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1. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO TVORBU AKČNÍHO PLÁNU
Akční plán energetiky je jedním z nástrojů realizace záměrů aktualizované Územní
energetické koncepce Jihomoravského kraje (dále ÚEK JMK). Akční plán (dále AP) je
dokument, jehož smyslem je vytvoření podmínek pro realizaci střednědobých cílů ÚEK JMK,
tedy pro období 2008-2012.
Akční plány představují významný krok v naplňování záměrů definovaných v krajských
energetických koncepcích. Součástí Akčních plánů musí být i konkrétní akce naplňující
záměry (požadavky) zmíněných krajských energetických koncepcí.
AP směřuje:
 ke zlepšení životního prostředí pro občany, zejména snížení emisí do ovzduší,


ke zvýšení energetické nezávislosti kraje, ve smyslu rozvoje využití obnovitelných zdrojů
(slunce, biomasa) na úkor spotřeby fosilních paliv,



ke zvýšení schopnosti autonomního zásobování energiemi při vzniku krizových situacích,
zejména přírodními pohromami, teroristickými útoky, nadprojektovými haváriemi.

AP vytváří podmínky pro podporu a účast místní samosprávy při investování nových
technologií jak v oblasti majetku samosprávy (bytový fond, půda, lesy, dopravní
infrastruktura, , nemocnice, školy, úřady, sociální objekty, společenská centra apod.), tak i při
investování ostatních zainteresovaných stran (občané, podnikatelské a nepodnikatelské
organizace).
AP významně přispívá k odstraňování nedůvěry a ke snižování obav z rizika investic do
nových technologií tím, že pro realizaci scénářů z ÚEK JMK navrhuje programy a kritéria pro
budoucí projekty, jež vyhodnotí nejen z hlediska investic a provozních nákladů, ale i
z hlediska externalit – tj. kladných a záporných přínosů pro místní společenství (obyvatele
kraje či obce jako celku).
Zadavatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Zpracovatel: Krajská energetická agentura s.r.o., Šámalova 48, 615 00 Brno
AP vychází z dokumentů, které jsou shrnuty v následujících kapitolách.
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1.1. Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje
Způsob zabezpečení energetických potřeb území musí vycházet především z principů
Státní energetické politiky, předpokládaného vývoje spotřeby respekt. poptávky po energií,
spolehlivosti zajištění energie pro všechny spotřebitelské systémy a zachování trvale
udržitelného rozvoje území. Musí respektovat všechny specifické vlastnosti území týkající se
stávajícího systému zásobování energií, vlastních zdrojů primárních paliv, potenciálu
obnovitelných zdrojů a předpokládaného rozvoje území.
Základní specifické znaky Jihomoravského kraje:
1. Území :




je prakticky plně plynofikováno
má pouze velmi omezené zásoby primárních paliv (ropa, zemní plyn, lignit)
nemá (s výjimkou elektrárny Hodonín) významný zdroj elektrické energie

Je tedy z pohledu zásobování energií územím výrazně dovozovým.
2. Na základě předcházejících prognóz, i schválené Státní energetické koncepce i situaci
v zemích EU lze konstatovat, že celková spotřeba energií na území poroste.
3. Nárůst spotřeby nelze krýt v plné šíři pouze zvýšeným dovozem. Je proto třeba ve smyslu
základních tezí SEK zefektivnit využívání všech druhů energií a paliv v odběratelských
sektorech. Úspory kterých bude dosaženo sníží trend očekávaného růstu.
4. Stávající struktura paliv a energií neumožňuje kalkulovat s její zásadní změnou.

Celková spotřeba v Jihomoravském kraji
80 682 TJ/rok
Struktura paliv a energie v Jihomoravském kraji
včetně Brna -města
BP
0,0%

ZP
63,1%

P-B
0,0%

LIGNIT
5,7%

JKP
0,9%
JTP
0,5%
Zvláštní
1,4%
Elektřina
18,7%

TTO
4,4%

LTO
0,1%

DŘEVO KOKS
2,2%
0,8%

HU
1,8%

ČU
0,4%
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5. S ohledem na záměry SEK nelze očekávat, že na území dojde k výstavbě významného
zdroje elektrické energie
6. Předpokládanou zvýšenou poptávku je třeba krýt především:

využíváním všech dostupných a ekonomický opodstatněných úspor

zvýšeným využíváním obnovitelných zdrojů energií.
7. Poptávka po energiích na území kraje bude odpovídat především tomu, jak budou
naplňovány cíle základních strategických dokumentů Jihomoravského kraje, jakými jsou:

strategie rozvoje Jihomoravského kraje

plán odpadového hospodářství

plán rozvoje zemědělství
8. Územní energetická koncepce musí reagovat na ÚEK statutárního města Brna, na
strategické dokumenty a záměry kraje především v oblasti síťových energií
9. Území disponuje následujícím ročním teoretickým potenciálem energií z obnovitelných
zdrojů
Zdroj
geotermál (bez TČ)
vítr
slunce
voda
biomasa
celkem

TJ/rok
0
90
259
31
15 660
16 040

10. Na území byl v sektoru bydlení vyčíslen celkový teoretický potenciál úspor v hodnotě
4 446 TJ/rok
11. Struktura zdrojů pracujících na území a jejich palivová základna ukazuje na cca 1,3 %
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Struktura domácích zdrojů je zkreslena těžbou
ropy, která se však jako energetické palivo na území kraje nevyužívá.
Struktura zdrojů energií na území Jihomoravského kraje

lignit
23,7%

tuhá
0,0%

dřevo
9,2%
zvláštní
5,9%
elektřina
10,2%

kapalná
38,4%

plynná
12,6%

bioplyn
0,0%
vítr
0,0%
voda
0,4%
MVE
0,9%

PEZ
8,9%
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1.2. Program rozvoje kraje
Program rozvoje kraje je základním střednědobým programovým dokumentem
k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru.
Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů,
určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování.
Globální cíl
Jihomoravský kraj bude ekonomicky silný a dynamicky se rozvíjející region při
udržení kvalitního životního prostředí a krajiny. Hospodářským těžištěm budou aktivity
založené na moderních technologiích. Průmysl bude produkovat výrobky s vysokou přidanou
hodnotou. Vzroste vzdělanostní úroveň obyvatelstva, zkvalitní se procesy vzdělávání a zlepší
se možnosti uplatnění lidských zdrojů v občanské a profesní sféře. Zemědělství bude tvořit
součást páteře integrovaného rozvoje ve venkovském prostoru. Cestovní ruch bude
v turisticky atraktivních oblastech aktivně přispívat k rozvoji území.
Návrhová část
V návrhové části Programu rozvoje kraje je definován okruh priorit, který má vliv na
rozvoj energetiky v Jihomoravském kraji. Jedná se o okruh priorit E: Životní prostředí a
přírodní zdroje. Specifickým cílem okruhu je:
Zlepšit kvalitu životního prostředí a přistupovat k rozvoji území a řízení lidských
aktivit z hlediska udržitelného rozvoje.
Základními opatřeními okruhu priorit E jsou:
1. Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch
2. Posilování ekologické stability území a ochrana přírody
3. Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí
4. Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
Konkrétní opatření jsou v Programu rozvoje kraje definována takto:

5

Akční plán Jihomoravského kraje

Číslo a název opatření
E.4: Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
Popis výchozí situace
Energetická spotřeba v kraji je zhruba na úrovni energetické spotřeby ČR, což znamená, že je
2-3 násobně větší než ve vyspělých zemích. Vzhledem k růstu cen ropy a zemního plynu se
vrací energetická spotřeba k uhlí, navíc hnědému, v sídlech se spalují paliva zhoršující kvalitu
ovzduší. Nejsou využívány místní obnovitelné energetické zdroje ani možnosti převádění
zemědělství na energetickou produkci
Cíle opatření
- Snížit energetickou spotřebu v produkci zboží a služeb
- Posílit využívání místních obnovitelných zdrojů energie
- Snížit energetickou spotřebu ve veřejných budovách
Aktivity naplňující opatření
A1. Podpora a realizace programů environmentální osvěty zaměřené na úspory spotřeby
energií a využívání jejich obnovitelných zdrojů
A2. Podpora činností vedoucích ke snížení energetické náročnosti a preferujících
obnovitelné zdroje
A3. Podpora úspor energie ve vytápění veřejných budov – zateplení, využití
alternativních zdrojů
A4. Podpora výstavby výtopen na obnovitelná paliva, iniciace snižování podílu tuhých
paliv
A5. Úsilí o legislativní, technickou i finanční podporu využití již vyvinutých technologií
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, zejména solární energie, spalování
biomasy včetně obilovin a energetických plodin a jiných systémů, a to jak v
podnikatelském tak občanském sektoru
Indikátory opatření
- Vývoj energetické náročnosti produkce a úspor energie
- Využívání místních energetických zdrojů
- Zavádění nových účinných energetických technologií
- Kapacita energie vyprodukované z obnovitelných zdrojů
- Podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních
energetických zdrojů v kraji a na celkové výrobě elektrické energie
- Počet propagačních a informačních akcí
- Počet projektů
Kritéria pro výběr projektů
- Soulad s Územní energetickou koncepci JMK (2003)
- Energie vyrobená pomocí obnovitelných zdrojů
- Množství uspořené energie
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Dopady na hospodářskou a sociální situaci kraje
- Růst ekonomické konkurenceschopnosti
- Finanční a materiálové úspory
Cílové skupiny
 Podnikatelé
 Domácnosti
 Obecní/městské úřady
 Instituce
Ručitel
Odbor životního prostředí, radní zodpovědný za životní prostředí
Spolupráce
Podnikatelé, domácnosti, obecní/městské úřady, výzkumné skupiny a instituce
Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Věda, výzkum,
inovace
 Statní zdroje
 Soukromé zdroje
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1.3. Energetické politiky EU
„Nová energetická politika pro Evropu“ byla poprvé diskutována 24.ledna 2006 na
zasedání pracovní skupiny Rady EU pro energetiku a dále na dalších zasedáních skupiny.
Tento dokument je založena na třech základních pilířích, kterými jsou bezpečnost
zásobování, konkurenceschopnost a udržitelnost. V jejich rámci definuje základní zásady,
mezi které patří transparentnost a nediskriminace, soulad s pravidly hospodářské soutěže,
povinnost veřejné služby, na neposledním místě potom národní svrchovanost nad primárními
zdroji energie a zajištění národních preferencí při volbě energetického mixu.
Mezi jednotlivé oblasti Nové energetické politiky patří







zabezpečení zásobování,
trhy s energií (s ropou, zemním plynem, uhlím, elektřinou),
infrastruktura (výroba, přenos/doprava, propojení),
obnovitelné zdroje a energetická účinnost
výzkum a vývoj v energetice,
vztahy s třetími zeměmi.

Jako vhodné nástroje k prosazení zmíněných základních zásad dokument uvádí zejména
kontrolní a analytické nástroje, výměnu zkušeností mezi provozovateli přenosových soustav,
spolupráci regulačních orgánů, dobrovolné dohody, informační kampaně a právně závazné
nástroje.
Co se týká jednotlivých priorit činností, dokument podtrhává význam:







zajištění plné transpozice stávajících právních předpisů,
rozvoje analytických a kontrolních nástrojů,
stabilizace regulativního rámce pro elektřinu a zemní plyn,
zlepšení postupů investičního plánování a koordinace investic, zejména co se týče
přeshraniční infrastruktury,
odstranění překážek pro využívání obnovitelných zdrojů,
dialogu s třetími zeměmi.
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1.4. Energetické balíčky EU
23. ledna 2008 Evropská komise zveřejnila balíček legislativních návrhů, jejichž
součástí je i návrh na společné úsilí při snižování emisí CO2 a obchodování s emisními
povolenkami, ale také konkrétní návrh individuálních cílů pro obnovitelné energie. Lednový
balíček tak odstartoval jednání o konkrétní podobě klimaticko-energetické legislativy s jejíž
pomocí chce EU dosáhnout svých cílů do roku 2020.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hlavní cíle
Snížení emisí skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020 ve srovnání s rokem
1990. Pokud se celý svět dohodne na nástupci Kjótského protokolu, jež vyprší v roce
2012, EU chce snížit emise o 30 procent.
Podíl obnovitelných zdrojů (solární energie, větrná energie, vodní elektrárny, biomasa
a další) na konečné spotřebě energie by se měl do roku 2020 zvýšit na 20 procent v
průměru za celou EU, v současnosti tento podíl činí 8,5 procenta.
Desetinu všech pohonných hmot mají tvořit biopaliva.
Obchodování s emisními povolenkami po roce 2012
V současnosti jsou emisní povolenky z 90 procent rozdělovány zdarma mezi
jednotlivé státy, které je přidělí průmyslovým podnikům; tento systém však končí v
roce 2012 s vypršením Kjótského protokolu.
Objem emisí, které pokrývá aukční systém, se sníží o 21 procent do roku 2020 ve
srovnání s rokem 2005 (jediný rok, kdy jsou známa kompletní data).
Průmyslové podniky, které jsou své výdaje schopny přenést na spotřebitele, například
ČEZ, si budou muset od roku 2013 koupit 100 procent emisních povolenek, zatímco
dosud měli většinu zdarma. Nejspíš se to odrazí na cenách pro spotřebitele.
Energeticky náročné průmyslové sektory - ocelárny, hliníkárny, cementárny - budou
mít volnější systém a budou do aukcí zapojovány postupně. V roce 2013 dostanou
povolenky zdarma.
Do aukčního systému budou nově zahrnuty i aerolinky či rafinerie. V roce 2013 si
budou muset koupit pětinu emisních povolenek, přičemž do roku se 2020 se tato
úroveň bude zvyšovat až na 100 procent.
Příjmy z aukcí emisních povolenek poputují do státních pokladen, přičemž pětina z
těchto peněz by měla jít na podporu "zelených" projektů.
Emise mimo aukční systém
Jde zhruba o pětinu objemu emisí skleníkových plynů v EU, především z dopravy,
stavebnictví, služby, zemědělství.
Měly by být sníženy do roku 2020 o deset procent ve srovnání s rokem 2005.
Biopaliva
Platí, že v roce 2020 by desetinu pohonných hmot měla tvořit biopaliva.
Evropská komise zpřísnila pravidla pro využití biopaliv, musí být takzvaně
"udržitelná", což zatím není zcela přesně definováno.
Plodiny na biopaliva by se nicméně neměly pěstovat na územích, která jsou
přirozenými skladišti uhlíku (mokřiny, lesy), a na místech, kde by byla ohrožena
ekologická rozmanitost.
Pokud by zemědělci k jejich pěstování používali například pastviny, mohli by přijít o
dotace.
9
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-

-

-

Skladování oxidu uhličitého
Evropská komise stanovila vůbec první pravidla pro skladování oxidu uhličitého pod
zemí.
S podobným projektem počítá mimo jiné i český ČEZ, zatím však není přímo
vyřešeno jeho financování.
Státní pomoc
Evropská komise povolila větší státní pomoc "zeleným" projektům.
Měla by pokrýt rozdíl mezi náklady investora a tržními cenami.
Náklady a příjmy spojené s energetickým balíčkem
Náklady na plnění cílů mají ročně dosahovat zhruba 0,5 procenta hrubého domácího
produktu Evropské unie, což je zhruba 60 miliard Eur (asi 1,5 bilionu korun).
Závislost EU na dovozu energií by se měla snížit o 50 miliard Eur ročně, tedy 1,3
bilionu korun.
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1.5. Legislativa EU k energetické účinnosti
K prioritám akčního plánu Jihomoravského kraje patří úspora energií. K této prioritě se váže
následující evropská legislativa:
- směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,
- směrnice 2004/8/ES o podpoře kogenerace,
- směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny,
- směrnice 2000/55/ES o požadavcích na energetickou účinnost elektrických předřadníků
zářivkového osvětlení,
- směrnice 2002/40/ES o energetických štítcích elektrických trub, klimatizací a ledniček pro
domácnost,
- nařízení 2001/2422/ES o označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů,
- směrnice 2005/32/ES o určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, návrh
směrnice o účinnosti v konečné spotřebě energie a o energetických službách.
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1.6. Vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2006
Údaje vydávané Ministerstvem životního prostředí jsou podstatné pro stanovaní priorit
projektů naplňující AP v v souladu s jejich územním začleněním. Údaje MŽP z roku 2006
jsou poslední známé zveřejněné údaje v době zpracování AP. V době posuzování podpory pro
navrhované projekty je nutno použít relevantní údaje v době posuzování. Stav ovzduší
v Jihomoravském kraji mimo Brno charakterizují údaje uvedené pro prachové částice a NO2.
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební úřad
Městský úřad Blansko
Městský úřad Boskovice
Městský úřad Letovice
Městský úřad Rájec - Jestřebí
Úřad městyse Černá hora
Obecní úřad Lysice
Městský úřad Ivančice
Městský úřad Kuřim
Městský úřad Oslavany
Městský úřad Šlapanice
Městský úřad Tišnov
Městský úřad Židlochovice
Obecní úřad Bílovice n. Svitavou
Městský úřad Dolní Kounice
Obecní úřad Pozořice
Městský úřad Rajhrad
Městský úřad Rosice
Obecní úřad Sokolnice
Obecní úřad Střelice
Obecní úřad Veverská Bitýška
Městský úřad Zbýšov
Úřad městyse Lomnice
Městský úřad Pohořelice
Městský úřad Břeclav
Městský úřad Hustopeče
Městský úřad Klobouky u Brna
Městský úřad Mikulov
Městský úřad Podivín
Městský úřad Valtice
Městský úřad Velké Pavlovice
Obecní úřad Drnholec
Městský úřad Velké Bílovice
Městský úřad Bzenec
Městský úřad Dubňany
Městský úřad Hodonín
Městský úřad Kyjov
Městský úřad Strážnice

PM10 (r IL)

1,3

PM10 (d IL)

8,2
7,7
1
7,4
16,5
3,5
74,4
52,7
37,7
85,4
32,4
98,8
5,3
92,1
33,2
99,3
13,8
100
62,8
23,3
1,2
8,8
100
99,7
96,5
91,7
92,2
100
100
96,6
100
100
93,4
100
85,9
80,6
68,2

NO2 (r IL)

2,5

Souhrnné
překročení IL

8,2
7,7
1
7,4
16,5
3,5
74,4
52,7
37,7
85,4
32,4
98,8
5,3
92,1
33,2
99,3
13,8
100
62,8
23,3
1,2
8,8
100
99,7
96,5
91,7
92,2
100
100
96,6
100
100
93,4
100
85,9
80,6
68,2
12
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Obecní úřad Velká n. Veličkou
Městský úřad Veselí n. Moravou
Městský úřad Vracov
Městský úřad Ždánice
Městský úřad Bučovice
Městský úřad Ivanovice n. Hané
Městský úřad Rousínov
Městský úřad Slavkov u Brna
Městský úřad Vyškov
Městský úřad Miroslav
Moravský Krumlov
Městský úřad Znojmo
Obecní úřad Hodonice
Městský úřad Hrušovany n. Jevišovkou
Obecni úřad Jaroslavice
Obecni úřad Jevišovice
Obecni úřad Prosiměř
Obecni úřad Šumná
Obecni úřad Višňová

13,9
72,1
100
61,9
67,8
66,2
59,4
94,1
44
95,4
80,1
47,2
100
100
100
14,2
94,7
0,5
44,5

13,9
72,1
100
61,9
67,8
66,2
59,4
94,1
44
95,4
80,1
47,2
100
100
100
14,2
94,7
0,5
44,5

r IL – roční imisní limit
d IL – denní imisní limit
Následující grafické vyjádření ukazuje význam územního posuzování projektů
především v oblasti vytápění domácnosti.
Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích
prachových částic PM10
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Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006

Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006

14
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Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích polyaromatických
uhlovodíků
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2. VÝCHOZÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU
2.1 SWOT analýza
Pro přípravu AP k realizaci ÚEK JMK byla využita koncepcí provedená analýza
spotřeby paliv a energie na území Jihomoravského kraje, způsobů nakládání s energií a
způsobů zásobování Jihomoravského kraje a energií a jejich dopadů na životní prostředí,
shrnutá ve SWOT analýze. Z této analýzy vycházelo určení cílů a priorit, které by měly být v
rámci dalšího rozvoje kraje v oblasti užití energie sledovány a naplňovány.
Silné stánky

Slabé stránky

 Velmi vysoký stupeň plynofikace celého
území
 Nejvyšší potenciál průměrného ročního
slunečního svitu z celé ČR
 Potenciál
využití
zemědělské
půdy
k nepotravinářské produkci
 Hustá síť elektrické přenosové a rozvodné
soustavy
 Nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel
kraje ve srovnání s ČR

 Má pouze velmi omezené zásoby primárních
paliv
 Nízký potenciál energie pro OZE geotermální,
vodní, větrné
 Z hlediska zásobování energií je územím
výrazně dovozovým
 Převážná část kraje naplňuje podmínky oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO),
zejména polétavého prachu
 Výrazný podíl malých zdrojů a dopravy na
emisích v OZKO
 Vysoká energetická náročnost výroby
i
domácností
 Malá a roztříštěná informovanost o nových
technologiích
 Nerozvinutý trh s biopalivy

Příležitosti

Hrozby

 Zvýšení podílu OZE využívající energie slunce
 Zvýšení podílu OZE využívající energie

 Vysoká závislost na dodávkách plynu
 Zhoršování kvality ovzduší zvyšujícím se

biomasy
 Využití

potenciálu vysokých škol a
připravovaných vědecko-technických parků k
vývoji technologií energetických zdrojů
 Příležitost k rozvoji nepotravinářské produkce
v zemědělství (rozvoj venkova, údržba krajiny
a tvorba pracovních míst)
 Souběh opatření k úsporám energie a využití
OZE s opatřeními vedoucí ke zlepšení kvality
ovzduší
 Možnost čerpání finančních prostředků pro
realizaci AP z domácích i zahraničních
fondů

počtem malých zdrojů spalující nekvalitní
paliva v souvislosti s růstem cen ušlechtilých
paliv
 Nedostatečná motivace a pochopení veřejnosti,
orgánů státní správy a samosprávy


nedostatečná provázanost mezioborových
opatření a podpor

 Málo zdrojů na výrobu el. energie
 Ohrožení potravinářské produkce nevyváženou

produkcí biomasy
 Nejasný cenový vývoj na trhu s biomasou
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2.2 Cíle a prioritní oblasti
Cíle stanovené akčním plánem můžeme rozdělit na prioritní a vedlejší. Cíle jsou plně
v souladu se záměry Státní energetické koncepce a Územní energetické koncepce
Jihomoravského kraje. Smyslem Akčního plánu je mimo jiné pozitivní ovlivnění území kraje
a občanů na tomto území žijících a podnikajících z hlediska:


energetického zásobování,



zlepšení životního prostředí,



strategické bezpečnosti kritické infrastruktury,



ekonomického rozvoje,



sociálního rozvoje.

Z uvedených hledisek jsou stanoveny následující cíle:
Prioritní cíle:


snižování měrné spotřeby energie (tedy důraz na úspory energie a její efektivní
využití),



nahrazování fosilních zdrojů obnovitelnými zdroji energie,



zvýšení strategické bezpečnosti energetické infrastruktury.

Vedlejší cíle:


snížení negativních dopadů energetiky Jihomoravského kraje na životní prostředí,



dosažení vyváženého hospodářského, kulturního a vzdělanostního růstu regionu,



rozvoj technické infrastruktury,



vytvoření nových pracovních míst,



snížení dovozu paliv a energií na území kraje, tedy zvýšení krajské soběstačnosti
v zásobování energií.

17

Akční plán Jihomoravského kraje

3. NÁVRH A ŘEŠENÍ PROGRAMŮ
3.1. Program vzdělávání a osvěty
Název a číslo programu
P1: Program vzdělávání a osvěty
Popis výchozí situace
Kraj jako samosprávný orgán má nedostatek nástrojů pro uplatňování závěrů ÚEK JMK a
Akčního plánů. Program je důležitým prostředkem pro tvorbu a realizaci projektů. Hlavním
cílem je pochopení ostatních programů, zvýšení ekologického a ekonomického cítění obyvatel
a zainteresovaných osob v oblasti energetiky.
Cíle programu
- zvýšit motivace obyvatel a dalších subjektů k provádění energeticky úsporných
opatření a využívání potenciálu OZE.
- podat informace o projektech definovaných v tomto plánu a předpokladech
(podmínkách) jejich realizace
Aktivity naplňující program
A1. Školení, semináře a osvětové besedy, soutěže
A2.

Využití informačního potenciálu regionálních mediálních prostředků (tisk, rádio,
televize)

A3.

Ekologická výchova ve školách – zaměřená na energetiku a environmentální osvětu

A4.

Letáčky, reklama, metodické materiály

Indikátory programu
- počty seminářů, besed, soutěží (jejich návštěvnost),
- další aktivity (počet článků v různých časopisech a počet vystoupení v rádiu či
televizi),
- počty jiných aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti.

Cílové skupiny
 Představitelé a úředníci územní samosprávy
 Podnikatel a občané, mající zájem realizovat některé projekty
 Učitelé a studenti
 Ekologické organizace
 Široká veřejnost

18
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Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, Evropská územní
spolupráce
 Komunitární programy EU
 Statní zdroje
 Jiné zdroje – podnikatelé, nadace

Jihomoravský kraj jako samosprávný orgán nemá mnoho nástrojů pro uplatňování
závěrů ÚEK JMK a Akčního plánů. Proto tento program je důležitým prostředkem pro tvorbu
a realizaci projektů . Hlavním cílem je pochopení ostatních programů a zvýšení ekologického
a ekonomického cítění obyvatel a zainteresovaných osob v oblasti energetiky. Jeho nedílnou
součástí je poskytování informací o úsporách energie a environmentálně šetrných způsobech
zásobování energiemi.
Program je soustředěn na organizaci různých typů vzdělávacích akcí, jako jsou školení a
semináře, podporu ekologických organizací a na ekologickou výchovu ve školách –
zaměřenou na energetiku. Má především motivační charakter a aby byl účinný, musí být
směřován do celého společenského spektra. Zároveň je třeba využívat nástroje, které jsou
běžně dostupné všem věkovým i společenským skupinám (např. noviny, místní televize,
obecní zpravodaje, informační letáky apod.).
Do programu lze rovněž zařadit informační kampaň týkající se realizovaných demonstračních
projektů na objektech kraje zahrnující např. organizaci prohlídek technického zázemí budov,
poskytování informací o provozu a jeho ekonomii, organizaci informačních seminářů.
Tento program můžeme chápat také jako součást environentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO).
Vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho
kvalita i pro budoucí generace. Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k
životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem
nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece
k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní
oblastí a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.
Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí. Tak, aby
lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou, bylo vráceno povědomí o prostředí, ve kterém se
pohybují a aby se začali chovat šetrně a předvídavě, což vyžaduje určité znalosti, dovednosti a
hlavně silnou motivaci k pozitivním změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu
prostředí kolem nás.
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3.2. Program využití solární energie
Název a číslo programu
P2: Program využití solární energie
Popis výchozí situace
Kraj má z celé ČR nejvýhodnější podmínky pro využití potenciálu sluneční energie. Projekty
by měly využívat v max. míře sluneční kolektory a ve specifických místech fotovoltaické
systémy. Při projektování nové výstavby se doposud málo využívá pasivního slunečního
záření.
Cíle programu
- snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality
ovzduší.
- zvýšení podílu výroby el. energie z OZE
- úspory energie na přípravu TV a vytápění využitím solárních zisků

Aktivity naplňující program
A1. Přitápění a příprava teplé vody v individuálních systémech
A2. Předehřev vody v systémech centralizovaného zásobování teplem
A3. Výstavba

fotovolatických

systému

na

stávajících

a

nových

stavbách

Indikátory programu
- instalované plochy slunečních kolektorů,
- instalovaný výkon fotovoltaických systémů,

Cílové skupiny
 Široká veřejnost
 Zástupci měst a obcí – (sdružování projektů)
 Podnikatelské subjekty – (využití i pro technologické procesy)
Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, Evropská územní
spolupráce
 Statní zdroje
 Jiné zdroje – podnikatelské subjekty, individuální vlastníci nemovitostí
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Jihomoravský kraj patří v rámci republiky mezi oblasti s největší průměrnou roční
délkou slunečního svitu v rozmezí 1650 – 1800 hod a tím také k oblasti s největší roční
dopadající sluneční energií.
Průměrná roční délka slunečního svitu na území Jihomoravského kraje (r. 1961-2000)

Zdroj:ČHMÚ

Možnosti využití solární energie

Využití slunečního záření

Pasivně

Aktivně

Výroba tepla

Výroba el.
energie
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Pasivní solární systémy
Pasivní systémy pro využití sluneční energie (solární architektura) využívají
v maximální míře konstrukční prvky budovy. Množství získané energie u pasivního solárního
systému závisí na poloze, architektonickém řešení a zejména druhu budovy, použitých
materiálech, vytápěcím systému (míra využití zisků z oslunění). Existuje řada kombinací
prosklených a akumulačních prvků. Podmínkou využití pasivních solárních systémů je
vyřešení tepelné zátěže v letních měsících.
Základním prvkem pasivního slunečního vytápění je zasklená plocha na maximálně
osluněné jižní straně budovy, která slouží k zachycení energie slunečního záření . Pro zimní
období, kdy slunce prochází nízko nad obzorem, jsou nejvýhodnější strmé šikmé až svislé
plochy s úhlem sklonu 60 až 90°. Zasklená plocha jako základní prvek je uplatněna u všech
hlavních prvků pasivních vytápěcích systémů, ke kterým patří sluneční okno, sluneční skleník
a sluneční akumulační stěna.
U nově budovaných staveb je nutné pasivnímu využití solární energie přizpůsobit celé
architektonické řešení – tvar budovy, vnitřní dispozice, orientace budovy a umístění solárních
prvků. Starší stavby lze vhodně rekonstruovat – vybudovat skleněné přístavby, prosklené
verandy apod.

Aktivní solární systémy
Aktivní solární systémy je téměř vždy možné dodatečně instalovat na stávající
budovy. Aktivní solární systémy je možno rozdělit na systémy využívající solární energii
k výrobě tepla solárními kolektory a na systémy využívající solární energii k výrobě
elektrické energie.
Aktivní solární systémy - výroba tepla solárními kolektory
Aktivní systémy, u nichž se energie dopadajícího slunečního záření zachycuje
kolektory a přeměňuje v teplo, slouží nejčastěji k ohřevu teplé užitkové vody a s použitím
vzduchu jako teplonosné látky také k sušení rostlinných produktů. V menší míře slouží i
k vytápění budov a ohřevu bazénové vody.
Základním prvkem solárního systému je sluneční kolektor. Energie slunečního záření
zachycená absorpční plochou kolektorů se ve formě tepla předává teplonosné látce, která ji
dále odvádí buď přímo ke spotřebičům, nebo do akumulačního zásobníku. Z hlediska
teplonosného média dělíme kolektory na kapalinové a vzduchové, z hlediska tvaru na ploché
a trubicové.
Solární systémy dělíme podle způsobu oběhu teplonosné látky na systémy se
samotížným oběhem a s nuceným oběhem. Podle počtu okruhů se dělí solární systémy na
jednookruhové a dvouokruhové. Jednookruhové systémy přímo ohřívají vodu bez výměníku
tepla. Používají se nejjednodušších zařízeních pro sezónní ohřev vody. Dvouokruhové
systémy pracují s výměníkem tepla a dvěma nezávislými okruhy. První okruh rozvádí ohřátou
teplonosnou kapalinu od kolektorů do výměníku tepla. Druhý okruh přebírá teplo z výměníku
a vede jej do místa spotřeby. Primární okruh je naplněn nemrznoucí směsí. Výhodou
dvouokruhových systémů je celoroční provoz.
V podmínkách Jihomoravského kraje je možno uvažovat o těchto typech solárních
systémů s kapalinovými kolektory:

sezónní ( letní ) ohřev teplé užitkové vody - zpravidla se jedná o jednoduchá zařízení
pouze se slunečními kolektory ( bez dalšího zdroje tepla ). Tato monovalentní zařízení
22
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se nejčastěji využívají pro ohřev vody v bazénech a pro ohřev teplé užitkové vody
v rekreačních objektech pouze s letním provozem.
celoroční ohřev teplé užitkové vody - Jedná se v současnosti o nerozšířenější typ
solárního systému. Jde o bivalentní systémy, kdy je k solárnímu systému nutné
instalovat další zdroj tepla, který je využíván v době nedostatečného slunečního záření.
celoroční ohřev teplé užitkové vody a přitápěn - jde opět o bivalentní systémy, na
rozdíl od předchozích typu je však nutno vyřešit využití přebytku tepla v letních
měsících. Řešením je buď ohřev bazénové vody, nebo instalace větší akumulační
nádrže, ve které je teplo akumulováno a využito k vytápění v topném období.

Objekty, ve kterých lze předpokládat nejvyšší využití aktivních solárních systémů:

rodinné domy, bytové domy

penziony, hotely

kempy

školy, kuchyně
Aktivní solární systémy – výroba elektrické energie
Přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii je možná na základě
fotovoltaického jevu. Základním prvkem zařízení pro přeměnu slunečního záření na
elektrickou energii je solární (fotovoltaický) článek. Jedná se o polovodičový velkoplošný
prvek. Energetická účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii je u současných
hromadně vyráběných solárních článků 14 – 18%. Solární články jsou vyrobeny z křemíku
ve formě monokrystalu nebo multikrystalu. Konstrukce solárních panelů jsou značně
rozmanité podle druhu použití. Panely jsou zpravidla instalovány na jižní střechy a fasády
budov, případně na volnou plochu nebo na technické stavby jako jsou protihlukové bariéry.
Pro využití elektrické energie ze solárních panelů je potřeba připojit k panelu další technické
prvky – např. akumulátorovou baterii, regulátor nabíjení, napěťový střídač, indikační,
zobrazovací, komunikační a měřicí přístroje, případně automatické sledovače slunce.
Fotovoltaický systém s instalovaným výkonem 1 kW je schopen ročně dodat v tuzemských
podmínkách 800 až 1 000 kWh elektrické energie. Jeden m2 fotovoltaického panelu
s monokrystalickými články má špičkový výkon 115 – 125 Wp ( při osvětlení 1 000 W/m2 ).
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3.3. Program energetického využití biomasy
Název a číslo programu
P3: Program energetického využití biomasy
Popis výchozí situace
Jihomoravský kraj má vysoký potenciál biomasy. Využití tohoto potenciálu neodpovídá
možnostem. Program má podpořit pěstování a výrobu, rozšíření zplyňovacích kotlů na
biomasu a bioplynových stanic na výrobu bioplynu z organických zbytků zemědělské
výroby, organické části komunálních a průmyslových odpadů či z čistírenských kalů a
využití bioplynu pro výrobu energie.
Cíle programu
- snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality
ovzduší.
- zvýšení podílu OZE

Aktivity naplňující program
A1. Podpora pěstování energetických rostlin a zpracování biopaliv
A2. Výstavba bioplynových stanic
A3. Záměna kotlů na fosilní paliva za kotle na biomasu
Indikátory programu
- realizovaný počet bioplynových stanic,
- počet instalovaných kotlů na biopaliva,
- plochy s cíleně pěstovanou biomasou pro energetické využití

Cílové skupiny
 Široká veřejnost
 Zástupci měst a obcí – (sdružování projektů)
 Podnikatelské subjekty – (využití i pro technologické procesy)
Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, Evropská územní
spolupráce, EAFRD
 Statní zdroje
 Jiné zdroje – podnikatelské subjekty, zemědělci
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Biomasa představuje pro Jihomoravský kraj reálně největší využitelný potenciál.
Odhad teoretického potenciálu pevných biopaliv pro Jihomoravský kraj:
Palivo
Dendromasa
Sláma obilovin a olejnin
Energetické traviny, rákos
Biodegradabilní komunální
a průmyslový odpad

Zdroj
Odpady lesní těžby
Zemědělská prvovýroba
Trvalé travní porosty
Včetně odpadů ze zpracovatelského průmyslu, údržby
veřejných komunikací a veřejné zeleně (SKO)

Celkem pevná biopaliva

Množství
TJ/rok
2 517
7 414
2 247
3 482
15 660

Pozn.: Potenciál úspor je stejný jako v r. 2002, uvažuje se stejnou produkcí odpadu v jednotlivých
odvětvích.

Definice biomasy je daná direktivou EU 2001/77/EC z roku 2001. Biomasou se
rozumí bio rozkladné frakce z plodin, odpadů a zbytků vyprodukovaných v zemědělství, (a to
jak rostlinných, tak i živočišných substancí), v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a také
bio rozkladné frakce z komunálních a průmyslových odpadů.
Biomasa představuje jak v celosvětovém měřítku, tak i v bilancích EU nejvýznamnější
obnovitelný zdroj energie, se kterým je srovnatelná pouze energie vody. Také v podmínkách
ČR je biomasa považována za jeden z nejperspektivnějších zdrojů obnovitelné energie. Její
využívání dává reálné možnosti jak zvýšit dosud nízké využívání obnovitelných zdrojů.
Biomasu vhodnou pro výrobu energie je možno podle způsobu jejího vzniku rozdělit na
následující 3 skupiny:
Zbytková (reziduální) biomasa při výrobních procesech
 sklizňové zbytky zemědělské prvovýroby, zejm. sláma obilná a řepková


těžební odpad z lesního hospodaření, např. z prořezávek, probírek a nehroubí
(∅ < 7 cm) z mýtní těžby (včetně tzv. palivového dříví – může být i záměrným
produktem)



biomasa z údržby břehových porostů, městské a krajinné zeleně (např. parky,
stromořadí)



spalitelný odpad z pilařské výroby, dřevozpracujícího a papírenského průmyslu



organické zbytky zemědělské výroby, zejm. chlévská mrva



organické nebo rostlinné zbytky ze zpracovatelského průmyslu, zejm. mlékárenského
a potravinářského (např. rostlinné obaly olejnatých semen – slunečnice, tuky)

Recyklovaná biomasa z výrobků po ukončení jejich životnosti
 odpadní dřevo ze stavebního průmyslu


vyřazené palety



dřevěné výrobky
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Záměrně pěstovaná biomasa pro energetické využití, zejm. z porostů speciálních
plodin
 dřeviny (tzv. rychle rostoucí): výmladkové plantáže topolů a vrb na zemědělské půdě


nedřevnaté rostliny: ozdobnice (Miscanthus), energetické obilí a mnoho dalších (u nás
šťovík krmný)



palivové dříví (v některých případech)

Základní způsoby energetického využití biomasy
Způsob konverze biomasy na energii je důležitým aspektem využití biomasy (včetně r.
r. d.) jako paliva. Pokud už je zvolena nebo existuje určitá technologie konverze, tak svými
technickými požadavky v mnohém určuje, jaká má nebo může být dodávaná biomasa (štěpka,
pelety, dřevitá nebo bylinná biomasa). Výhodnější je varianta, kdy se nejprve určí potenciál a
struktura produkce biomasy v dané lokalitě a pro ni se vybere nejvýhodnější technologie
konverze. Z tohoto důvodu uvádíme základní přehled možných technologií konverze.
Termochemické zpracování biomasy (suché procesy)
 Spalování (přímé)
Jedná se o termochemickou reakci, při které dochází za teplot nad 660 °C k rozkladu
organického materiálu na hořlavé plyny (+ další látky) a jejich následnou oxidací se uvolňuje
energie, oxid uhličitý a voda. Biomasa obsahuje na rozdíl od fosilních paliv minimální
množství síry (0–0,1 % dřevo – sláma, hnědé uhlí nad 2 %). Tvorbu NOx je možno
kontrolovat teplotou spalování. Produkce CO2 je tzv. neutrální, protože množství uvolněné do
ovzduší spalováním je přibližně ve stejném rozsahu vázáno zpět do rostlin na energetických
plantážích, v zemědělských a lesnických porostech.
 Zplyňování
Při tomto procesu dochází k přeměně rostlinné biomasy na (dřevo)-plyn, který je použit k
spalování např. ve spalovacích motorech nebo k výrobě jiného nosiče energie (např.
methanolu chemickou syntézou). Jedná se o rychlý proces, který na rozdíl od biochemických
reakcí může probíhat v malých nenákladných zařízeních (zplyňující kotle) následujícími
způsoby:
o pyrolýza (zplyňování teplem)
o zplyňování vzduchem
o zplyňování kyslíkem
o zplyňování vodíkem
o zplyňování vodní parou
Vedlejším – a často nežádaným – produktem zplyňování byla tvorba dehtových látek,
které je nutno z plynu odstraňovat. V posledních letech se začalo pohlížet na tyto sloučeniny
nazývané anglickým termínem „bio-liquid“ jako na cennou chemickou sloučeninu
využitelnou k výrobě dalších produktů, jako např. kapalných paliv nebo bioplastů.
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Biochemické procesy (mokré procesy)
 Metanové kvašení
V tomto procesu je z biomasy vyroben tzv. bioplyn pomocí uměle vyvolaného
anaerobního kvašení v tzv. biochemických reaktorech. Bioplyn obsahuje hlavně metan (50–80
%) a oxid uhličitý (20–45 %). Dalšími příměsemi jsou sirovodík, voda, dusík aj. Využitelným
produktem procesu je také fermentovaný materiál, který může být použit jako organické
hnojení na polích. K výrobě bioplynu tímto způsobem jsou vhodné zejména organické odpady
ze zemědělské výroby (kejda, sláma a zbytky travin), komunální odpady, odpadní voda z
čistíren. K výrobě bioplynu je použitelná i fytomasa z energetických bylin s vysokým
obsahem dusíku nebo chlóru (vikvovité, amarantus, ale i některá zbytková sláma), které
způsobují potíže při plnění limitů emisí škodlivých plynů a při spalování (koroze). Při výrobě
bioplynu jsou tyto prvky vázány tak, že se do dřevoplynu nedostanou. Dřevo zatím není
vhodné pro výrobu bioplynu.


Alkoholové kvašení

Jedná se o výrobu ethanolu alkoholovým kvašením cukrů, který je vhodný pro spalovací
motory. K tomuto procesu je vhodná biomasa ze surovin obsahujících cukr (cukrová řepa a
třtina), ale i jiných brambory, kukuřice a obilniny. Výroba ethanolu z celulózy je zatím ve
stadiu výzkumu (rozklad celulózy pomocí houby Trichoderma viride, produkce ethanolu při
teplotě 60–70 °C pomocí klonů Closteridií).
Chemická přeměna biomasy
 Esterifikace
Výroba tzv. bionafty – esterifikací řepkového oleje již v ČR probíhá. Tento tzv.
„Oleoprogram“ byl odstartován jako jeden z prvních v Evropě a v jeho rámci Ministerstvo
zemědělství podpořilo od roku 1992 výstavbu kapacit o celkovém výkonu 61 tisíc tun
metylesterů mastných kyselin za rok. Tak mohlo být již v roce 1996 zpracováno přes 125 tisíc
tun řepkového semene s výhledem na cílových 250 tisíc tun v roce 1998. Metylester má jiné
složení než konvenční nafta, ale má podobnou viskozitu, výhřevnost a průběh spalování, ale
má nižší bod tuhnutí (problémy při startování při teplotě pod +5 °C). Má také nižší emise
plynů, kromě Nox a specifického zápachu. Je v zahraničí proto používán hlavně v
zemědělství. Může se libovolně mísit s normální naftou. Při výnosu řepkového semene 3 t/ha
je možné esterifikací získat minimálně 1 tunu bionafty. Ekonomicky však bionafta zatím
nemůže v současných podmínkách konkurovat ropným produktům, je však nástrojem pro
řešení otázek zemědělské nadvýroby a zlepšování životního prostředí.
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3.4. Program úspor
Název a číslo programu
P4: Program úspor
Popis výchozí situace
Příčinou vysoké měrné spotřeby energie pro vytápění bytů oproti některým zemím EU je
skutečnost, že většina objektů nemá zvláštní tepelnou izolaci. Je zde tedy výrazný potenciál
pro úspory energie, pokud budou tepelné izolace dodatečně v rámci oprav provedeny. Jedná
se o redukci tepelných ztrát vnějšími stěnami obytných budov. Dlouhou dobu se snižování
energetické náročnosti soustředilo pouze na panelovou výstavbu. Ty však představují
relativně malý podíl plochy z celkového množství ploch vhodných pro zateplení.
V Jihomoravském kraji představují vnější stěny rodinných domů převažující podíl – cca 75 %
z ploch vhodných pro zateplení.
Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů měla dosud ojedinělý charakter.
Cíle programu
- realizace vzorových projektů a zvýšení informovanosti o nízkoenergetické výstavbě
- zlepšování tepelně-technických vlastností veřejných budov a bytového fondu
Aktivity naplňující program
A1. Výměna oken za kvalitnější s nižším prostupem tepla a zateplení obvodových
konstrukcí, příp. komplexní regenerace budov
A2. Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů
A3. Publikace a propagace výsledků dosažených úspor z aktivit A1 – A4
Indikátory programu
- realizovaný počet nízkoenergetických a pasivních domů,
- počet rekonstruovaných objektů
Cílové skupiny
 Majitelé rodinných a bytových domů (vlastníci)
 Vlastníci veřejných budov (případně správci)
 Podnikatelské subjekty – (vlastníci budov, investoři)
 Široká veřejnost
Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, Evropská územní
spolupráce,
 Statní zdroje
 Jiné zdroje – podnikatelské subjekty,
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Program je zaměřen na oblast výstavby nízkoenergetických a pasivních domů a na
oblast tepelné ochrany budov.
Typ objektu

Roční spotřeba na vytápění
kWh /(m2.rok)
max 15
max 50
115
220

Pasivní
Nízkoenergetický
Běžná novostavba
Starší dům

Celková roční spotřeba
kWh /(m2.rok)
42
130
170
280

Cílem programu je dosažení maximálních přínosů z pohledu sociálního,
environmentálního a ekonomického. Vzhledem k nepatrnému počtu realizací takovýchto
domů v ČR je cílem vytvořit demonstrační projekty, které umožní zvýšení informovanosti
mezi lidmi a tím i zájmu o tento druh výstavby.
V případě, že by se plánovala výstavba nových objektů v majetku KrÚ, je vhodné ji
provádět a zpracovatele vybírat dle metodiky minimalizace nákladů životního cyklu (LCC) a
zvažovat možnosti pasivní a nízkoenergetické výstavby, samozřejmě ve spolupráci
s ekonomickým odborem, oddělením přípravy a realizace investic.
Úspora tepelné energie při zateplení všech vhodných vnějších stěn podle ČSN 73 0540
v Jihomoravském kraji
Potenciál úspor – výchozí stav k roku 2007
Plocha vhodných vnějších stěn
[mil.m2]
U = 1,400
[W/(m.2K)]

U = 0,894
[W/(m.2K)]

rodinné byty v rodinné byty v
domy bytových domy bytových
domech
domech

11,938

2,550

Úspora energie na jednotku
plochy [GJ/(m2.rok)]
U = 1,400
[W/(m.2K)]

U = 0,894
[W/(m.2K)]

0,314
0,796

0,568

0,158

Potenciál úspor celkem
[TJ/ rok]
rodinné
domy

byty v
bytových
domech

celkem

3 556

890

4 446

Za daných předpokladů představuje potenciál úspor tepelné energie v Jihomoravském
kraji v důsledku zateplování tepelně izolačními systémy 4 446 TJ ročně, přičemž
předpokládaná životnost zateplení je nejméně 25 roků.
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3.5. Program kombinované výroby energie
Název a číslo programu
P5: Program kombinované výroby energie
Popis výchozí situace
Realizace programu naplňuje záměr zákona č. 61/2008 Sb. (úplné znění zákona 406/2000
Sb.), o hospodaření energií a také směrnici EU 2004/8/ES trvale udržitelného rozvoje. Nízké
rozšíření kogeneračních jednotek v kraji vede především u zemního plynu k nevyužití
energetického potenciálu tohoto primárního paliva.
Existence kogeneračních jednotek rozmístěných v daném území je také jedním z prvků
zajišťujících určité dodávky elektřiny v krizových situacích.
Cíle programu
- snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality
ovzduší v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla
- zvýšení energetické nezávislosti lokalit a zvýšení bezpečnosti v zásobování
elektrickou energií v krizových situacích
Aktivity naplňující program
A1. Posuzovat návrhy kogenerací i pro invest. záměry nižšího výkonu než požaduje zákon,
A2. Pro rekonstrukci či nové vytápění veřejných budov upřednostňovat ekonomicky
zdůvodnitelné nasazení kogeneračních jednotek,
A3. Realizace kogeneračních jednotek

Indikátory programu
- realizovaný počet kogeneračních jednotek,
- instalovaný výkon
- množství vyrobené energie
Cílové skupiny
 Vlastníci veřejných budov (případně správci)
 Podnikatelské subjekty – (vlastníci budov, investoři)
 Majitelé a provozovatelé CZT
Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace,
 Statní zdroje
 Jiné zdroje – podnikatelské subjekty,
Program je zaměřen na zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla u existujících kotelen
a u nově budovaných energetických zdrojů.
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Elektřina je vyráběna celosvětově s účinností 33%. To znamená, že dvě třetiny paliva
se bez užitku znehodnotí, a co víc, ještě k tomu poškodí životní prostředí emisemi a teplem.
Situaci graficky znázorňuje obrázek.

Kogenerační (kombinovanou) výrobou elektřiny a tepla ve srovnání
s „monovýrobou“dochází při výrobě stejného množství energií k významným úsporám
primární energie, a to až ve výši 40 %. Výhodou kogenerace je také lepší využití vložené
energie a nižší emise spalin vztaženo na vyrobenou MW.
Spalováním uhlovodíkových paliv, nebo využíváním jiných primárních zdrojů tepla v
energetice při použití v motoru či turbíně vzniká velké množství nízkopotenciálového tepla,
které je u běžných motorů nutno odvádět chladící soustavou. Toto teplo by představovalo
tepelné ztráty procesu výroby energie. Vzhledem k fyzikálním omezením (Carnotův cyklus)
toto teplo není možno použít k výrobě mechanické práce nebo elektřiny. Proto je výhodné je
využít k ohřevu teplé vody, vytápění a podobným účelům. Tak je současně využita energie
pro výrobu elektřiny a ztrátové teplo je k dispozici k dalšímu použití. Pomocí absorpčního
výměníku je možné vzniklé teplo využít i k výrobě chladu pro technologické účely nebo
klimatizaci. V takovém případě se hovoří o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické
energie, tepla a chladu.
Stupeň konverze energie obsažené v plynu na el. energii je cca 24 - 42%, účinnost
výroby tepla je cca 35 - 57%, celková účinnost využití energie v plynu činí cca 72 - 90%.
V kogeneračních jednotkách lze použít i bioplyn nebo dřevoplyn, případně jiný
odpadní plyn. V tomto případě dochází ke dvojímu přínosu – je zvýšena účinnost
energetických přeměn a je využíván obnovitelný zdroj energie.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla má velkou podporu vyjádřenou v zákoně č. 61/2008
Sb., o hospodaření energií a také v legislativě Evropské unie – směrnice2004/8/ES.
Smyslem směrnice je:
• úspora primárních energií
• snížení závislosti na importu energie. EU dováží 50% všech energií a do roku 2030
hrozí nárůst na 70% - stupňování rizika ohrožení dodávek.
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• snížení emisí, zejména skleníkových plynů.
• trvale udržitelný rozvoj Evropy i světa.
• základních cílů je dosahováno zejména podporou tzv. vysoce účinné kogenerace.
Směrnice definuje v příloze č. III pojem „vysoce účinné kogenerace“. Označuje také
kogenerace do výkonu 50kWel jako „mikrokogenerace“, kogenerace od 50 do 1000 kWel jako
„malé kogenerace“.
Kogenerační jednotky přiměřeného výkonu je možné využít ve všech objektech s
nároky na odběr elektřiny a tepla, resp. chladu. Jsou to především zdravotnická zařízení,
školy, plovárny a lázně, komunální výtopny, hotely a penziony, průmyslové závody, čistírny
odpadních vod, skládky a zemědělské provozy.
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3.6. Program tepelná čerpadla
Název a číslo programu
P6: Program tepelná čerpadla
Popis výchozí situace
Velké části území kraje jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. To je způsobeno
především spalováním fosilních paliv v malých zdrojích. Instalaci tepelných čerpadel je
vhodné podporovat především v místech, které nejsou plynofikovány nebo v místech, kde
není plynu v domovních zdrojích využíváno vzhledem k vývoji ceny zemního plynu.
Aplikace tepelných čerpadel pro výrobu tepla může být v těchto místech alternativou k
energetickému využití biomasy.
Cíle programu
- zlepšení kvality ovzduší
- snížení spotřeby primárních paliv
Aktivity naplňující program
A1. Prosazovat návrhy tepelných čerpadel v OZKO pro individuální vytápění,
A2. Pro rekonstrukci či nové vytápění veřejných budov v OZKO preferovat pro vytápění či
chlazení tepelná čerpadla
Indikátory programu
- realizovaný počet instalací tepelných čerpadel
- ušetřené množství emisí
- instalovaný výkon
Cílové skupiny
 Vlastníci rodinných a bytových domů
 Podnikatelské subjekty – (vlastníci budov, investoři)
Financování
 Strukturální fondy: OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace,
 Statní zdroje
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Pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v domácnostech a pro technologické
procesy v průmyslovém sektoru jsou využívány převážně fosilní zdroje. Program podporuje
zavádění tepelných čerpadel, tedy využívání přírodního tepla o nízké teplotě obsaženého ve
vodě, zemi nebo vzduchu.
Na ekologii provozu tepelných čerpadel lze pohlížet ze dvou základních hledisek,
kterými jsou spotřeba energie a používání chladiva. Spotřeba primárních neobnovitelných
zdrojů energie je dána nutností dodávky elektrické energie pro pohon kompresoru v tepelném
čerpadle. Elektrická energie je v současné době u nás vyráběna převážně z primárních
neobnovitelných zdrojů.
Elektrická energie je v současné době u nás vyráběna převážně z primárních
neobnovitelných zdrojů (uhlí, plyn, jaderná energie). Tepelné čerpadlo spotřebovává asi jednu
třetinu elektrické energie v porovnání s přímotopným elektrickým nebo akumulačním
vytápěním, ale z ekologického hlediska není spotřeba elektřiny zanedbatelná. Ztráty při
výrobě a přenosu elektrické energie činí přibližně 70%. Tepelné čerpadlo tedy šetří prakticky
stejně velkou část energie, která se nenávratně ztratí při její výrobě a v průběhu dlouhé
přenosové cesty z elektrárny až ke spotřebiteli. Lze tedy určit minimální topný faktor, který
povede k úspoře primárních energetických zdrojů. V závislosti na skutečné účinnosti výroby a
účinnosti zdroje, se kterým tepelné čerpadlo porovnáváme, je minimální energeticky
hospodárný topný faktor 2,3-3,5. Běžně dosahovaný topný faktor tepelných čerpadel v
rodinných domcích je kolem 3,5. Jinak řečeno, při srovnání s klasickými způsoby vytápění
(lokální spalování plynu nebo uhlí), tepelné čerpadlo spoří primární neobnovitelné
energetické zdroje jen velmi nepatrně. Z hlediska místní emisní situace může být použití
tepelného čerpadla výrazným přínosem. Tepelná čerpadla jsou zdrojem tepelné energie
neprodukující v místě instalace žádné emise škodlivin.
Jiná situace nastává pokud je elektrická energie vyráběna lokálně u spotřebitele např. z
biomasy, fotovoltaických panelů či palivových článků. Potom lze tepelné čerpadlo považovat
za maximálně úsporný a ekologický zdroj tepla. Stejně by tomu bylo i při centrální výrobě
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii
okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na teplotu, při které již můžeme
vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat
tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s
dalšími prvky zabezpečuje správný chod tohoto zařízení.
Poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií se nazývá topný
faktor. Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje od 2 o 5 - podle toho při jakých
podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný
faktor. Ideální pro tepelné čerpadlo je například podlahové vytápění, které provozujeme při
teplotách kolem 35°C.
Podle toho odkud čerpáme tepelnou energii, rozlišujeme tepelná čerpadla na systémy
země-voda (plošný kolektor nebo hlubinný vrt), vzduch-voda (odběr tepla z okolního
vzduchu) a voda-voda.
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Program tepelná čerpadla bude podporovat projekty, kde použitá tepelná čerpadla
splňují kritéria Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007 2007/742/ES, kterým se stanoví
ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický
nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn.
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4. HODNOCENÍ A PODPORA PROJEKTŮ
Smyslem hodnocení projektů je najít shodu představitelů a orgánů samosprávy na
všech úrovních v podpoře projektů pro veřejný sektor i pro projekty soukromých subjektů.
Měly by to být projekty, které nejvíce přispějí k naplnění cílů ÚEK JMK a cílů definovaných
v tomto AP (kap. 2).
Hodnocení projektů pro potřeby AP nezavádí kvantitativně přesně definovaná kriteria.
Jedná se o kritéria s větší mírou subjektivity. Takto mohou být posuzovány projekty ve fázi
záměru, kdy není zpracována studie proveditelnosti v plném rozsahu. Předpokládáme, že
hodnocení bude provádět širší okruh poučených osob, např. členové řídící skupiny AP.
Rozhodovací tabulka pro podporu projektů
Poř. č.

Kategorie
Úspory energie

Zlepšení kvality ovzduší

Využití OZE

Bezpečnost dodávek energie

Kritérium
Projekt úspory energie nepřináší
Úspory projektu jsou minimální
Projekt je zaměřen na výrazné
úspory
Nedojde ke zlepšení ovzduší
Projekt je z hlediska ovzduší
neutrální
Dojde ke snížení emisí
Projekt není zaměřen na OZE
Součástí projektu je využití OZE
Projekt je zaměřen na OZE
Je neutrální
Zvyšuje samostatnost zásobování
regionu energií

Body

Kritérium
Malý
Lokální
Regionální
Malé
Střední
Vysoké
Průměrná
Velmi vysoká
Ano
Ne

Body

Hodnocení
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1

Další kriteria
Poř. č.

Kategorie
Územní rozsah a vliv projektu

Investiční nároky projektu

Předpokládaná efektivita
projektu
Pozitivní vliv na kvalitu ovzduší
v OZKO

Hodnocení
0
1
2
0
1
2
0
1
1
0

Pro přesné hodnocení projektů, zvláště při čerpání veřejných prostředků a
porovnávání těchto projektů navzájem je třeba užít standardních nástrojů ekonomického a
enviromentálního hodnocení.
Projekty je nutno podrobit hodnocení i z hlediska místa realizace. To se týká
v hodnotící tabulce již zmiňovaných OZKO, u obnovitelných zdrojů je důležité hodnotit
dostupnost surovin v místě předpokládané realizace zdroje. Projekty, které svým vzhledem
mění charakter krajiny, posuzovat v souladu s jiným aktivitami a záměry regionu.
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5. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
V tvorbě této části AP bylo využito zkušeností a informací z realizace AP v jiných
krajích.

5.1. Rozhodování subjektů v oblasti energetiky
Hlavním předpokladem pro úspěšnost dosažení cílů AP je spolupráce tří nejdůležitějších
zainteresovaných stran, a to:
- územní samosprávy (kraj, město, obce),
- potenciálních investorů (občané, podnikatelé a další ziskové i neziskové organizace),
- potenciálních dodavatelů (stavební a montážní firmy, výrobci a dodavatelé příslušných
zařízení).
Při zapojování tří výše zmíněných subjektů je třeba překonat nedůvěru, a to například u:
- samosprávy (nedostatek vlastních finančních zdrojů, nedostatečné zvládnutí postupů
vedoucích k získávání finančních prostředků a různých fondů),
- potenciálních investorů (neznalost konkrétních podmínek a určitá opatrnost – nedůvěra),
- potenciálních dodavatelů (pochybnosti ve stabilitu záměrů deklarovaných v různých
koncepčních státních dokumentech, vysoké náklady na marketing drobných investičních
projektů).
K překonání bariér na straně nákladného marketingu a překonávání nedůvěry na straně
potenciálních investorů je vhodné, aby kraj zajistil ostatním zainteresovaným účastníkům
účinný informační servis, který ušetří čas a náklady jak na marketing, tak i náklady na
přípravu projektů. Prostřednictvím informačního portálu lze zprostředkovat, aby se
potenciální nabídky a poptávky projektů spadajících do rámce programů AP navzájem
„potkaly“. Ve svém principu může být portál rovněž marketingovou podporou pro potenciální
dodavatele - podnikatele. Současně s tím lze nabídnout informace o možných finančních
podporách realizace (SFŽP, fondy EU a další, včetně případných podpor krajského úřadu).
Velice významnou pomocí bude organizace pořádání a spolufinancování vzdělávacích akcí
Ve vztahu na dříve zmíněné skutečnosti je nutné při realizaci AP podnítit zájem a aktivity
potenciálních investorů i dodavatelů. Přitom není nutné, aby kraj zasahoval direktivně do
rozhodování obou stran. V některých případech však bude účelné, aby kraj některé projekty
zastřešil. Kromě projektů na svém krajském majetku se to může týkat případů, kdy je účelné
sdružovat projekty do větších celků z důvodu stanovených podmínkami poskytovatele
podpory na minimální rozsah projektu. Tímto způsobem je možné spíše na úrovni kraje nežli
obce sdružit projekty do celku přesahujícího například určitý limit podle podmínek dotačních
programů.
Pro zapojení subjektů do plnění AP je vhodné, aby kraj inicioval vznik řídící skupiny,
v lepším případě i vznik krajské agentury jako výkonné složky této řídící skupiny. Řídící
skupina AP by měla být složena z představitelů Jihomoravského kraje, zástupců měst a obcí a
rovněž by v ní měli být zastoupení pracovníci krajského úřadu odpovědní za realizaci AP.
Tato skupina by měla každoročně na základě AP stanovit priority a vyhledávat projekty, které
by bylo vhodné zařadit do těchto programů. Každý projekt by měl mít svého nositele např.
obce, občanská sdružení a v určitých případech i podnikatelské subjekty. Dále by řídící
skupina měla být v daných intervalech (2 roky) seznámena s výsledky realizace a vyhodnotit
plnění AP. V případě neplnění AP by měla navrhnout nápravná opatření. Řídící skupina by se
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měla scházet minimálně jedenkrát za rok. Po uplynutí pětiletého období bude řídící skupina
AP zodpovědná za formulaci nového akčního plánu na období let 2013 -2018.
V zásadě lze říci, že Akční plán stanovuje žádoucí cíle pro jednotlivé mikroregiony
v působnosti ORP (obce s rozšířenou působností) v okruzích jednotlivých programů a
aktivuje zainteresované strany dodavatelů a investorů, aby vyhledávali a realizovali jednotlivé
projekty. K tomu přispívá kraj účinnou pomocí zejména v oblasti vzdělávacích a nabídkových
akcí a v oblasti vyhledávání zdrojů pro spolufinancování projektů v rámci nejrůznějších druhů
podpor. Ve spolupráci s dodavateli kraj monitoruje realizace i těch projektů, v nichž kraj
vystupuje pouze nepřímo, tj. neposkytuje jim přímou finanční podporu.
Doporučení pro rozhodování jednotlivých subjektů v oblasti energetiky:
Veřejný sektor
Výkon vnitřního energetického managementu
 V maximální možné míře uplatňovat navržené programy při výstavbě nových
budov.


Navržené programy realizovat v návaznosti na zpracované energetické audity u
stávajících budov.



Při investičním rozhodování respektovat náklady celého životního cyklu budovy.



Při investičním rozhodování respektovat směrnici EU 2002/91/EC o integrované
energetické účinnosti budov resp. následně přijatou českou legislativu, a tím se
vyvarovat dodatečných nákladů, vyvolaných opatřeními v energetických auditech,
která tuto směrnici nerespektovala.

Kraj
Výkon vnitřního energetického managementu
Být vzorem obcím, občanům a ostatním organizacím v realizaci navržených programů,
připravovat demonstrační projekty.
Výkon vnějšího energetického managementu
Podporovat výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti cílů a priorit ÚEK JMK a AP
Podporovat výzkum a vývoj v oblasti zvyšování integrované účinnosti budov a využívání
obnovitelných zdrojů energie a surovin.
Výkon krizového energetického managementu
Podporovat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva jako
součásti rozvoje kraje a základny pro technologie udržitelného rozvoje.
Rozhodování občanů
Chránit se před budoucím zvyšováním nákladů na nákup energie. Vhodnými programy, které
jistí občana proti budoucímu růstu nákladů na energie nebo které tento růst účinně snižují,
jsou definovány v AP:
Program úspor – rozhodovat se při výstavbě rodinných domů nejen podle pořizovacích
nákladů, ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů na energie.
Rozhodovat se při rekonstrukci bytů a rodinných domů nejen podle pořizovacích nákladů,
ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů na energie.
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Program využití solární energie – stejně jako je v obytných budovách využíváno
přirozené světlo (okna, světlíky apod.), mělo by být využíváno také přirozené teplo ze
slunečního záření, a to pomocí solárního systému.
Program biomasa – jelikož je biomasa obvykle dostupná v místě spotřeby a je její cena
méně závislá na světové hladině cen energie, slouží proto jako základní záložní zdroj
energie (teplá voda, vytápění).
Program tepelná čerpadla – tepelná čerpadla umožňují obytné budovy vytápět teplem
okolního prostředí (vzduchu, země, vody), lze tak dosáhnout značných úspor provozních
nákladů na vytápění.
Rozhodování podnikatelského sektoru
Chránit se před budoucím zvyšováním nákladů na nákup energie. Vhodnými programy, které
jistí podnikatele proti budoucímu růstu nákladů na energie nebo které tento růst účinně snižují
jsou:
Program úspor – rozhodovat se při výstavbě a rekonstrukci provozních budov nejen
podle pořizovacích nákladů ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů
na energie.
Program využití solární energie – umožňuje využívat přirozené teplo ze slunečního
záření pro účely přitápění či ohřevu TV. Instalace zdrojů elektřiny z OZE zvyšuje
schopnost podniku čelit krizové situaci v zásobování elektřinou, program lze však chápat
podle individuálních podmínek i jako investiční příležitost.
Program biomasa – biomasa může sloužit jako základní vlastní zdroj pro výrobu tepla či
kogenerační výrobu tepla a elektřiny; vhodné zejména produkuje-li podnik biomasu jako
odpad ze své výroby. U bioplynových stanic se jedná o vhodný program pro producenty
biologicky rozložitelného odpadu (čistírny odpadních vod, zemědělské podniky, jatka
apod.).
Program kombinované výroby energie – jedná se o program zvyšující účinnost využití
paliva a současně zvyšující schopnost podniku čelit krizové situaci v zásobování
elektřinou.
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5.2. Nástroje pro naplňování akčního plánu
Volba nástrojů je při snaze dosáhnout stanovené cíle klíčová. Nástroje musí:
-

být vzájemně vyvážené a propojené,

-

respektovat ekonomickou situaci a potřeby státu,

-

zohledňovat potřeby a možnosti kraje,

-

přispívat ke zlepšení životního prostředí,

-

napomáhat ekonomickému a sociálnímu rozvoji kraje,

-

vycházet z potřeby určité energetické bezpečnosti (soběstačnosti) kraje v případných
krizových situacích.

Zatímco do domácností a veřejného sektoru je možné směřovat finanční podporu,
v podnikatelském (komerčním) sektoru, aby byla dodržena pravidla trhu, je možné využít
pouze ekonomické nástroje nenarušující hospodářskou soutěž. Přehled nástrojů, které by měly
být využívány při realizaci Akčního plánu Jihomoravského kraje, uvádí následující tabulka.
Rámcový přehled nástrojů pomáhající k realizaci AP
Domácnosti a veřejný sektor

Komerční sektor

Osvěta, výchova, vzdělávání, informace

Osvěta, výchova, vzdělávání, informace

Legislativní nástroje – omezení, motivace

Legislativní nástroje - omezení, motivace

Ekonomické nástroje přímé finanční podpory Ekonomické nástroje nenarušující hospodářskou soutěž
Územní plánování, stavební řízení

Územní plánování, stavební řízení, integrované povolení

Mezi nástroje, které mají podstatný vliv na všechny zainteresované strany, patří
environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO). Na její podporu by měl kraj vyčlenit
v rozpočtu potřebnou částku, kterou by se tak podílel na šíření informací o environmentálně
šetrných technologiích, možných úsporách energie, potenciálních dodavatelích, možných
podporách apod.
EVVO je jedním z nejdůležitějších nástrojů, neboť jejím prostřednictvím se dostávají
všem zainteresovaným stranám informace o možných opatřeních, která mohou být
realizována, a o dopadech činností na energetické hospodářství, spotřebu energie, využití
OZE apod. Na provádění EVVO se mohou vedle pracovníků veřejné a státní správy podílet
také nestátní organizace, podnikatelské subjekty i školská zařízení, ať již finanční či
organizační podporou.
Veřejný sektor bude hrát významnou roli po celou dobu realizace AP. Měl by ovšem
být velmi aktivní při zahájení realizace tak, aby byl příkladem pro ostatní zainteresované
strany. Vedle běžných činností, jako je např. územní plánování a stavební řízení, které budou
vykonávány v intencích určených ÚEK, by se měl veřejný sektor zapojit i do realizace
demonstračních projektů.
Veřejný sektor může významným způsobem ovlivnit i další zainteresované subjekty
(např. dodavatele), a to prostřednictvím omezení daných legislativou, anebo motivací, která
může být poskytována formou dotací, bezúročných půjček, nízkoúročených úvěrů apod.
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S touto formou motivace je úzce spjato i využití ekonomických nástrojů. Jejich využití
je v současné době velmi závislé na politické vůli, která prozatím blokuje jejich širší
uplatnění. Velký význam bude mít právě připravovaná ekologická daňová reforma.
Podstatou této reformy je restrukturalizace daňového systému v neprospěch aktivit a
produktů, které poškozují životní prostředí. Na ně jsou uvaleny tzv. ekologické daně (někdy
též uhlíkové nebo energetické daně) – patří sem především fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní
plyn), dále pak spotřeba vody a některé další suroviny a výrobky. Zároveň se zvyšováním
těchto daní by měly být snižovány daně jiné (většinou daně odváděné z práce), a to tak, aby
celkové daňové zatížení zůstalo nezměněno. Růst ceny některých komodit se tak projeví
v menším zájmu o ně (a současně větším zájmu o jejich „ekologičtější“ alternativy), resp. ve
zvyšování efektivity jejich využití. Na druhé straně pak stojí předpoklad, že s poklesem ceny
práce dojde ke stimulaci vzniku nových pracovních míst, a tím i růstu zaměstnanosti.
Paleta nástrojů, které jsou bez problémů využitelné komerčním sektorem, je užší
vzhledem k možnosti narušení pravidel hospodářské soutěže při nevhodném směrování
podpor. V prvé řadě musí být využity možnosti, které jsou stanoveny a určeny stávající
legislativou (viz. dále), což znamená, že úředníci musí v maximální vhodné míře využít
pravomoci, které jim legislativa dává.
Základní pravomoci krajského úřadu i obecních úřadů v oblasti energetického
hospodaření jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební
zákon a zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci.
Na druhé straně je možné za určitých podmínek provozovatele zdrojů motivovat
formou dotací a půjček. V současné době takovou formu podpory zprostředkovává například
SFŽP. Tyto podpory by měli sloužit výhradně k překonání tržních bariér, které brání volnému
využití určitých environmentálně vhodnějších technologií (OZE, kogenerace).Volba nástrojů
je závislá na celé řadě aspektů, které je třeba zvážit v konkrétních situacích.
Zmíněné nástroje se v různé míře důležitosti dotýkají dále vyjmenovaných
zainteresovaných stran:
 obce,
 krajský úřad,
 občané,
 státní správa,
 podnikatelský sektor,
 nevládní neziskové organizace.
Z hlediska ovlivnění obsahu Akčního plánu a jeho realizace má kraj (krajský úřad)
k dispozici následující legislativní nástroje:







povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,
povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich
změnám,
integrované povolení k výstavbě zvláště velkých stacionárních zdrojů či ke změnám
stávajících zvláště velkých stacionárních zdrojů,
povinnost volit při stavbě nových zvláště velkých zdrojů nejlepší techniky,
povolení ke spalování či spoluspalování odpadu ve zvláště velkých, velkých a středních
zdrojích znečišťování ovzduší,
zákaz spalování určitých druhů paliv v malých zdrojích,
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stanovení látek, pro které budou u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů
znečišťování ovzduší uplatněny obecné emisní limity,
povolení k vydání a změnám provozních řádů,
poplatky za znečišťování ovzduší.
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5.3. Energetický managment
K naplňování cílů ÚEK JMK a AP je důležité budovat systém rozhodování a řízení
procesů v energetice kraje a souvisejících činností. Tento systém je zahrnut pod pojem
energetický management kraje. Lze je členit na tři okruhy: vnitřní, vnější a krizový. Grafické
znázornění je na následujícím obrázku:
Dělení energetického managementu

Energetický managment

Vnitřní managment

Objekty a zařízení
v majetku kraje

Vnější managment

Energetické hospodářství
jako celek

Krizový managment

Prevence
Připravenost
Odezva
Obnova

Příspěvkové organizace a
organizační složky kraje se
svěřenými objekty

Vnější energetický management
Vnější energetický management představuje působení na investory - občany a
podniky, programy podpor. Dále je možné využívat restriktivních nástrojů a opatření jako
jsou například různé vyhlášky a nařízení. ÚEK a AP jsou základními podkladovými
dokumenty pro provádění vnějšího energetického managementu.
Nástroje vnějšího energetického managementu jsou:

informačního portál kraje,

energetická databáze objektů kraje

výchovné, vzdělávací a informační akce,

poradenství,

finanční podpora.
Informačního portál kraje
Informační portál je místem, kde se může setkávat poptávka potenciálních investorů a
nabídka potenciálních dodavatelů. Cílem krajského informačního portálu je při rozhodování
ovlivnit využívání inovačních technologií pro úspory energie a využívání obnovitelných
zdrojů.
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Bude zde veden přehled úspěšných projektů a databáze projektů, jejichž záměry
jsou umístěny na území kraje a jejich uskutečnění je vázáno na získání dostatečných
finančních prostředků od kraje či z jiných zdrojů. Databáze bude obsahovat údaje, zda projekt
splňuje rámec některého z programů AP a doplňující údaje.
Dále zde bude umístěn kalendář výchovných, vzdělávacích a informačních akcí.
Energetická databáze kraje
Shromažďuje základní informace o stavebních a tepelně technických vlastnostech
budov kraje, zdrojích energií, o spotřebě energií za stanovená časová období, údaje
z energetických dokumentů.
Výchovné, vzdělávací a informační akce
Kraj zajistí, aby do výuky na školách všech stupňů byla zahrnuta problematika
hospodárného zacházení s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Kraj podporuje a
zaštiťuje pořádání vzdělávacích a informačních akcí a nabídkových kampaní, vydávání
informačních a propagačních materiálů, vydávání knižních publikací.
Poradenství
Kraj informuje o subjektech zajišťující základní bezplatné poradenství v oblasti
hospodárného zacházení s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Na informačním
portálu budou uvedeny kontakty na organizace zabývající se poradenstvím, navrhováním a
projektováním v oblasti hospodárného zacházení s energií a využívání obnovitelných zdrojů
energie.
Finanční podpora
Kraj napomáhá investorům v oblasti hospodárného zacházení s energií a využívání
obnovitelných zdrojů energie získávat prostředky z národních a mezinárodních programů
vydáváním potvrzení o souladu s ÚEK a AP.

Vnitřní energetický management
V rámci vnitřního energetického managementu kraje je nutné do procesu investičního
rozhodování zahrnout nejen hledisko výše investičních nákladů, nýbrž i hledisko vlivu na
budoucí provozní náklady při uvažování rostoucích cen paliv a energií, hledisko
environmentální a bezpečnostní.
Při každé výstavbě (resp. přestavbě) je potřeba zvážit možnosti výstavby pasivní nebo
alespoň nízkoenergetické budovy (resp. možnosti provedení opatření pro snížení spotřeby
energie) a možnosti využívání obnovitelných zdrojů. Stejně tak je při každé výstavbě či
rekonstrukci nutné provést výpočet nákladů životního cyklu budovy za dobu její funkční
životnosti.
Základem vnitřního energetického managementu je zpracování energetických auditů a
průkazů energetické náročnosti budov. V rámci realizace AP budou prováděny rozbory
výsledků energetických auditů. Dle těchto rozborů pak budou stanoveny priority realizace
navržených doporučení a vyčísleny potřebné finanční prostředky (uvolněné z krajského
rozpočtu), stanoven potenciál úspor a určen dopad vlivů na životní prostředí.
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Krizový energetický management
Krizový energetický management je nadstavbou vnitřního a vnějšího energetického
managementu. Jeho cílem je snižování závislosti na energetických zdrojích. K udržení
funkčního přídělového systému v krizových situacích může přispět řízené snížení spotřeby,
přitom však zajištění určitého minimálního množství pro provoz kritických spotřebičů pro
přežití (TV přijímač, lednice, nejnutnější osvětlení, elektronika plynových kotlů apod.).
Vnější energetický management by měl působit v rámci krizového řízení, zejména v oblasti
prevence.
V současné době je podle platné legislativy odběratel povinen strpět při nouzové
situaci omezení až přerušení dodávek energie. Přerušení dodávek elektřiny však vyřadí
činnost prakticky veškerých technických zařízení v domácnostech i v podnicích a
organizacích, což by v případě celostátního výpadku vedlo k závažným důsledkům.
Je proto vhodné postupně dosáhnout stavu, kdy i v případě několikadenního až
několikatýdenního výpadku elektřiny zůstane zachována funkčnost zařízení budov alespoň
v omezeném nouzovém rozsahu a nebude nutné občany z těchto budov evakuovat. Kromě
objektových zdrojů elektřiny by bylo vhodné prověřit reálnost přechodu distribuční soustavy
(nebo jejích částí) na ostrovní provoz napájený především z veřejných tepláren a dalších
zdrojů do ní vyvedených. Současně s tím by realizace přídělového systému vyžadovala zajistit
krizové řízení spotřeby u odběrných míst.
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6. FINANČNÍ ZDROJE PRO PROJEKTY AKČNÍHO PLÁNU
Pro potřeby spolufinancování projektů byly analyzovány zdroje dostupné zdroje financování
jak komerční, tak dotační za poslední období a jsou shrnuty v následující tabulce:
Zdroj
Vlastní zdroje subjektů

Státní rozpočet – národní
programy

Fondy EU

Ostatní zdroje financování

Druh
Krajský rozpočet
Obecní rozpočet
Soukromé zdroje
SFŽP – program úspor a OZE
MPO – program EFEKT
SZIF – podpora pěstitelům
SFRB – program PANEL
Operační program Životní
prostředí
Operační program Podnikání a
inovace
Regionální operační program
Operační program přeshraniční
spolupráce
EPC (energetické služby ze
zárukou)
Program FINESA České
spořitelny
Komunitární programy EU

Odkaz

www.sfzp.cz
www.mpo.cz
www.szif.cz
www.sfrb.cz
www.strukturalni-fondy.cz

http://www.fp7.cz/energieenergy

Komerční úvěry
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