
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/28 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie v 
působnosti Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 

2.  návrh textu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražské společenství 
obnovitelné energie dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  úpravu vlastního rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s poskytnutím 
neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis. Kč na založení a zahájení provozu 
nově zřízené příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie 
počínaje datem zřízení do konce roku 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

dočasné jmenování Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D., energetického manažera hl.m. Prahy 
a vedoucího oddělení energetického manažera OCP MHMP pro řízení příspěvkové 
organizace Pražského společenství obnovitelné energie, a to od 1.10.2021 nejpozději do 
1.4.2022, do doby jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Pražské 
společenství obnovitelné energie 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9608  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/28 ze dne 9. 9. 2021 

 

 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131 

/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 

27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto 

 

z ř i z o v a c í   l i s t i n u 
příspěvkové organizace 

 
 

Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace 
(dále jen „organizace“) 

 
 

Čl. I  
Označení zřizovatele 

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 
 
 

Čl. II  
Název organizace 

Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace 
 
 

Čl. III  
Sídlo organizace 

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
 
 

Čl. IV  
Identifikační číslo organizace 

 
 

Čl. V   
Právní forma organizace 
Příspěvková organizace 

 
 

Čl. VI    
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 

 
Organizace je zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, 
realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu obnovitelného původu (dále jen „výrobny 
OZE“). Tyto výrobny OZE přitom budou umisťovány jak na nemovitých aktivech ve vlastnictví 
zřizovatele, tak i doplňkově na nemovitostech na území hlavního města Prahy ve vlastnictví jiných 
fyzických a právnických osob, které projeví zájem o účast na vzniku a rozvoji tzv. komunitní energetiky 
za pomoci zřizování nových právních entit – společenství pro obnovitelné zdroje a občanské 
energetické společenství (dále jen souhrnně „energetické společenství“) na území hlavního města 
Prahy.  
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Předmětem činnosti organizace je: 

- Připravovat nové projekty výroben OZE případně v kombinaci s úsporami energie, jejichž 
investorem bude zřizovatel  

- 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  

- Nové výrobny OZE v majetku zřizovatele následně provozovat 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 pocházející z obnovitelných zdrojů do odběrných míst zřizovatele  

- Uzavírat smlouvy o připojení k distribuční soustavě elektrické energie u odběrných a 
předávacích míst zřizovatele, v kterých bude organizace provozovat výrobny OZE  

- Uzavírat smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrakty PPA z angl. Power 
Purchase Agreements) s jinými subjekty - investory do nových výroben OZE, za účelem 
dlouhodobého výkupu a dodávky do odběrných míst zřizovatele  

- Organizovat a provádět centralizované zadávací řízení k veřejným zakázkám na dodávky 
elektrické energie, zemního plynu a tepla pro potřeby odběrných míst zřizovatele, odběrných 
míst právnických osob zřízených zřizovatelem a odběrných míst městských částí, za účelem 
zajištění smluvních podmínek, které umožní upřednostňovat čerpání energií z obnovitelných 
zdrojů a naplňování klimatického závazku zřizovatele 

- Poradenská a konzultační činnost, zpracovávání odborných studií a posudků zejména ve vztahu 
k realizaci nových výroben OZE a realizaci úspor energie na území hl. m. Prahy. 

- Výkon jednotného kontaktního místa („one-stop-shop“) za účelem poskytování informací a 
komplexní technické asistence obyvatelům hl. m. Prahy (příprava energetických posudků, 
energetických studií, žádostí o podporu apod.) při přípravě záměrů renovace obytných staveb 
za účelem využití obnovitelných zdrojů případně snížení energetické náročnosti 

- Zapojovat se do mezinárodních i národních projektů souvisejících s komunitní udržitelnou 
energetikou 

- Aktivně hledat místa pro „odbyt (využití)“ komunitně vyrobené energie, která není v daném 
čase spotřebována v místě zapojených výroben OZE (systém nabíjecích stanic, apod.).  

- Zajišťovat zveřejnění dat týkajících se výstupů realizovaných projektů v Datové platformě hl. 
města Prahy (Golemio) a za tímto účelem průběžně poskytovat spol. Operátor ICT, a.s. data 
týkající se výstupů realizovaných projektů a při řízení datového napojení na Datovou platformu 
hl. města Prahy (Golemio) a při vizualizaci dat využívat služeb spol. Operátor ICT, a.s.  

 

Čl. VII      
Statutární orgán organizace  

 
 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. 
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo 
vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. 

 
 

Čl. VIII  
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 
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Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů movitý majetek pořízený 
či získaný organizací do vlastnictví zřizovatele po 1. 10. 2021 a veškerý movitý majetek získaný 
organizací po 1. 10. 2021 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek 
přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.   

 

 

Čl. IX    
Vymezení majetkových práv organizace 

 
1) Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka: 

a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena 
a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině, 

b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací 
listině, 

c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku 

postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým 

majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým 

organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této 

zřizovací listiny, 

d) zastupovat zřizovatele při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné 

na majetku svěřeném zřizovací listinou. 

Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace 

je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnuti zřizovatele. 

2) Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po 

předchozím písemném souhlasu zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města 

Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizace po jeho vymezení 

v příloze této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má 

za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního jednání, jímž byl organizací majetek nabyt 

do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž 

základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s nímž bude příslušné právní jednání činěno. 

3) Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti: 
a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně, 
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví, 
c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat 

periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti 

neoprávněným zásahům jiných subjektů, 
e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před 

neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči 
odpovědným subjektům. 
 

4) Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě 
provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. 
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5) Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých 

propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty 

apod.) a informačních tabulích. 

 

 

Čl. X  
Doplňková činnost organizace 

Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
následovně: 

- Poskytovat odborné služby zejména právního, technického a administrativního charakteru za 
účelem zakládání a činnosti energetických společenství 

- Připravovat nové projekty výroben OZE, jejichž investorem bude energetické společenství  

- Poskytovat služby za účelem přípravy a podání žádostí o finanční podporu na založení a činnost 
energetického společenství a výstavbu nových výroben OZE 

- Poskytovat službu provozu nových výroben OZE ve vlastnictví energetického společenství (ve 
smyslu plnění požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a další související legislativy)  

- Uzavírat smlouvy o dodávce el. energie, smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o 
dodávce plynu pocházející z obnovitelných zdrojů do odběrných míst členů energetického 
společenství  

- Uzavírat smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrakty PPA z angl. Power 
Purchase Agreements), která bude vyráběna výrobnou OZE v majetku energetického 
společenství  

- Poradenská a konzultační činnost, zpracovávání odborných studií a posudků zejména ve vztahu 
k realizaci nových výroben OZE mimo území hl. m. Prahy. 

- Vzdělávací, publikační a jiná obdobná činnost za účelem propagace a rozšiřování principů 
komunitní energetiky v jiných městech apod. (např. poskytováním zkušeností, organizací 
seminářů apod.). 

 
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu 
organizace. 

 
 

Čl. XI  
Zajištění kontroly organizace 

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a 
dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření. 
 
 

Čl. XII     
Centrální zadávání veřejných zakázek 

Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centrálního zadávání veřejných zakázek. 
 
 

Čl. XIII  
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 
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Čl. XIV    
Závěrečná ustanovení 

1) Organizace byla zřízena dnem 1. 10. 2021 usnesením Zastupitelstva hl. m.  Prahy č. 29/28 ze 

dne 9. 9. 2021 

2) Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/28 
ze dne 9. 9. 2021 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021. 

 
 
 
V Praze dne …………………………… 

 
 

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
primátor hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině  

 

Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem 
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ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je předán do správy PO 

 

I. 

Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci. 

 

II. 

Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby příspěvkové 

organizace již nepotřebný. Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny 

prodat, pokud nebude účelnější svěřit jej jiné příspěvkové organizaci, což zajišťuje ředitel 

příspěvkové organizace na základě pokynu ředitele věcně příslušného odboru vydaného se 

souhlasem věcně příslušného člena Rady hlavního města Prahy. 

 

III. 

O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel 

příspěvkové organizace; jestliže se však jedná o movitý majetek, jehož součástí je jakákoli 

mechanika a jehož pořizovací cena zároveň přesahuje 15 tis. Kč, musí být součástí návrhu na 

vyřazení majetku vyjádření servisní organizace. 

 

IV. 

O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným 

odhadem nepřesahuje 150 tis. Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace 

rozhoduje ředitel věcně příslušného odboru po projednání s věcně příslušným členem Rady 

hlavního města Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba uvedené případy je apendixem těchto zásad. 

 

V. 

O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným 

odhadem přesahuje 150 tis. Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové organizace 

rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě předkladu věcně příslušného člena Rady 

hlavního města Prahy zpracovaného věcně příslušným odborem. 

 

 

 

Appendix 

 

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU 
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Navrhovatel (uživatel):    ředitel PO 

Umístění:     v rámci PO 

 

 

Předmět: 

Inv. číslo  název  typ   poř. cena   zůstat. cena   rok poř. 

(výr.) 

 

 

Důvod vyřazení: 

 Neopravitelný – viz odborný posudek  / Nepotřebný 

 

Způsob vyřazení: 

 Likvidací     / Odprodejem 

 

 

Schválil: ředitel PO    datum: 

  

         podpis 

 

Ředitel věcně přísl. odboru   datum: 

 

                                podpis 

 

Věcně přísl. člen Rady hl. m. Prahy  datum: 

 

              podpis 



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

OCP MHMP 0095406 energetický management 0254 -5 000,00

Pražské společenství obnovitelné energie 0095409 zřízení nové příspěvkové organizace 91 0254 5 000,00

C e l k e m 0,00

ODPA

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/28 ze dne 9. 9. 2021

3719

2115

UZ ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
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Důvodová zpráva 

V souladu se schváleným Klimatickým plánem hl. m. Prahy do roku 2030 usnesením Zastupitelstva HMP č. 

27/30 ze dne 27.05.2021 (dále jen „Klimatický plán“) je orgánům hl. m. Prahy předkládán návrh na zřízení 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy Pražské společenství obnovitelné energie (dále jen „Organizace“). Návrh 

zřizovací listiny Organizace je uveden v příloze č. 1 usnesení. 

Organizace je zřízena především za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s 

přípravou, realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu obnovitelného původu (dále jen 

„výrobny OZE“). Tyto výrobny přitom budou umisťovány jak na nemovitostech (budovách či pozemcích) ve 

vlastnictví zřizovatele, tak i doplňkově na nemovitostech jiných fyzických a právnických osob. Do rozvoje tzv. 

komunitní energetiky se budou moci zapojit i další zájemci s vlastními výrobnami včetně forem nových 

právních entit – společenství obnovitelné energie či občanských energetických společenství (dále jen 

souhrnně „energetické společenství“) na území Prahy.  

Výstavba výroben OZE, zejména ve formě fotovoltaických elektráren umístěných na střechách budov, má na 

území města veliký rozvojový potenciál a Organizace dostane za úkol jej do roku 2030 v co největší míře 

využít. Jak z Klimatického plánu vyplývá, cílem je do roku 2030 realizovat více než 20 tis. nových výroben 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů o celkovém el. výkonu několik set megawatt.  

Protože potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů bývá účelné využít až poté, co se podaří 

vhodnými opatřeními energetické potřeby racionalizovat, do kompetencí Organizace bude začleněna i 

příprava projektů energetických úspor pro nemovitosti, ve kterých budou umístěny výrobny OZE a dohled 

nad jejich řádnou realizací. 

Organizace by měla oficiálně zahájit činnost od 1. října 2021 a v průběhu roku 2022 bude postupně 

personálně obsazena ředitelem a několikačlenným pracovním týmem. Řízením Organizace bude dočasně 

pověřen Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., energetický manažer hl. m. Prahy (a současně vedoucí odd. 

energetického manažera OCP MHMP), a to až do jmenování nového ředitele příspěvkové organizace, 

nejpozději však do 1. 4. 2022. Celkový počet zaměstnanců na konci roku 2022 by měl činit (5) pracovních 

pozic. Z důvodu přesunu agendy spojené s přípravou konkrétních projektů výroben OZE a úspor energie se 

naopak sníží o jednu pracovní pozici odd. energetického manažera v rámci OCP. 

Rozpočet organizace je na rok 2021 navržen na 5 mil. Kč (rozpočtovým opatřením z rozpočtu OEM OCP 

MHMP) s tím, že tyto počáteční náklady by byly využity jednak jako osobní náklady, jednak na externí služby 

spojené s přípravou projektů obnovitelných zdrojů a jejich podáním do dotačních titulů a jednak na vytvoření 

organizačního a technického zázemí potřebného pro budoucí činnost Organizace. Pro rok 2022 je pak 

předjímán rozpočet ve výši 20 mil. Kč (tímto usnesením se ukládá nám. Petru Hlubučkovi zapracovat tuto 

částku do návrhu rozpočtu HMP na rok 2022 do jeho správcovské kapitoly). 

Faktické dodatečné nároky na rozpočet města však budou v letech 2022 až 2024 podstatně poníženy finanční 

podporou z programu ELENA, která v případě akceptace ze strany orgánů města bude znamenat 

kofinancování většiny nákladů Organizace až do absolutní částky téměř 50 mil. Kč (kofinancovány mohou být 

náklady na přípravu projektů výroben OZE a úspor energie až do výše 90 % oprávněných nákladů zahrnující 

mzdy i nakupované odborné služby). Na roky další se již očekává vícezdrojové financování zahrnující i příjmy 

generované z poskytovaných služeb (zejména výroby a dodávky elektřiny z výroben OZE a centrálního 

nákupu). 

Tuto důvodovou zprávu doprovázejí následující přílohy:  

V příloze č. 1 je uvedeno podrobnější představení Organizace a její pracovní náplně.  
V příloze č. 2 je pak doplněna analýza, proč je zvolena pro její právní subjektivitu příspěvková organizace 
města.  
V příloze č. 3 je pak přiložena Směrnice EU č. 2018/2001, o obnovitelných zdrojích energie, která pokládá 
základy pro vznik komunitní energetiky využívající obnovitelné zdroje energie a která bude transponována 
v nejbližší době (2022/2023) do národní legislativy. 
Příloha. č. 4 obsahuje schválené usnesení RHMP č.1962 ze dne 30.8.2021 



Př. č. 4 k DZ: 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo  
ze dne   

k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se zřízením příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie v 
působnosti Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 

2.  se zřizovací listinou příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné 
energie dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  s úpravou vlastního rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s poskytnutím 
neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis. Kč na založení a zahájení provozu 
nově zřízené příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie 
počínaje datem zřízení do konce roku 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   p o v ě ř u j e  

Ing. Jaroslava Klusáka Ph.D., energetického manažera hl. m. Prahy a vedoucího odd. 
energetického manažera OCP MHMP, řízením příspěvkové organizace Pražské 
společenství obnovitelné energie, a to od 1. 10. 2021 do jmenování nového ředitele 
příspěvkové organizace, nejpozději však do 1. 4. 2022 



I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

1.  předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke 
schválení 

Termín: 9.9.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení po schválení návrhu 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 13.9.2021 

3.  MHMP - OCP MHMP 

1.  zpracovat materiál k projednání v Radě HMP na vyhlášení výběrového řízení na 
funkci ředitele příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie 

Termín: 1.11.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41321  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - OCP 

MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 2 k DZ:  

Analýza odůvodňující zvolenou právní subjektivitu Organizace  

Účelem této přílohy je poskytnout podrobné objasnění, proč upřednostnit pro založení Organizace 

právní formu příspěvkové organizace města. Odpovědi   

1/ Proč upřednostnit příspěvkovou organizaci před jinými vhodnými typy právních forem.   

Zamýšlená organizace by měla svou činnost vykonávat primárně nikoliv za účelem dosažení zisku, ale 

pro naplnění vymezených cílů.  

Tato základní premisa v principu vylučuje právní formy využívané v podnikání, tj. obchodní společnosti 

(a.s., s.r.o., k.s.). Právě z tohoto důvodu mají energetická společenství v zahraničí nejčastěji podobu 

družstva, dále pak existují v podobě spolků, sdružení případně nadací.  

Volba těchto – dá se zobecnit na zisk primárně neorientovaných – právních entit má také druhý 

podstatný důvod; sdružit více osob (primárně fyzických osob, ale i samosprávných celků a malých a 

středních firem) za účelem společné investice do nových ekologických zdrojů energie. Jinými slovy, 

členové se stávají spoluvlastníky těchto dlouhodobých investičních aktiv.  

U zamýšlené Organizace však není idea společné investice do nových energetických zdrojů 

přinejmenším v prvních letech existence relevantní. Organizace má vykonávat jako svou hlavní činnost 

aktivity vedoucí k výstavbě výroben OZE, které ale budou v majetku zřizovatele, tedy města, a jako 

doplňkovou činnost připravovat vznik výroben OZE realizovaných třetími subjekty, které již budou mít 

podobu energetických společenství.  

Volba příspěvkové organizace je tak logickým důsledkem – organizace nemá svou činnost vykonávat 

za účelem zisku a současně nemá nová výrobní aktiva vlastnit. V kontextu širších právních vztahů a 

podmínek by jiný organizační model byl nevhodný. 

Za podstatné se dále jeví, že příspěvková organizace umožní využívat tzv. in-house výjimky zákona o 

zadávání veřejných zakázek, což významně zkrátí přípravnou fázi záměrů nových výroben OZE a zajistí 

nakonec jejich lepší ekonomické výsledky pro investory (tím, že instalovaná zařízení bude Organizace 

následně jednotně provozovat a elektřinu z nich do dotyčných odběrných míst dodávat). 

Efektivněji pak bude možné připravovat žádosti o podporu z budoucích dotačních titulů, jelikož jejich 

pravidla akceptují příspěvkové organizace v zastoupení svého zřizovatele jako jejich rovnocenného 

právního zástupce – to znamená, že příspěvkové organizace mohou být žadatelem o podporu, stejně 

jako mohou dané výrobny podpořené dotačním titulem provozovat (po dobu požadované minimální 

udržitelnosti záměru). 

V neposlední řadě pak bude platit, že Organizace své aktivity bude muset průběžně koordinovat a 

synchronizovat s odd. energetického managementu, který má v kompetenci průběžné vyhodnocování 

naplňování Klimatického plánu. Tím, že zřizovatelem Organizace bude totožný odbor MHMP, pod který 

odd. energetického managementu spadá, se tak usnadní průběžná výměna informací, operativní řízení 

a účinný dohled a kontrola.  

 

3/ Jsou nějaké konkrétní příklady ze zahraničí?  

Až do přijetí nové unijní legislativy, která existenci energetických společenství zakládané za účelem 

výstavby a provozu výroben OZE poprvé v evropském právním řádu kodifikovala  

(je jím Směrnice EU č. 2018/2001, viz příloha č. 3 této důvodové zprávy), byla v zahraničí energetická 

společenství typicky zakládána fyzickými osobami, v malém měřítku se spoluúčastí místních samospráv 
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(tímto příkladem může být energetické družstvo Jurenenergie eG z bavorského okresu Neumarkt, 

v kterém jsou spolupodílníky některé obce i samospráva regionu1).  

Evropské cíle ve zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a snižování uhlíkové stopy jsou ale tak 

významné, že hybatelem komunitní energetiky se postupně stanou i města. Jejich hlavní výhodou je, 

že často vlastní nezanedbatelný bytový fond, další přednostní je zpravidla vysoká důvěra veřejnosti 

v aktivity, které město svým jménem realizuje či poskytne záštitu a také významná síla při získávání 

potřebných povolení či příspěvků z různých státních či evropských programů podpory. 

S ohledem na geografickou i kulturní blízkost lze zde popsat několik let starou iniciativu rakouské 

metropole, v které si lidé mohli za určitý minimální vklad pořídit určitý počet fotovoltaických panelů 

(minimálně 10), které pak byly následně instalovány městem plně vlastněným podnikem Wien Energie 

AG, především na městské budovy. Panely si následně městská utilita od lidí pronajala zpět a 

realizované instalace pak provozovala – všem zúčastněným osobám-investorům pak každoročně 

vyplatila určitý podíl původní ceny obsahující i určitý výnos (zúročení počátečních vložených 

prostředků). Minimální doba trvání tohoto smluvního vztahu byla 5 let, poté lidé měli možnost za určitý 

poplatek si prostředky vybrat zpět. 

Obdobné iniciativy zaměřené na zapojení občanů do rozvoje instalací vyrábějících čistou energii lze 

najít v dalších velkoměstech Evropy, jako je Paříž, Berlín, Londýn a další. Přehledně byly v roce 2019 

zmapovány v rámci publikace vydané evropskou asociací měst aktivně se snažících o energetickou 

transformaci Energy Cities2.    

Koncept, který je v Praze založením Organizace zamýšlen, z těchto námětů čerpá a vhodně 

implementuje do českého právního prostředí – nečeká až na moment, kdy právní entita „energetické 

společenství“ bude do českého právního řádu zakotveno, ale již za současného právního rámce pokládá 

základy komunitní energetiky v Praze. Těm zájemcům z řad domácností a malých a středních firem, 

kteří chtějí spoluvlastnit obnovitelný zdroj energie, nabídne možnost se na jeho vzniku investičně 

spolupodílet a/nebo svou spotřebitelskou volbou upřednostnit odběr elektřiny z (nově vybudovaných) 

výroben OZE. A to tím, že Organizace bude aktivně napomáhat ke vzniku obdobných právních entit, 

jaké dnes existují například v Německu (pěkným příkladem je energetické družstvo BürgerEnergie 

Berlin eG3 mající sídlo v Berlíně, které dnes instaluje výrobny OZE na bytové domy spřátelených 

bytových družstev). Nové projekty výroben OZE mimo budovy města tak budou vznikat právě na bázi 

spolupodílnictví různých třetích osob, ať už jím bude (bytové) družstvo hodlající na svůj dům si 

nainstalovat společnou střešní fotovoltaickou elektrárnu, nebo sdružení několika vlastníků (bytových) 

jednotek, které si se svým SVJ vyjednají pronájem střechy za účelem instalace společné výrobny. Třetím 

případem pak bude spolupodílnictví na výrobně OZE, která bude situována mimo bydliště či sídla 

spoluinvestorů; spoluvlastnit ji mohou například prostřednictvím nově založené entity typu spolek. Se 

všemi těmito instalacemi bude Organizace pomáhat a na neziskovém principu své služby nabízet tak, 

aby se podařilo záměry realizovat. Organizace se nicméně bude souběžně zabývat akcelerací zřizování 

výroben OZE na městském majetku, kde vlastníkem pořízené výrobny OZE bude z logických důvodů 

vždy město. V zásadě tak založením Organizace hodláme řešit dva souběžné cíle – demonstrovat, že 

město při naplňování Klimatického plánu je připraveno a schopno jít příkladem a dále obyvatelům 

města (a také malým a středním podnikům, které ve městě působí) nabídnout takovou odbornou 

asistenci, která vyvolá z jejich strany zájem a která pro rozvoj decentralizovaných a bezemisních zdrojů 

energie „získá“ jejich přízeň a ochotu do nich investovat a energii jimi vyráběnou preferovat. 

 
1) Viz internetové stránky družstva: http://www.jurenergie.de/   
2) How cities can back renewable energy communities - Guidelines for local and regional policy makers. Energy Cities. 2019 
(ke stažení zde: https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/)  
3) Viz internetové stránky družstva: https://www.buerger-energie-berlin.de/  

http://www.jurenergie.de/
https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/
https://www.buerger-energie-berlin.de/


 

Příloha č.3 k důvodové zprávě - Směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: Pa1iZPGFAijW7kiPWwsi 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=7A422B686F6477316A33527A696A534D48437769623770714D756869496A2B6F5A2B7564705869582F6E4E466C4D7459543063336E324B324557652F714E322F4471427772467A58593654754B2B52744543317555476735415566744A376D465837704A754F2B564871614B683663492B4D71625A4656673150583355784864736837572B54694E383055494843536F564176336D396F316B763951596178306C7A666547386F477961582B39312F46364A4F47325856704A6F4364452F49744D66746D5A79494F7849636F53532F6B3173365350562F48774C795672477677464833515075786641376A517171584743367A6E314579474C31353470685878415753724B7458374A774D2F4E6B4454436D694B425A767A7A5136424B50635553544B552B73384F487078753067367847616A67386B77566B576645346B5A4E6F67505149544A3168374B52483236367451314E55413D3D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=53746243775A75573050475346724F394D6173636336654E37712F4843774C50726441384C6F5A2F426138496A4A364C654B396849366935694150786A3959615859326272426176576F5A774F65506E5257586751706A6E475643733149754D4D39704E7163497961744770374545774A3537787A415A3271374A6D566369554C4258672B4669776C6436586850334D3262623339346E7848334953687779594744525A6A44565859307568392B4F68442F6F476856576B436353625273673853597A4E536F6D72664663467447664A4B4834684262533569747878554532564D4F62562B7250446E4E51543951796D4D4B636A6C654A487A345A597574437034394E58596B7A4D6B644D706849337041452F7037673D3D


Př. č. 4 k DZ: 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1962 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se zřízením příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie         
k 1. 10. 2021 v působnosti odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy 

2.  se zřizovací listinou příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné 
energie dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v souvislosti s poskytnutím 
neinvestičního příspěvku ve výši 5.000,0 tis. Kč na zřízení a zahájení provozu nově 
zřízené příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie počínaje 
datem zřízení do konce roku 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

4.  s limitem počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Pražské společenství 
obnovitelné energie na 5 zaměstnanců, a to s účinností od 1. 10. 2021, tzn.           
1,25 přepočtených osob 

5.  s limitem prostředků na platy příspěvkové organizace Pražské společenství 
obnovitelné energie na rok 2021 ve výši 1.000 tis. Kč 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

1.  předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke 
schválení 

Termín: 9.9.2021 

2.  zařadit neinvestiční příspěvek ve výši 20.000 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci 
Pražské společenství obnovitelné energie do návrhu rozpočtu na rok 2022 do 
kapitoly 02 

Termín: 15.9.2021 

2.  MHMP - OCP MHMP 

1.  v souladu s bodem IV. usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 29/59 ze dne       
14. 9. 2017 zajistit v rámci fungování Pražského společenství obnovitelné 
energie naplňování Koncepce Smart Prague do roku 2030, a to včetně zajištění 
koordinace a spolupráce mezi Pražským společenstvím obnovitelné energie         
a spol. Operátor ICT, a.s., jakožto garantem Koncepce Smart Prague do roku 
2030 

Termín: průběžně 

2.  informovat nám. Vyhnánka o návrhu platového systému 

Termín: průběžně 



I I I .   ž á d á  

1.  Operátora ICT, a.s. 

1.  spolupracovat s odborem OCP MHMP a Pražským společenstvím obnovitelné 
energie na přípravě a realizaci vybraných projektů a především na zveřejnění dat 
týkajících se výstupů realizovaných projektů 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41321  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, MHMP - OCP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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