


Náš příběh…
Firma BENEKOV se zaměřuje více než 60 let na oblast energetiky. Od založení firmy v roce 1955 vyrábíme te-
pelnou techniku. V roce 1995 jsme zahájili vlastní vývoj a prodej automatických kotlů na pevná paliva. V tomto 
oboru jsme se stali jedničkou na českém trhu a za dobu naší působnosti jsme dodali více než 30.000 zařízení 
o instalovaném výkonu 800 MW. Naše kotle jsou kromě ČR využívány například v rodinných domech ve Velké 
Británii, v průmyslových firmách v Rusku nebo na farmách v Austrálii. 

V roce 2018 jsme rozšířili aktivity spojením s firmou, která se od roku 2009 zabývá dodávkami technologií 
a služeb v oblasti solárních energií a energeticky úsporného osvětlení.  Vytvořili jsme společně novou koncepci 
BENEKOV ESCO, zahrnující tyto klíčové části:
>  Fotovoltaické elektrárny BENEKOV
>  Bateriové úložiště pro obnovitelné zdroje BENEKOV ESS
>  Energeticky úsporné osvětlení budov a veřejné osvětlení, včetně vlastního řešení BIOLIGHT BENEKOV

Česká republika jako člen EU si stanovila do roku 2030 dva hlavní cíle v oblasti energetiky:
>  Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetické mixu ze 14 na 22 % 
>  Snižování celkové spotřeby energií o 0,8 % ročně.

BENEKOV spojil oblast tepelné techniky s elektroenergetikou do společné podnikatelské strategie, tak aby naše 
technologie pomáhaly k dosažení obou výše uvedených cílů.  Nejsme zastánci radikálních „zelených“ opat-
ření. Reagujeme na nové tržní příležitosti, které vznikly díky masivní dotační a legislativní podpory vybraných 
technologií. Ty se díky této podpory staly velmi atraktivní pro uživatele a umožňují tak investorům dosahovat 
velmi krátké doby návratnosti investice do nových technologií a energeticky úsporných opatření.

Dosažení cíle 22 % podílu OZE na českém energetickém mixu do roku 2030 lze splnit jedině masivní podporou 
fotovoltaických elektráren na střechách budov. Náš stát zároveň výrazně podporuje instalace OZE v kombinaci 
s bateriovými úložišti. Bez toho bychom nedokázali dobře regulovat přenosovou soustavu. BENEKOV proto 
vyvinul a nabízí na trhu vlastní bateriové úložiště BENEKOV ESS.

BENEKOV spolupracuje s řadou měst a obcí v oblasti energetického managementu věnuje se mimo jiné novému 
klíčovému trendu tzv. komunitní energetiky. 

Čím je koncept BENEKOV ESCO atraktivní?
>   Vždy se zaměřujeme na výrobu a dodávky nejlepších dostupných technologií (tzv. BAT). Mnoho firem na 

trhu se obvykle snaží uspět nabídkou produktů za nejnižší ceny. My však naší obchodní strategii stavíme na 
dodávkách technicky nejvyspělejších řešení. Z dlouhodobého hlediska totiž zajistí největší úspory energií 
a nejlepší výnos investice. 

>  Jsme tradiční česká firma se zkušenostmi v energetice více než 60 let.
>   Máme vlastní vývojové oddělení pro oblast kotlů na biomasu, hybridních peletových kotlů, solárních tech-

nologií,  bateriových úložišť i světelné techniky. Zároveň spolupracujeme se špičkami v oboru, například od 
roku 1998 vyvíjíme společné produkty s Energetickým centrem Vysoké školy báňské v Ostravě.

>   Dlouhodobě budujeme síť spolehlivých montážních a servisních firem po celé ČR. Síť našich více než 300 
partnerů prochází pravidelně školením a vzdělává se v novinkách z oboru.



HLAVNÍ TECHNOLOGIE BENEKOV PRO OZE A ÚSPORY ENERGIÍ

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY BENEKOV:

FVE BENEKOV nabízí tuto unikátní kombinaci technických prvků:
>   Výhradně monokrystalické panely
>   Reference na panely v ČR již od roku 2009 a se zárukou 30 let na degradaci výkonu až na 85 %
>   Hybridní střídače s účinností přes 98 % a minimální vlastní spotřebou při provozu.
>   Patentově chráněné technické řešení konstrukcí s využitím robustních hliníkových rámů
>   Baterie BENEKOV ESS se špičkovými technickými parametry

ENERGETICKY ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ BENEKOV

Úspory energií jsou žádoucí bez ohledu na to, zda-li je to něčí politický cíl či nikoliv. Dnešní technologie LED 
diod umožňuje snížit náklady na osvětlení až o 70 % proti zářivkovým svítidlům nebo sodíkovým výbojkám. 
Doba návratnosti investice do nového osvětlení je tak mimořádně zajímavá i bez jakýchkoliv dotací. BENEKOV 
se v technologii osvětlení zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:
>   Standardní veřejné osvětlení - doba návratnosti je od 3 do 5 let.
>   Solární lampy veřejného osvětlení  - jsou ekonomicky ideální řešení pro oblasti nové výstavby rezidenčních 

oblastí.
>   Vnitřní osvětlení budov standardní – doba návratnosti je dva až tři roky i bez dotací
>   Vnitřní osvětlení budov BIOLIGHT – vlastní technické řešení ideální pro školy, využívá dva provozní režimy.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Podle zákona 401/2000 Sb. je každá obec s roční spotřebou nad 500 MWh povinna zajistit si do ledna 2021 
energetický audit. Zároveň obce realizující energeticky úsporná opatření na veřejných budovách mají od roku 
2019 povinnost zavést energetický management na těchto budovách. Kvalitní měření je základem řízení a to 
je základem budoucí komunitní energetiky. 
BENEKOV nabízí spolehlivý hardware pro profesionální energetický management obcí nebo firem, včetně 
dálkového odpočtu. 

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Jedna z největších výzev v rámci Zimního energetického balíčku je decentralizace energetiky. V ČR budou po 
vzoru zemí západní Evropy vznikat tzv. „energetické společenství“, které budou využívat místní obnovitelné 
zdroje energií a vzájemně si budou pomáhat v optimalizaci výroby a spotřeby tepla a elektřiny. Benekov je v této 
oblasti aktivní a spolupracuje s předními společnostmi v ČR, které koncepci komunitní energetiky prosazují.



 

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘI RADIACI 1000 W/M2, AM 1.5., TEPLOTA NA POVRCHU BUNĚK 25 °C 370 Wp 410 Wp

Typ panelu Monokrystalický
 all black, half-cell

Monokrystalický
standard

Maximální výkon Wp 370 410

Počet buněk 120 72

Účinnost buňky % 22,50 22,60

Účinnost modulu % 19,84 20,66
Maximální zatížení vítr/
sníh Pa 2400/5400 2400/5400

Rozměry (š × h × v) mm 1776 × 1050 × 35 1980 × 1002 × 40

Hmotnost kg 20 23

SVT kód 26184 26185

   ▪   Antireflexní sklo zvyšuje absorpci slunečního záření a redukuje ztráty 
způsobené samočištěním při dešti 

   ▪   Pokročilý Anti PID zajišťuje ochranu investice po 30 let provozu panelů 
   ▪   Záruka 12 let na provedení

Pro naše FVE využíváme výhradně monokrystalické panely, dlouhodobě ověřené provozem v ČR na desítkách MW instalovaného 
výkonu. Robustní konstrukce se zatížením až do 5400 Pa, antireflexní sklo a technicky ověřená funkčnost i při nízké radiaci zajišťují 
spolehlivý výkon FVE při běžném provozu i při zhoršených podmínkách.

Spolehlivé řešení odzkoušené v ČR od roku 2009

REFERENCE V ČR OD ROKU 2009 VÝHRADNĚ MONOKRYSTALICKÉ VERZE  
S ÚČINNOSTÍ AŽ 22,6 %

ANTI PID 30 LET ZÁRUKA NA DEGRADACI 
VÝKONU NA 85 %



 

STŘÍDAČE

   ▪   spolehlivé řešení s dlouhou živostností a nadstandardní zárukou
   ▪   výrazně nižší vlastní spotřeba pro vlastní provoz ve srovnání s běžně 

používanými asymetrickými střídači
   ▪   technicky precizní řešení s využitím prakticky všech dostupných ochran-

ných prvků dle ČSN

   ▪   moderní design včetně vestavěné WiFi a monitoring zdarma
   ▪   střídač umožňuje provoz v back–up režimu

Základem dobré ekonomiky provozu FVE je využití kvalitních a spolehlivých střídačů s nízkou vlastní spotřebou a schopností pokrýt 
výkonově odběr na každé fázi. Řešení BENEKOV se vymyká běžnému standardu a mimo jiné zajistí zhruba čtvrtinové náklady na vlastní 
spotřebu elektrárny oproti běžným „balíčkovým elektrárnám“.

Hybridní střidače s nadstandardně vysokou účinností

MINIMÁLNÍ VLASTNÍ SPOTŘEBA 
PŘI PROVOZU

ROZMĚR DO HLOUBKY 
POUHÝCH 19 CM

ÚČINNOST AŽ 98,6 % PROFESIONÁLNÍ MONITORING

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Sermatec
SMT 10 K

Typ střídače   Hybridní 3fazový asymetrický

Maximální doporučené zatížení                   p 10 000

Maximální účinnost  % 97,6

Ochranné prvky SPD

Rozměry (š × v × h)  mm 548 × 550 × 188

Hmotnost   kg 38 kg

SVT kód 25110



 

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ BENEKOV ESS

   ▪  spolehlivé řešení s dlouhou životností a nadstandardní zárukou
   ▪   díky výborné ceně má investor možnost pořídit si kvalitní FVE za při-

měřenou vstupní investici
   ▪   High voltage řešení zvyšuje účinnost celého systému

   ▪   vlastní projekční software vypočítává minimální velikost baterií pro FV 
elektrárny. Při instalaci minimální předepsané akumulační kapacity 
lze garantovat dlouhodobou životnost baterií a zároveň lze zajistit 
dostatečně zajímavou ekonomiku provozu

   ▪   VN baterie lze zapojit paralelně do počtu 3 kusů bez nutnosti nákupu 
dodatečné BMS.

Baterie tvoří obvykle největší část investice do elektrárny. Umožňují výrazně redukovat přetoky do sítě a tak podstatným způsobem 
zlepšit ekonomiku provozu. Bez dostatečné akumulační kapacity a využití baterií s kvalitními ochrannými prvky nelze dosáhnout pod-
mínky dotací 70 % vlastního využití energie v programech Nová zelená úsporám. BENEKOV má ve své nabídce baterie vyvinuté pro 
zajištění maximálního efektu výroby elektřiny a redukce potenciálních přetoků na minimum. Proto majitelé FV elektráren BENEKOV 
v rodinných domech neřeší smlouvy s obchodníky s elektřinou. Jednoduše umí využít většinu elektřiny pro sebe, což běžné „balíčkové 
elektrárny“ nenabízí.

Baterie BENEKOV vyvinuté pro potřeby českého trhu

OCHRANNÝ PRVEK EMS V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ KONTINUÁLNÍ VYBÍJENÍ / NABÍJENÍ 1 C

ŠKÁLOVATELNOST VN BATERIÍ 
DO 3 KUSŮ ZÁRUKA 10 LET NEBO 6000 CYKLŮ PŘI 80 % DOD

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY BENEKOV ESS
VN LiFePo4 4,8 kW

BENEKOV ESS 
VN LiFePo4 8 kW

BENEKOV ESS 
VN LiFePo4 9,6 kW

Akumulační kapacita kWh 4,8 8 9,6

Kapacita Ah 12 20 24

Garantované cykly 80 % DOD při 1C 6 000 6 000 6 000

Pracovní napětí VDC 350 – 400  350 – 400  350 – 400

BMS Ano Ano Ano

EMS Ano Ano Ano

Kontinuální vybíjení / nabíjení 1 C 1 C 1 C

Hmotnost kg 50,5 78,5 91,5

Rozměry (š × h × v) mm 585 × 195 × 810



STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Střešní konstrukce tvoří relativně malou část celkové investice. Nelze však podceňovat jejich kvalitu, protože na nich bude záviset 
bezpečnost provozu dalších 30 let fungování FVE. BENEKOV využívá unikátní technické řešení, které výrazně redukuje čas na instalaci 
panelů na střeše a zároveň umožňuje preciznější nivelaci než běžně používané prvky.

Patentově chráněné řešení s úsporou až 40 % času při instalaci

ROBUSTNÍ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE RÁMŮ 
S HMOTNOSTÍ 1,3 KG NA METR

PATENTOVĚ CHRÁNĚNÉ ŘEŠENÍ  
S VYUŽITÍM TISÍCIHRANU

DLOUHÁ ŽIVOTNOST SNADNÁ MANIPULACE

Technické řešení umožňuje snadné a zároveň precizní 
usazení panelů. Výsledkem je kvalitní a esteticky půso-
bivý výsledný vzhled FVE na střeše objektu. Veškeré kon-
strukční prvky jsou vyrobeny z hliníku nebo nerezi.

Konstrukce jsou dodávány v délkách 2,2 a 4,2 metrů. To 
usnadňuje manipulaci a zároveň umožňuje vhodně kom-
binovat veškeré varianty výkonů panelů na střechách.



 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Při současných cenách LED světel je výhodné investovat do výměny i bez jakýchkoliv dotací. Nejlepší technologie současnosti umožňuje 
monitoring výkonu a okamžité spotřeby až na úroveň jednotlivé lampy. Smart city technologie zajišťuje ovládání výkonu jednotlivých 
svítidel a vzdálenou kontrolu defektních bodů. Oproti klasickým led lampám je provoz úspornější o zhruba 25 % a zároveň se ve stejném 
rozsahu prodlužuje životnost svítidel.   

Na řadě míst, kde dochází k rozvoji infrastruktury je nutno řešit zároveň venkovní osvětlení. Na místech, kde doposud žádné osvětlení 
není vybudována (nové chodníky, satelitní města) a kde zároveň není intenzivní doprava, lze využít sloupy se solárními lampami. Investič-
ní náklady na takové řešení jsou nižší než u stavby klasických sloupů VO a provozní náklady jsou nulové. Benekov dodává různé varianty 
solární světel s individuálními parametry, spočítanými pro konkrétní aplikace.

Výměna výbojkových světel za moderní LED lampy je pro obce při dnešních cenách investice s mimořádně rychlou dobou návratnosti. 
Ve velkých městech na hlavních tazích se mohou vložené prostředky vrátit do tří let! Investice do solárních lamp v málo frekventovaných 
lokalitách je bezkonkurenčně nejvýhodnější volbou.

Nejrychlejší cesta k úsporám provozních nákladů

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 30 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 -180 W 
VO - standard

40 W – 60 W
Solární lampy

Minimální světelný tok (svítivost systému) 160 Lm/W 160 Lm/W

SPD bleskojistka Min. 20 KV Min. 10 KV

Index RA > 80 > 80

Ochrana IP 66 IP 66

Životnost dle certifikovaných L70 50 000 hodin 50 000 hodin

Volitelná optika 50 až 120 ° 50 až 120 °

Velikost panelu/akumulace Wp/Wh - 100/360   - 150/540 

NÁVRATNOST INVESTICE 
2 AŽ 4 ROKY BEZ DOTACÍ

NULOVÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU
BĚHEM PRVNÍCH PĚTI LET PROVOZU

SMART CITY ŘEŠENÍ SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
O 50 AŽ 80 %



VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV
 / BIOLIGHT BENEKOV

Výměny lineárních trubic za nové LED osvětlení má tak rychlou dobu návratnosti, že se vyplatí i bez jakýchkoliv dotací.  
Kromě úspor provozních nákladů umožňují moderní LED světla výrazně zlepšit kvalitu prostředí v budově. Koncept BENEKOV BIOLIGHT 
funguje ve dvou provozních režimech (aktivní/relax) a je optimální pro využití ve školských zařízeních. Aktivní režim odpovídá dennímu 
osvětlení (4600 K) a je tak vhodný pro dobu výuky. Režim relax navozuje pocit uvolnění (3000 K), podporuje regeneraci a je vhodný po 
dobu přestávek.
Úspory při modernizaci osvětlení lze ještě zvýšit využitím smart řešení (pohybové čidla, sektorové osvětlení, atd.)

Vnitřní osvětlení budov patří ve veřejném sektoru k hlavní složce nákladů na spotřebu elektrické energie. Ve firmách, zejména ve velkých 
výrobních halách, tvoří náklady na osvětlení výraznou nákladovou položku. Investice do moderních LED světel je při současné cenové 
úrovni spolehlivá a rychle návratná investice. BIOLIGHT BENEKOV umožňuje využívat dva provozní režimy a je ideální pro využití ve škol-
ských zařízení nebo kancelářských prostorách.

Vysoce efektivní a spolehlivá investice

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VNITŘNÍCH SVÍTIDEL 60 – 120 cm
LED TRUBICE

50-100-150 W
UFO HIGH-BAY

BIOLIGHT
BENEKOV

Příkon (W) 7,5 – 15 50  – 100 – 150 30 W

Světelný výkon (lm) 1 200 – 2 400 8 000 – 15 000 – 22 500 4 800

CRI > 80 > 80 > 80

Barva světla 2 800 - 4 800 2 800 - 4 800 4 600 / 3 000

Ochrana IP 20 IP 65 / IK 10 IP 20

Životnost dle certifikovaných L70 50 000 hodin 50 000 hodin 50 000 hodin

Hmotnost 110 – 210 g 4 – 4,5 – 5,2 kg 4,5 kg

Záruka 5 let 5 let 5 let

ŽIVOTNOST AŽ 50.000 HODIN SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
AŽ O 80 %

DOBA NÁVRATNOSTI 2 AŽ 4 ROKY VLASTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
BENEKOV BIOLIGHT



 

OSTATNÍ SORTIMENT

U vybraných objektů lze místo klasické střešní konstrukce 
zvolit řešení s využitím tzv. „slunečnice“. Její výhodou je až 
o 40 % vyšší výroba elektřiny na 1 kWp, což je dosaženo 
optimalizací natočení v průběhu dne. Toto řešení je použi-
telné pouze u objektůs jednofázovou sítí. 

Tlak EU vede ke zvyšování podílu elektromobilů na trhu. 
Zároveň však není dostupná dostatečná kapacity nabíje-
cích stanic. V určitých případech lze využít FVE pro výro-
bu elektřiny do aut. Naše firma nabízí řešení s využitím 
spolehlivých wallboxů kombinovaných s fovotovoltaickou 
elektrárnou.

V určitých oblastech (mimo zástavbu, na velkých roz-
lehlých plochách) lze při dostatečné průměrné rychlosti 
větru využívat k výrobě elektřiny vítr. Benekov dodává 
individuální technické řešení kombinující výrobu elektřiny 
z FVE a VE tak, aby se zejména u rodinných domů podařilo 
dosáhnout téměř 100 % nezávislosti na nákupu elektřiny 
od dodavatele. V podmínkách ČR se obvykle vítr a Slunce 
doplňují. BENEKOV nabízí horizontální i vertikální verze VE 
určené pro rodinné domy nebo na střechy průmyslových 
budov.



 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Každá obec s roční spotřebou více než 500 MWh má zákonnou povinnost do ledna 2021 provést ENERGETICKÝ 
AUDIT na všechny své provozované budovy. Cílem auditu je získat přehled pro zastupitele, vedení města 
a správce budov, potřebný k plánování dalších energeticky úsporných opatření. Benekov spolupracuje se 
špičkami v oboru při zpracování EA v obcích a městech. 
Energetický management musí povinně zavádět všechny obce v budovách, kde od roku 2019 žádaly ze SFŽP 
dotace na energeticky úsporné opatření. Pokud není po dobu udržitelnosti projektu (minimálně 5 let) řádně 
prováděn energetický management, hrozí riziko krácení dotací!

EM MÁ DEFINOVANOU METODIKU A OBSAHUJE TYTO ČINNOSTI:
>   Pravidelné sledování spotřeby čtyř hlavních komodit: teplo, elektřina, plyn, voda
>   Vypracování pravidelných ročních zpráv o energetickém hospodaření v budovách
>   Plán investičních opatření k dosažení úspor energií

EM JE MOŽNO ŘEŠIT VE DVOU ZÁKLADNÍCH FORMÁCH:
>   Ruční zapisování spotřeby jednotlivých komodit
>   Profesionální dálkový odpočet spotřeby hlavních komodit s precizní analýzou spotřeby v průběhu času

PO ZAVEDENÍ EM JE NUTNO PLATIT PROVOZNÍ NÁKLADY, KTERÉ SE OBVYKLE 
POHYBUJÍ NA ÚROVNI 5 AŽ 6 TISÍC KČ ZA 1 BUDOVU ZA 1 ROK. EM SE DĚLÍ NA 
TŘI HLAVNÍ ČÁSTI:
>   Správa zařízení pro shromažďování dat (pokud je zaveden profesionální EM s dálkovým odečtem spotřeby
>   Software pro zpracování EM – výstupy pro monitorovací zprávy, přehled pro správce budov, informace 

o defektních stavech atd.
>   Práce energetického manažera (zpracování reportů, komunikace se správci budov, návrhy energeticky 

úsporných opatření, zpracování ročních monitorovacích zpráv)

BENEKOV spolupracuje intenzivně s Národní sítí Místních akčních skupin (170 skupin po celé ČR s účastí cca 
5000 obcí a měst). Společným cílem je podpora vytvoření tzv. „rakouského modelu“, kde jeden energetický 
specialista MAS zajišťuje energetický management pro desítky obcí. 
Zavedení EM v obcích podporují různé dotační tituly, například program EFEKT spravovaný ze strany Minis-
terstva průmyslu a obchodu.
Ukázka software pro energetický management



 

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Zimní energetický balíček přináší některé klíčové změny v přístupu k výrobě a distribuci energií obecně. Jedním 
z jeho hlavních principů je decentralizace výroby elektřiny, potlačení vlivu velkých hráčů a podpora malých 
výrobců elektřiny sdružených do tzv. „energetických společenství“.

Podle evropských nařízení musí ČR umožnit a podpořit vznik těchto komunit. V západních zemích jsou již běžné 
a například v evropském sdružení RESCOOP je dnes přibližně 1500 takových komunit s více než 1 milionem členů.

PROČ KOMUNITY VZNIKAJÍ? 
>   Obnovitelné zdroje se nedají regulovat a majitelům fotovoltaických elektráren nebo větrných elektráren 

vznikají přetoky při výrobě elektřiny. Tyto přetoky jsou za normální situace vykupovány za velmi nízké ceny.
>   V západních zemích EU se obnovitelné zdroje používají výrazně delší dobu než u nás a v minulosti jejich cena 

byla výrazně vyšší než dnes. Proto například běžné FVE na rodinném domě v Německu byly instalovány 
bez baterií. Takové aplikace umožňily využít 30 až 40 % elektřiny pro vlastní spotřebu a zbytek šel do sítě 
za minimální výkupní ceny.

>   V řadě západních zemí (nejlepší příklad je Německo) se vlivem zvyšování podílu OZE výrazně zvýšila cena 
elektřiny.

>   Proto se majitelé OZE sdružili do komunit, aby si mezi sebou navzájem přeprodávali přetoky z vyrobené 
elektřiny. Dodavatel prodá za více než by mu dal velký hráč na trhu a odběratel nakoupí levněji než od 
velkých hráčů na trhu. Ekonomicky výhodné je to pro členy komunity, ale velcí hráči na trhu přichází o své 
zisky a marže (to je současný cíl energetické politiky EU).

Mnoho subjektů a majitelů budov, kteří mají zájem o dosažení uhlíkové neutrality se bez zapojení do komu-
nitní energetiky neobejdou. Například bytové domy nejsou schopny generovat na svých střechách dostatek 
elektřiny pro pokrytí své vlastní spotřeby. Pokud se však bytové domy spojí do komunit například se školami 
nebo rodinnými domy, tak si mohou vzájemně přeposílat elektřinu, optimalizovat spotřebu a využití energií 
a stávat se více nezávislými na dodávkách od velkých hráčů na trhu.

BENEKOV spolupracuje intenzivně s Národní sítí místních akčních skupin na pilotních projektech komunitní 
energetiky. 


