné ulehčení administrativní zátěže zadavatelů, transparentní a prů-
hledný proces zadávání zakázek  a celkovou kultivaci prostředí veřejných zakázek.  Nový zákon  
o zadávání zakázek uvádí navíc celý proces zadávání legislativně do souladu s evropským právem, 
což je nezbytnou podmínkou pro další čerpání dotačních prostředků z fondů EU. Seznam nejvý-
znamnějších změn oproti stávající úpravě uvádíme níže. V případě dotazů k této problematice 
se na nás neváhejte obrátit. Nově nabízíme též informační semináře v oblasti zadávacích řízení.

• Změna finančních limitů a zkrácení lhůt pro podání nabídek.
• Možnost vyloučení dodavatele, který předchozí zakázku nedodal v požadované kvalitě
• Možnost vícekriteriálního hodnocení nabídek.
• Splnění stanovených podmínek bude možné provést až po hodnocení, tj. pouze u nabídky  

vítězného uchazeče.
• Chybějící doklad či překlep ve výkazu výměr nebude důvodem pro vyloučení uchazeče.
• Pro hodnocení malých zakázek nebude nutné ustanovovat hodnotící komisi.
• Navýšení ceny v důsledku dodatečných prací, dodávek a služeb v souhrnu až o 50 % .

http://www.dabona.eu
http://www.dabona.eu
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Zpravodaj
Podzimní výzvy PRV

Příjem žádostí o dotaci v rámci 2. kola byl ukončen 23. 5. 2016. Další žádosti bude možné podávat 
v období 1. – 15. 10. 2016

Výběr podporovaných operací:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
4.3.2 Lesnická infrastruktura,
8.6.2 Technika a technologie pro lesní hospodářství,

IROP aktuálně – vzdělávání a komunitní 
rozvoj

Komunitní centra:
• plánováno – příjem žádostí 07/2016 – 10/2016

Infrastruktura SOŠ a VOŠ:
•  vyhlášeno – příjem žádostí do 18. 11. 2016

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II:
• plánováno – příjem žádostí 02/2017 – 06/2017

Infrastruktura ZŠ 
•  plánováno – příjem žádostí 09/2016 – 02/2017

Zájmové a neformální vzdělávání:
• plánováno – příjem žádostí 11/2016 – 04/2017

Přestupní terminály:
• vyhlášeno – příjem žádostí do 2. 9. 2016

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II:
• plánováno – příjem žádostí 01/2017 – 04/2017

Rozvoj sociálních služeb
• vyhlášeno – příjem žádostí do 27. 10. 2016

Jsme připraveni konzultovat Vaše projektové záměry! 

e-mail: dabona@dabona.eu

HARMONOGRAM OPŽP:
Operační program životní prostředí 2014-2020

prioritní osa Co je podporováno? Příjem žádostí

od do

PO 4 Zeleň v extravilánu obce - stromořadí, větrola-
my, remízy, vytváření a obnova vodních prvků s 
ekostabilizační funkcí (tůně, mokřady)

15.8.2016 17.10.2016

PO 4 Zeleň v intravilánu obce - parky, zahrady, uliční 
stromořadí, aleje, lesoparky, ošetření stromů

15.8.2016 17.10.2016

PO 3 Podzemní/nadzemní kontejnery na odpad, 
kontejnery na bioodpad, sběrné dvory, systémy 
pro separaci KO, bioplynové stanice

1.9.2016 30.11.2016

PO 5 Zateplení obálky a výměna zdroje vytápění ve 
veřejných budovách 

1.9.2016 20. 12. 2016

PO 3 Realizace průzkumných prací na území s ekolo-
gickou zátěží, vypracování analýz rizik, sanace 
vážně kontaminovaných míst

1.10.2016 31.12.2016

PO 3 Zimní stadiony - rekonstrukce chladícího zaří-
zení

15.10.2015 14.10.2016

PO 1 Výstavba kanalizace; výstavba, modernizace a 
intenzifikace ČOV

17.10.2016 19.1.2017

PO 1 Odstraňování příčin nadměrného zatížení po-
vrchových vod živinami (záchytné nádrže na 
jednotných kanalizacích, sedimentační nádrže)

17.10.2016 19.1.2017

PO 1 Výstavba a modernizace úpraven vody, zvyšo-
vání kvality pitné vody, přivaděče a rozvodné 
sítě pitné vody

17.10.2016 19.1.2017

PO 1 Výstavba ochranných nádrží (suché a retenční 
nádrže, poldry) - povodňová ochrana

1.11.2016 31.12.2016

PO 1 Digitální povodňové plány, rozhlas, srážkoměr-
né stanice, vodočetné latě, sirény

1.11.2016 31.12.2016

12.9. 2016 – 2. kolo podávání žádostí v rámci tzv. kotlíkových dotací – Královéhradecký kraj
09/2016 - 2. kolo podávání žádostí v rámci tzv. kotlíkových dotací – Pardubický kraj

http://www.dabona.eu
http://www.dabona.eu
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Údaje z každoročního hodnocení jsou pro naše klienty hmatatelným důkazem, že projekty EPC skutečně 
dokáží generovat úspory nákladů na provoz objektů. Za dosaženou úsporou je nejen počáteční investice 
do nových technologií a zařízení, ale také následný dohled nad optimálním provozem a výkon energe-
tického managementu. Právě energetický management umožňuje včas odhalit mezery v hospodaření 
s energií, identifikovat příčiny a pomoci při jejich odstranění v dalším období. Všechny naše projekty 
v roce 2015 generovaly větší úspory, než bylo klientům garantováno. To pro jejich rozpočty znamená 
méně provozních nákladů a více prostředků na investice, například do dalších energeticky úsporných 
opatření. 

S koncem roku 2015 byly vyhodnoceny a 
vyčísleny úspory energií a provozních ná-
kladů dosažené EPC projekty, které jsme 
realizovali (v případě projektů pro Králo-
véhradecký kraj spolu-realizovali). Objem 
dosažených úspor za rok se přiblížil k 
hranici 20 milionů korun. V letošním roce 
lze očekávat překročení této hranice díky 
přispění projektu města Litomyšl, který 
přispěl do bilance 2015 pouze několika 
málo měsíci.

2/2016
Zpravodaj

O projektu a novinky
Vyčísleny přínosy EPC projektů 
za rok 2015 

Příklad nástroje energetického managementu – vzdálený dohled nad systémy měření a regulace

Zpravodaj1/2015

www.d-energy.cz

Další novinkou je příprava dobrovolné dohody o spolupráci v oblasti snižování energetické náročnosti a 
dosahování úspor energie mezi Asociací poskytovatelů energetických služeb a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR. Tato dohoda by měla vést k volné spolupráci v oblasti energetických úspor a zejména 
k rozšiřování využití potenciálu energetických služeb ve státním sektoru. Na stránkách www.apes.cz 
naleznete další novinky.
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Rekonstrukce veřejného osvětlení
V rámci Státního programu na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2016 (tzv. program „EFEKT 2016“) bylo 
možné podávat žádosti o dotace na modernizaci 
veřejného osvětlení. S ohledem na velký počet 
žádostí a malou alokaci finančních prostředků 
nebude velké procento žádostí podpořeno.
Vzhledem k tomu, že v oblasti veřejného osvět-
lení existuje značný potenciál úspor, lze obnovu 
svítidel řešit i jinak - v rámci projektu EPC.

Vývoj v oblasti LED svítidel pro veřejné osvětlení v posledních letech vedl k postupnému snižování cen 
na straně jedné a k vysokým světelným výkonům na straně druhé.  Tento vývoj příznivě ovlivňuje ná-
vratnost investic a umožňuje realizovat projekty modernizace soustav veřejného osvětlení s návratností 
přijatelnou i pro realizaci metodu EPC. Projekty EPC sice nemohou svou výhodností konkurovat dotač-
ním prostředkům ze státního programu, ale jsou alternativou, která si zaslouží pozornost. Financování 
pomocí EPC může být vhodné jak pro neúspěšné žadatele, tak i pro ty, kteří v rámci omezeného roz-
počtu nemohou modernizovat celou soustavu VO najednou. Případnou vhodnost aplikace metody EPC 
je nutné vždy nejprve posoudit, ale v mnoha případech umožňuje realizaci komplexních projektů i bez 
dotačních prostředků, a zároveň bez požadavku na navýšení výdajů rozpočtů měst a obcí. Náklady jsou 
„jednoduše“ splaceny z budoucích úspor energie a provozních nákladů.

Novinky v oblasti EPC
Asociace poskytovatelů energetických služeb je nadále 
aktivní v rozšiřování povědomí o energetických služ-
bách a zejména o metodě EPC. 
V současné době je připravována aktualizace vzorové 
smlouvy na EPC projekty dle novely zákona o veřejných 
zakázkách a uvažuje se o praktickém zavedení systému 
certifikace firem energetických služeb. 

Aktuality

mailto:www.d-energy.cz?subject=


V letošním roce pokračujeme v realizaci projektu „Re-
konstrukce stáje a nákup zemědělské techniky – Bělá 
u Liberka“ podaného v Programu rozvoje venkova. 
Nákupem baličky senáže ELHO SIDELINER 150M se 
výrazně zlepšila kvalita vyrobených krmiv, můžeme 
tak operativně reagovat na potřebu dokončení proce-
su senážování bez využití služeb jiných subjektů.
Obsluhy nového stroje se po odborném zaškolení ujal 
Tomáš Mazura, student ČZU Praha.

Připravujeme spolupráci s šéfkuchařem pražské re-
staurace La Finestra, Tomášem Černým.
Výsledkem této spolupráce by mělo být sestavení re-
ceptur pro přípravu pokrmů z masa naší produkce.
Tomáš Černý je velmi talentovaným kuchařem a pod 
jeho vedením získala restaurace La Finestra v roce 
2012 ocenění St. Pelegrino za 2. místo v kategorii „ev-
ropská kuchyně“.
Více o panu Tomáši Černém  a jeho spolupráci s námi 
čtěte v dalším vydání tohoto zpravodaje.

www.d-agro.cz

Zpravodaj
2/2016

Co nového na Venclově statku? 

14 www.d-agro.cz 15

Realizace projektu programu rozvoje venkova

http://www.cyklistevitani.cz/
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• 
Dětský den
Populární české loutkové postavy darebného a prostořekého kluka Hurvín-
ka spolu s nerozlučnou kamarádkou Máničkou a taťuldou se staly průvodci 
dalšího dětského dne, pořádaného v prostorách Venclova statku v Javornici. 
Hurvínek jako zručný hoch by zvládl všechno, a co ne, s tím by si umně 
poradil. A tak i naše děti si mohly vyzkoušet své dovednosti - svou hbitost 
na opičí dráze, přesnost při hodu kroužků na terč, soutěživost při hře „Kdo 
postaví větší komín?“, řidičské schopnosti při slalomu na koloběžkách, vlohy 
pro zemědělství při jízdě s kolečky a další.
Všichni jsme se u soutěží pobavili, děti vyhrály krásné odměny a nejvíce 
si samozřejmě užily volnou, neorganizovanou zábavu, nejlépe bez dohledu 
rodičů.
A na přilepšenou si dáme jeden vtip: „Hurvínku, já jsem byla už jako mimino 
inteligentní. V devíti měsících jsem běhala.“ říká Mánička. „A tomu říkáš 
inteligentní?“ podiví se Hurvínek. „To já se ještě ve třech nechal nosit.“
Z tohoto vtipu si snad ani děti brát příklad nemusí, každopádně protočit oči 
stejně jako Hurvínek umí už teď bravurně. 


