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1. VÝCHODISKA PRO TVORBU AK ČNÍHO PLÁNU 

1.1 Cíle Ak čního plánu k Územní energetické koncepci m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm 

Cílem Akčního plánu je a) konkretizace opatření navržených v Územní energetické 
koncepci města Rožnov pod Radhoštěm pro dosažení cílů stanovených v rozvoji 
energetického hospodářství na území města a b) popis možného způsobu realizace 
navržených opatření v období let 2009-13.  

1.2 Cíle Územní energetické koncepce m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Globálním cílem územní energetické koncepce na území města Rožnov pod 
Radhoštěm bylo zajištění spolehlivého a hospodárného zásobování a nakládání s 
palivy a energií v souladu s udržitelným rozvojem města.   

Závěry a doporučení Územní energetické koncepce jsou definovány následovně: 

� Zachovat soustavu CZT a realizovat Variantu 1 rozvoje soustavy (realizaci 
kombinované výroby elektřiny a tepla ve zdroji tepla); 

� Pokračovat v diverzifikaci dodávek paliv a energie a postupně snižovat  
závislost města na dovážených palivech. Ekonomicky dostupný, dosud 
nevyužívaný potenciál v druhotných a obnovitelných zdrojích energie ve výši 
cca 115 000 GJ/rok umožňuje snížit stávající spotřebu klasických 
(neobnovitelných) paliv a energie  o 10%; 

� Snížit spotřebu paliv a energie na 1 obyvatele podporou úspor energie ve 
výrobních, distribučních systémech a zejména v konečné spotřebě paliv a 
energie o 10-12 % do roku 2028; 

� Zvýšit využití OZE celkem o alespoň 100% (ze současných cca 34 000 GJ/rok) 
do roku 2028;   

� Významným snížením spotřeby uhlí, spalováním dřeva i uhlí v kotlích s nízkými 
emisemi prachu přispět k dosažení požadované kvality ovzduší na celém území 
města; 

� Cenu tepla co nejvíce přibližovat referenčním hodnotám ERÚ snižováním ztrát 
ve zdroji a rozvodech, racionalizací a úsporami stálé složky nákladů, napojením 
nových odběrů a vyhledáváním možností v cenově příznivé diverzifikaci 
palivové základny. 

 

1.3 Doporu čená varianta rozvoje energetického hospodá řství m ěsta dle 
schválené Územní energetické koncepce 

Územní energetická koncepce slouží jako územně technický podklad pro 
zpracování či změnu územně plánovací dokumentace územního obvodu v oblasti 
hospodaření energií. ÚEK zpracovaná pro územní obvod je podkladem pro 
stanovení pravidel pro hospodaření energií na územním obvodu do roku 2028. 

Zásadním výstupem Územní energetické koncepce je doporučená a 
Zastupitelstvem města přijatá Varianta V1 rozvoje energetického hospodářství 
města, která předpokládá mj. zachování soustavy CZT a realizaci kombinované 
výroby elektřiny a tepla spolu se zrušení parních odběrů u výrobce tepla, spol. 
Energoaqua, a.s.  
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Pro realizaci Varianty V1 Územní energetické koncepce a pro realizaci níže 
uvedených dalších cílů ÚEK na území města byla navržena opatření v jednotlivých 
prioritních oblastech ÚEK. Opatření uplatnitelná městem Rožnov pod Radhoštěm 
byla jako součást ÚEK Zastupitelstvem města schválena a bylo navrženo 
rozpracovat tato opatření v tzv. Akčním plánu k realizaci ÚEK města Rožnov pod 
Radhoštěm (viz zápis z jednání ZM dne 14.4.2009). 

1.4 Potenciál úspor energie 

Technicky dosažitelný potenciál úspor energie byl na území města Rožnova pod 
Radhoštěm propočten v celkové výši cca 145 000 J/rok, což představuje 20 % 
stávající primární spotřeby paliv a energie. Z něho ekonomicky nadějný potenciál 
(při současných cenách potřebných investic a návratnosti realizované úspory 
nákladů na energii) byl propočten ve výši 10,8% stávající spotřeby paliv a energie 
do roku 2028. 

Obrázek 1: Potenciál úspor na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Realizace potenciálu úspor 
ve vytápění, v technologii, v 
přípravě teplé (užitkové) 
vody, v chlazení a 
klimatizaci, v otopných 
soustavách, v elektrických 
spotřebičích, v osvětlení, ve 
výrobě a rozvodech tepla je 
prioritou územní 
energetické koncepce 
města.  

Vhodná opatření k realizaci 
tohoto potenciálu zahrnují 
stavební opatření ke 
zlepšení tepelně-izolačních 
vlastností domů pro bydlení 
a ostatních budov (Tepelně-
technická sanace 

obvodového pláště budov, zateplení střechy, výměna oken za okna s nízkým 
prostupem tepla), opatření na otopných soustavách (výměna kotlů, izolace rozvodů, 
regulace otopných soustav), záměnu paliv, náhradu starších spotřebičů, apod. 

1.5 Potenciál využití obnovitelných a druhotných zd roj ů energie 

V současné době jsou obnovitelné zdroje na území města využívány zejména jako 
dřevo pro vytápění (jak v rodinných domech, tak v některých podnikatelských 
zdrojích a objektech nevýrobní sféry), sporadicky kolektory pro sluneční ohřev nebo 
tepelná čerpadla, které byly instalovány s využití státních dotací. V primární 
spotřebě celkem jsou obnovitelné zdroje pro výrobu tepla nebo a elektřiny 
využívány pouze v 5 %.  Dostupný, dosud nevyužívaný potenciál v druhotných a 
obnovitelných zdrojích energie ve výši cca 115 000 GJ/rok, umožňuje snížit 
stávající spotřebu klasických (neobnovitelných) paliv a energie  o dalších 10%. 

Využitelný potenciál energie z obnovitelných zdrojů lze v zásadě rozdělit na 
potenciál při výrobě elektrické energie a potenciál při výrobě tepla. V souhrnu 
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analyzovaných dat je díky podmínkám Rožnova pod Radhoštěm zřejmé, že 
dominantní uplatnění leží na využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla.  

Obrázek 2: Porovnání využívaného a dostupného poten ciálu využití obnovitelných zdroj ů 
energie na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm, GJ/rok, 2007  

Porovnání využívaného a dostupného potenciálu využi tí obnovitelných zdroj ů energie 
na území města Rožnov pod Radhoštěm, GJ/rok , 2007
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Nejvyšší podíl na dostupném potenciálu má biomasa, potenciál ostatních 
energetických zdrojů není tolik významný. Jako reálné lze považovat zvýšení 
využití OZE o alespoň 100% (ze současných cca 34 000 GJ/rok na cca 70 000 
GJ/rok) do roku v roce 2028. 

1.6 Spolehlivost a bezpe čnost v zásobování palivy a energií 

V průběhu řešení ÚEK byly formulovány dodatečné priority, které se týkají posílení 
spolehlivosti a strategické bezpečnosti: 

� Zvýšená soběstačnost v oblasti zásobování palivy a energií; 

� Bezpečné, diverzifikované, stabilní a dlouhodobě konkurenceschopné dodávky 
paliv a energie pro město; 

� Vytvořené podmínky pro posilování strategické bezpečnosti dodávek energie u 
dodavatelských společností při územním plánování a rozhodování. 

Podrobněji k jednotlivým prioritám: 

Soběstačnost lze zvyšovat zvýšením podílu energie vyrobené na území Rožnova 
pod Radhoštěm na spotřebě energie ve městě.  

Diverzifikace dodávek paliv a energie je vyjádřena jednak jejich dostupností pro 
konečného odběratele (a lze ji vyjádřit procentuálním zastoupením jednotlivých 
médií). 

Bezpečnost dodávek – souvisí jednak s minimalizací rizik v ohrožení vnějších 
dodávek, jednak v připravenosti města na krizové stavy velkého rozsahu.  

Kvalita a spolehlivost dodávek by měla být dodavatelskými společnostmi nastavena 
a sledována dle nastavených kritérií, vyhodnocována. 



AKČNÍ PLÁN K ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI M ĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 

 

7 

1.7 Doporu čený obsah Ak čního plánu 

Akční plán k realizaci cílů ÚEK města Rožnova pod Radhoštěm je programovým 
dokumentem, který navazuje na schválenou ÚEK a upřesňuje její cíle a navržená 
opatření na období let 2009-2013.  

Struktura Akčního plánu zahrnuje: 

� Specifikaci priorit a cílů v energetickém hospodářství města, obsažených ve 
schválené  ÚEK 

� Specifikaci opatření, kterými by měly být naplněny cíle města v jednotlivých 
prioritních oblastech 

� Identifikaci vhodných projektů v rámci jednotlivých opatření. 

� Detailní rozpis aktivit města - postup odborů při realizaci ÚEK 

� Spolupráce ostatních subjektů při realizaci jednotlivých opatření a projektů 
Akčního plánu 

� Kroky k zabezpečení aktivit 

� Možnosti financování aktivit Akčního plánu 

� Způsob monitorování a vyhodnocování Akčního plánu 

Akční plán upřesňuje kroky města pro postupné prosazování koncepce do života a 
navrhuje vhodná opatření i projekty na podporu realizace doporučené varianty 
rozvoje energetického hospodářství města. 
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2. PRIORITY AP 

Priority Akčního plánu byly stanoveny v návaznosti na: 

� cíle a doporučená opatření ÚEK; 

� priority ostatních strategických a koncepčních dokumentů (uvedené ve 
Strategickém plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a v Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší města Rožnov pod Radhoštěm); 

� na možnosti a kvantifikované cíle ve využití potenciálu úspor a obnovitelných 
zdrojů energie; 

Byly navrženy následující priority Akčního plánu k Územní energetické koncepci 
města Rožnov pod Radhoštěm: 

Obrázek 3: Cíle ÚEK a Ak čního plánu a priority Ak čního plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíle ÚEK a AP 

 Zachovat soustavu CZT a 
realizovat Variantu 1 rozvoje 
soustavy (realizaci kombinované 
výroby elektřiny a tepla ve zdroji 
tepla) 

 Pokračovat v diverzifikaci dodávek 
paliv a energie a postupně 
snižovat  závislost města na 
dovážených palivech;  

 Snížit konečnou spotřebu paliv a 
energie na obyvatele o 10-12 % 
do roku 2028; 

 Snížit využitím OZE stávající 
spotřebu klasických paliv a 
energie  o 10% do roku 2028; 

 Zvýšit využití OZE celkem o 
alespoň 100% (ze současných 
cca 34 000 GJ/rok) do roku 2028;   

 Významným snížením spotřeby 
uhlí a využitím moderních zdrojů 
přispět k dosažení požadované 
kvality ovzduší na celém území 
města; 

 Cenu tepla co nejvíce přibližovat 
referenčním hodnotám ERÚ 
snižováním ztrát ve zdroji a 
rozvodech, úsporami stálé složky 
nákladů, napojením nových 
odběrů a diverzifikací palivové 
základny. 

P1 Realizace Varianty 1 v soustavě 
CZT  

P2 Úsporná opatření v objektech v 
majetku města 

 

P4 
Realizace potenciálu úspor paliv 
a energie ve spotřebitelských 
sektorech 

 

P3 
Udržitelné zásobování palivy a 
energií v nové zástavbě na 
rozvojových plochách 

 

P5 
Podpora využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie 

Posilování strategické 
bezpečnosti dodávek energie 

Podpora záměny paliv ke 
zlepšení kvality ovzduší 

Vzdělávání, informovanost a 
zapojování občanů 

 

P6 

 

P7 

 

P8 
 

 



AKČNÍ PLÁN K ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI M ĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 

 

9 

3. OPATŘENÍ ÚEK A AK ČNÍHO PLÁNU 

3.1 Priorita 1: Realizace Varianty 1 v soustav ě CZT 
 

Cíle opat ření v zásobování teplem ze soustav CZT 

Cílem opatření v Prioritě 1 je: 

� realizace Varianty 1 Územní energetické koncepce v soustavě CZT, 

� stabilizace vztahů mezi odběrateli a dodavatelem tepla v soustavě CZT, 

� zvýšená soběstačnost a bezpečnost v oblasti zásobování palivy a energií –
soběstačnost je zvyšována kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. 

Odůvodn ění navrhovaných opat ření 

V souladu a analýzou variant rozvoje CZT bude realizována Varianta 1 rozvoje 
soustavy CZT. Tato varianta předpokládá, že dosavadní odběry v páře u 
jednotlivých zákazníků z centrální dodávky budou zrušeny a nahrazeny lokální 
výrobou páry přímo u jednotlivého odběratele/ např. vyvíječ/. EA  připravuje 
instalaci a provoz horkovodních respektive teplovodních kotlů pro omezené časové 
období roku tj. letní měsíce (6,7,8), případně i část přechodného období tj. navíc  
měsíc květen a září, zbylou část roku bude výroba tepla na zdroji dále zajišťována 
na parních kotlích. Dodávka tepla v primární síti bude provozována pouze jako 
horkovodní respektive teplovodní systém. Parní primární rozvod bude trvale zrušen.  

Při realizaci této varianty se odstraní ztráty tepla při zrušení odplynu napájecí vody 
(dojde ke snížení vlastní spotřeby tepla EA), odpadnou ztráty parovodem a 
kondenzátním potrubím a v kotelně může být instalována plynová kogenerační 
jednotka na výrobu elektrické energie a tepla. Varianta 1 rozvoje v soustavě CZT 
byla propočtena jako ekonomicky výhodnější než ostatní zvažované varianty 
zachování i decentralizace soustavy CZT. Na instalaci kogenerační jednotky byla již 
výrobcem tepla podána žádost o dotaci z Operačního programu podnikání a 
inovace. Zlevnění výroby tepla by mělo být dosaženo prodejem elektrické energie. 
Instalací kogenerační jednotky je také posílena bezpečnost zásobování elektřinou 
pro případ krizových stavů (posílení výroby elektrické energie na území nejen 
města, ale i mikroregionu Rožnovska, které jinak nedisponuje vlastní výrobou 
elektrické energie). Kotelna je provozována s dvoupalivovou základnou (ZP a TTO), 
výhledově je doporučeno hledat možné vhodné zdroje biomasy pro další 
diverzifikaci palivové základny pro výrobu tepla, příp. elektřiny a posílení 
bezpečnosti a spolehlivosti v zásobování odběratelů teplem.  

Tato varianta je schválena s tím, že bude připravena mezi městem a dodavatelem a 
výrobcem tepla ze soustavy CZT dohoda o komunikaci s odběrateli tepla a o 
zvýšené informovanosti vedení města, zástupců odběratelů tepla ze soustavy CZT.  

Varianta zachování soustavy CZT také vyžaduje, aby město jednalo v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zákon požaduje, aby 
odpojení od soustavy CZT bylo prováděno pouze se souhlasem stavebního úřadu a 
v souladu s územní energetickou koncepcí. Tento postup je ochranou zbývajících 
odběratelů tepla ze soustavy CZT, neboť při každém odpojení dochází k nárůstu 
ceny tepla pro zbývající odběratele a takový vývoj vede postupně až k neřízenému 
rozpadu soustavy CZT. Takový rozpad by mohl vyvolat vážné problémy v lokalitách, 
které jsou zásobeny ze soustavy CZT, protože zde neexistuje dostatečná kapacita v 
plynárenské síti, není tedy možné odpojení všech subjektů bez investic do případné 
výstavby středotlakého plynovodu v těchto oblastech, které se pohybují v řádu 10-
20 mil. Kč. 
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Zachování soustavy CZT, které je podporováno jak kvůli bezpečností dodávek, tak  
ochraně zájmů v ochraně ovzduší, je nutné spojit s posilováním důvěry mezi 
odběrateli tepla ze soustavy CZT, maximální snahou výrobce tepla o regulaci a 
snižování nákladů na výrobu tepla, aktivní snahou o stabilizaci odběrů, 
projednáváním záměrů majících dopady do ceny tepla s městem, apod. K tomuto 
účelu bude mezi městem a výrobcem a dodavatelem tepla připravena smlouva 
vzájemné informovanosti a podpoře. 

Územní energetická koncepce města doporučuje, aby byla zástavba na návrhových 
plochách C1, C2 a D1 dle Územního plánu města výhledově napojena na soustavu 
CZT. Nové odběry umožní zcela nebo částečně kompenzovat úbytek ve spotřebě 
tepla, který je výsledkem snižování spotřeby tepla na vytápění v bytových domech 
zateplením domů, výměnou oken, apod. 

Doporučení na zrušení parních odběrů vzhledem k neúměrným ztrátám v dnes 
zcela předimenzovaných parovodech při výrobě páry bylo součástí analýzy 
soustavy CZT. Zrušení parních odběrů je v souladu s doporučeními na 
odstraňování zbytečných ztrát ve výrobě a distribuci tepla v soustavě CZT. 

Specifikace jednotlivých opat ření: 
 
Opatření 1.1 
Uzavření dohody o 
vzájemné 
informovanosti mezi 
městem a 
společností 
Energoaqua, a.s.  

Bude připravena dohoda mezi společností Energoaqua, a.s. a 
Městem Rožnov pod Radhoštěm o vzájemné informovanosti a o 
postupu společnosti Energoaqua, a.s. ve vztahu k odběratelům. 
Přijetím Územní energetické koncepce se město také zavazuje 
poskytnout odběratelům tepelné energie ze soustavy CZT 
případnou detailní informovanost, možnost  být plně informován 
o příčinách nárůstu ceny tepla a o jejím předpokládaném vývoji. 
Nebude povoleno odpojování od soustavy CZT - takové odpojení 
stejně jako připojení k soustavě CZT musí být v souladu s 
Územní energetickou koncepcí, protože jeho dopady nesou 
ostatní – zbývající - odběratelé tepla a vede postupně k 
neřízenému rozpadu soustavy CZT se všemi negativními 
důsledky pro ekonomiku v soustavě tepla, stabilitu dodávek paliv 
a energie a pro životní prostředí. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Návrh dohody, připravený městem a společností Energoaqua, 
a. s. po věcné, formální a procedurální stránce 
2. Projednání této dohody a její odsouhlasení v Energetické 
komisi při Radě města. 
3. Podpis dohody oběma stranami. 
 

Opatření 1.2 
Realizace 
doporučených 
investic dle Varianty 
1 v soustavě CZT 

V návaznosti na zpracovanou Územní energetickou koncepci 
města Rožnov pod Radhoštěm bude dodavatelem tepla 
Energoaqua, a.s. podána žádost o dotaci z OPPI na dovybavení 
centrální kotelny o nový plynový motor na výrobu elektrické 
energie, přičemž teplo spalin tohoto motoru bude použito na 
ohřev zpátečky horkovodu. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Aktualizace energetického auditu pro žádost z OPPI 
2. Podání žádosti do OPPI (proběhlo v březnu 2009) 
3. Návazně na schválení dotace realizovat instalaci kogenerační 
jednotky 
4. Seznámit s přínosy opatření Energetickou komisi při Radě 
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města. 
5. Prezentovat informace na webovských stránkách 
společnosti/města 
 

Opatření 1.3 
Hledání možností 
ke snížení ceny 
tepla ze soustavy 
CZT 
 

Společnost Energoaqua, a.s. bude vyhledávat možná opatření 
ke snížení nákladů a snížení ceny tepla pro odběratele ze 
soustavy CZT. Jedním z opatření, která byla identifikována, je 
zrušení parních odběrů ze zdroje CZT. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Projednat s odběrateli páry způsob náhrady výroby páry 
2. Realizovat zrušení parních odběrů 
3. Projednat ekonomické dopady zrušení parních odběrů a 
případné dopady na cenu tepla pro obyvatelstvo v Energetické 
komisi při Radě města 
 

Opatření 1.4 
Využití biomasy ve 
zdroji CZT 

Při každé aktualizaci Územní energetické koncepce bude 
opětovně zváženo možné využití a dlouhodobá dostupnost 
biomasy pro výrobu tepla ve zdroji soustavy CZT. Tato možnost 
byla ve stávající ÚEK zvážena ve Variantě 3 a nebyla zatím 
shledána jako proveditelná. 
 
V takovémto zdroji by měla být využívána jinde nevyužitelná 
spalitelná biomasa (např. sláma, pěstovaná biomasa), která není 
vhodná k decentralizovanému využití či k produkci ušlechtilých 
paliv na bázi biomasy (pelety, brikety) a která není využitelná v 
decentralizovaných aplikacích. V případném velkém zdroji na 
biomasu bude na základě požadavku zákona o hospodaření 
energií vždy posouzena možnost kombinované výroby elektřiny 
a tepla. 
 

Opatření 1.5 
Zvýšení 
informovanosti 
odběratelů tepla ze 
soustavy CZT 
 

Odběratelé by měli být rovněž informováni o způsobu dodávek 
tepla pro případ výjimečných stavů a stavů nouze, a investičních 
záměrech v soustavě CZT, apod. K tomu účelu bude využit i 
Havarijní plán pro výrobu a rozvod tepelné energie společnosti 
Energoaqua, a. s. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Seznámení Energetické komise při Radě města s havarijním 
plánem Energoaqua, a. s., s řešením stavů nouze, s regulací 
dodávek v případech stavů nouze a výjimečných stavů; 
2. Příprava informace pro odběratele tepla ze soustavy CZT; 
3. Zveřejnění vhodných informací na webovských stránkách 
města. 
 

Opatření 1.6 
Podpora stabilizaci 
odběrů a ceny tepla 

Město bude uplatňovat zákonné požadavky vyplývající ze 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 
uvedené v § 3, odst. 8, týkající se preference CZT, a to 
prostřednictvím územních rozhodnutí, uplatňovat požadavky 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, při stavebním povolení 
(odpojování od soustavy CZT).  
 
Kroky k realizaci opatření 
1. Rozvojové plochy C1, C2 a D1 (v lokalitě Písečný) dle 
platného Územního plánu budou městem investorům 
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doporučeny pro připojení k sítím CZT - pro dodávku tepla a TV.  
2. Tato doporučení budou promítnuta také do Koncepce rozvoje 
bydlení v městě Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Opatření 1.7 
Preventivní opatření 
proti zneužití 
monopolní pozice 
dodavatele tepla ze 
soustavy CZT 

V případě, že se na území města nepodaří stabilizovat cenu a 
odběry tepla v sektoru domácností v rozsahu cca uvedeném v 
ÚEK (kde již byla spotřeba a dodávky tepla poníženy o 
předpokládané úspory v bytových domech), a v případě 
enormního neopodstatněného zvýšení ceny tepla ze strany 
dodavatele Energoaqua, a.s. rozhodne Město Rožnov pod 
Radhoštěm o aktualizaci Územní energetické koncepce (běžně 
se aktualizuje každé 4 roky).  
 
Kroky k realizaci opatření 
1. Město bude plánovat ve svém rozpočtu prostředky na 
aktualizaci územní energetické koncepce.  
2. Město připraví zadání aktualizace územní energetické 
koncepce, ve kterém bude popsán stav v soustavě CZT a 
požadováno zvážení variant decentralizace soustavy CZT a 
návrh a ekonomické posouzení  nového způsobu řešení dodávek 
tepla pro obyvatele města.  
3. Pro variantu zachování soustavy CZT a úplné decentralizace 
(rozpadu) soustavy CZT bude zadáním požadováno vypracování 
rozptylové studie města. 
4. V aktualizované koncepci budou opětovně zváženy varianty 
zachování soustavy CZT (a varianty spalování biomasy ve zdroji 
CZT) i decentralizace soustavy CZT.  
5. Výběr zpracovatele bude proveden vícekriteriálním 
hodnocením nabídek. 
 

Zainteresované subjekty 

� Energoaqua, a. s. 

� Město Rožnov pod Radhoštěm 

� Energetická komise při Radě města 

� Stavební bytové družstvo 

� Ostatní odběratelé tepla ze soustavy CZT 

� Zpracovatelé aktualizace ÚEK 

� Občanské sdružení Rožnovské byty 

� apod. 
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3.2 Priorita 2: Snižování spot řeby energie v objektech v majetku m ěsta 
 

Cíle opat ření ve snižování spot řeby paliv a energie v objektech m ěsta 

� Snížit náklady na vytápění a provoz objektů v majetku města; 

� Využít možnosti získat na technické zhodnocení objektu a zlepšení jeho tepelně 
technických vlastností dotační prostředky; 

� Jít příkladem ostatním odběratelům – město jako odběratel energie svým 
chováním do jisté míry předurčuje chování dodavatelů jednotlivých forem 
energie i chování ostatních odběratelů. 

Odůvodn ění opat ření 

Vzhledem k rostoucím cenám paliv a energie je třeba sledovat spotřebu paliv a 
energie a náklady na ni. 

Od roku 2004 jsou objekty škol a další objekty v majetku města spravovány 
společností Komerční domy Rožnov, spol. s r.o. (KD), jejímž zakladatelem a 
jediným vlastníkem je město Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního majetku 
společnosti byly postupně vloženy administrativní budovy v areálu bývalého 
podniku TESLA Rožnov, v roce 1995 dále budovy městské polikliniky a objekty 
krytých parkovacích stání. Od roku 1997 se původní výhradní zaměření činnosti 
firmy na správu a pronájem nemovitostí ve vlastnictví rozšířilo o správu majetku 
v cizím vlastnictví. Současně se od roku 1997 společnost stala výrobcem a 
dodavatelem tepelné energie pro budovu městské polikliniky a dům „Bečva“. 
Společnost spravuje v rámci mandátní smlouvy s městem budovy základních a 
mateřských škol, zřizovaných městem, budovy úřadu (4 objekty), městské byty v 5 
bytových domech, kulturní dům, polikliniku a zimní stadion, SVČ, knihovnu, kino a 
T-klub. 

Již dnes je společností KD sledována a vyhodnocována spotřeba paliv a energie a 
nákladů na ně ve vybraných objektech, je vyhodnocován i technický stav zařízení a 
je vytvářen společností Komerční domy plán investic do objektů v majetku města. 
Realizace oprav je prováděna podle schváleného plánu oprav. Komerční domy 
Rožnov postupně realizují drobnější energeticky úsporná opatření v objektech 
školství (a dalších), tak jak umožňuje rozpočet stanovený městem v rámci mandátní 
smlouvy a jak je stanoveno vnitřním předpisem (pouze investice do 500 tis. Kč). 
Větší investice jsou zadávány a organizovány odborem investic města, dotace pak 
odborem projektového řízení.  

S příspěvkem ze státního rozpočtu Ministerstva financí byla v srpnu až listopadu 
2008 realizována velká investiční akce zahrnující mj. také úsporná opatření v ZŠ 
Koryčanské Paseky (úsporná opatření obsahovala stavební úpravy a zateplení), 
Celkový rozsah investice byl téměř 15 mil. Kč. V souladu s požadavky novely 
zákona č. 406/2000 Sb. v oblasti energetické náročnosti budov byly pro 9 objektů 
města (každý  o celkové podlahové ploše nad 1000 m2 – 7 pro účely školství a 2 
pro veřejnou správu) zpracovány a vyvěšeny „Průkazy energetické náročnosti 
budov“.  Jedná se o ZŠ 5.května 1700, ZŠ Pod Skalkou 293, ZŚ Videčská 63, ZŠ 
Záhumení, B. Němcové 1180, ZŠ Koryčanské Paseky, ul.Sevastopolská 467, MŠ 
1.máje 1153, MŠ Koryčanské Paseky 1444 a budovy MěÚ Masarykovo náměstí 128 
a MěÚ Letenská 1918. Na zpracování PENB ZŠ 5.května a ZŠ Záhumení získalo 
město dotaci z programu EFEKT 2008 Ministerstva průmyslu a obchodu. 
V současné době jsou zpracovány energetické audity a průkazy energetické 
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náročnosti vybraných školských budov pro potřeby podání žádostí o dotace 
z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Město (odbor projektového řízení) 
předložilo v roce 2009 žádost o dotaci na zateplení a využití biomasy pro MŠ Horní 
Paseky (v červnu 2009), která byla v těchto dnech akceptována do výzvy OPŽP 
v srpnu 2009 byly předloženy žádosti o financování úsporných opatření v objektech 
dalších 3 škol (ZŠ Pod Skalkou, MŠ 1. máje 864 a MŠ Tylovice). PENB byl 
zpracován i pro MŠ Na Zahrádách. Do operačního programu Přeshraniční 
spolupráce SR – ČR je připravována žádost o dotaci na energeticky úsporná 
opatření v objektech Městského úřadu na Masarykově náměstí a ZŠ 	udečská. 
Město již vyčlenilo prostředky na spolufinancování těchto opatření, jsou zpracovány 
energetické audity a projektová dokumentace.  

Také společnost Komerční domy, spol. s r.o. předložilo v srpnu 2009 žádost o 
dotaci z OPŽP, a to na úsporná opatření na objektu Polikliniky (zateplení, výměna 
oken). Komerční domy pro vybrané objekty zajišťují také nákup energie a provoz 
kotelen a zdrojů, provádějí u spravovaných objektů revize kotlů, elektrických a 
plynárenských zařízení (kromě ZŠ a MŠ, které si zadávají tyto kontroly samy, 
faktury proplácí město). ZŠ a MŠ nakupují energii samy, rozpočet připravuje město, 
a to i pro spol. Komerční domy. 

Ve správě majetku je zatím problematické získat ucelený přehled o nákladech a 
spotřebách paliv a energie (Komerční domy sledují a přehled vytvářejí pro ZŠ a MŠ 
a spravované objekty, na požádání předkládají MěÚ, nicméně nad rámec mandátní 
smlouvy). Na úřadu města nejsou spotřeby a náklady uceleně sledovány.  

Návrh vhodných opat ření 
.  
Opatření 2.1 
Realizace doporučení 
energetických auditů 
s využitím dotačních 
prostředků, sledování 
přínosů realizovaných 
opatření 

Na realizaci doporučení energetických auditů se město snaží 
získat dostupné dotace (energetické úspory jsou jednou z priorit 
EU v programovacím období 2007-2013). Získání dotací a 
příprava potřebných pokladů je zabezpečována Odborem 
projektového řízení. V roce 2009 byly předloženy 4 žádosti do 
Operačního programu životního prostředí. Další žádosti jsou 
předkládány Operačnímu programu přeshraniční spolupráce. 
Činnosti města v této oblasti zahrnují: 
1. Identifikace vhodných objektů na základě energetických auditů, 
aktualizace energetických auditů 
2. Příprava žádostí o dotaci z programu OPŽP, příprava 
projektové dokumentace 
3. Vyčlenění vlastních investičních prostředků v závislosti na výši 
získané dotace  
4. Realizace investice. 
 
Kroky k doplnění realizovaných opatření: 
5. Měření a vyhodnocení přínosů realizovaných opatření (viz 
Opatření 2.4) 
6. Prověření možností využití odpadního tepla či využití 
obnovitelných zdrojů energie při náhradě technologie na Zimním 
stadionu. 
 

Opatření 2.2 
Zvýšení energetické 
účinnosti ve spotřebě 
elektrické energie 
v objektech v majetku 
města 

Město bude podporovat energetický uvědomělé a úsporné 
chování ve svých objektech, instalaci měřidel spotřeby, pořizování 
energeticky efektivních spotřebičů třídy A+, A++ apod. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Město připraví standardy města pro nákup vybraných 
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spotřebičů 
2. Město zavede a povede evidenci stáří spotřebičů. 
3. Město připraví návrh termínů potřebné obnovy spotřebičů a 
bude podle toho plánovat své výdaje. 
 

Opatření 2.3 
Podpora přísnějších 
energetických 
požadavků při 
investicích do majetku 
města 
 

Podpora přísnějších energetických požadavků při investicích do 
majetku města – smyslem opatření je, aby při hledání investora 
byly na nové objekty v majetku města v rámci zadávacích řízení 
uplatněny přísnější normové hodnoty prostupu tepla (dosažení 
alespoň doporučených hodnot podle ČSN 73 0540:2 platného 
znění) a vyšší požadavky na využití OZE než je tomu u běžné 
výstavby, a to všude tam, kde je to technicky možné a 
ekonomicky vhodné. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Posouzení dodatečných investičních nákladů v případě 
uplatnění doporučených normových hodnot prostupu tepla 
ochlazovaných stavebních prvků a konstrukcí 
2. Příprava městských standardů, které stanoví základní 
podmínky pro výstavbu. Jsou předpisem pro projektanty, investory 
a zhotovitele, pro návrh, projekt a realizaci stavby.  
3. Součástí standardů by měl být požadavek zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
povinného posouzení  možnosti využití CZT pro vytápění a 
dodávku TV, posouzení možnosti využití obnovitelných zdrojů 
energie pro zásobování objektu teplou vodou a pro vytápění, 
případně pro výronu elektřiny a další u budov nad 1000m2 
podlahové plochy, případně i menších.  
 

Opatření 2.4 
Energetické řízení 
v objektech ve správě 
města  

Město bude pravidelně a důsledně sledovat spotřebu energie 
v objektech v majetku města, vynaložené náklady na energii a 
náklady na realizaci energeticky úsporných opatření. Město bude 
prostřednictvím sběru dat vyhodnocovat úspory ve spotřebě a 
nákladech za energii.  

Systém řízení umožní sledovat dosahování úspor energie a 
nákladů po realizaci energeticky úsporných opatření. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Nastavení systému sledování nákladů na paliva a energii a 
spotřeby paliv a energie v objektech ve vlastnictví města. 
2. Proškolení personálu, proškolení osob/zaměstnanců, zapojení 
dětí/zaměstnanců. 
3. Pravidelný sběr dat a vyhodnocování nákladů na paliva a 
energii. 
4. Identifikace opatření ke snižování spotřeby paliv a energie. 
5. Pravidelná informovanost Energetické komise při Radě města – 
zprávy pro komisi a provozovatele objektů. 
 

Opatření 2.5 
Podpora při realizaci 
požadavků novely 
zákona č. 406/2000 
Sb. v oblasti 
zvyšování účinnosti 
kotlů 

Kontrola energetické účinnosti kotlů a klimatizačních systémů je 
nová povinnost, kterou zavádí zákon č. 177/2006 Sb. (novela 
zákona 406/2000 Sb.) v § 6. Podrobnosti upravují návazné 
vyhlášky č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů a 277/2007 
Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Povinnost provést kontrolu 
účinnosti kotle každé 2 roky se týká všech, kromě vlastníků a 
provozovatelů kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie 
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umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro 
individuální rekreaci (pokud nejsou provozovány výhradně pro 
podnikatelskou činnost) a také vlastníků nebo provozovatelů kotlů 
o jmenovitém výkonu nižším než 20 kW. 

Povinnost kontroly účinnosti klimatizačních systémů se vztahuje 
na vlastníky a provozovatele zařízení se jmenovitým chladicím 
výkonem vyšším než 12 kW. Zde je povinnost zajistit pravidelnou 
kontrolu každé 4 roky. 
 
Kroky k realizaci: 
1. Město zabezpečuje kontrolu kotlů a klimatizačních zařízení 
v některých zařízeních prostřednictvím spol. Komerční domy 
Rožnov. Pro všechna dotčená zařízení bude stanoven 
harmonogram kontrol, náklady na tyto kontroly i vhodná data. 
2. Město bude mít k dispozici pro případnou kontrolu přehled o 
provedených kontrolách a jejích výsledcích. 
 

Opatření 2.6 
Podpora při realizaci 
požadavků novely 
zákona č. 406/2000 
Sb. v oblasti 
energetické 
náročnosti budov 

Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, 
zdravotnictví, kultury, obchodu, portu, ubytovacích a   
stravovacích  služeb, zákaznických   středisek   odvětví  vodního  
hospodářství,  energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné 
správy o celkové podlahové ploše nad 1000  m2  jsou  povinni  
umístit  na veřejně přístupném místě v budově průkaz energetické 
náročnosti budovy. Dosavadní výklad zákona Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekcí je ten, že mají 
být vyvěšeny pouze ty průkazy, u kterých vznikla zákonná 
povinnost pro jejich zpracování.  

Město Rožnov pod Radhoštěm zadalo zpracování průkazů 
energetické náročnosti u veřejných budov, pro které jsou průkazy 
povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zpracované průkazy budou vyvěšeny v souladu se 
zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kroky k realizaci: 
1. Město prověří, zdali byly průkazy zpracovány pro všechny 
budovy, pro které tato povinnost vyplývá ze zákona č. 406/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2. Město zabezpečí vyvěšení všech zpracovaných průkazů 
energetické náročnosti budov. 

  

Zainteresované subjekty 

� Komerční domy, spol. s r.o. 

� Město Rožnov pod Radhoštěm 

� Energetická komise při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

� Energetická agentura Zlínského kraje 
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3.3 Priorita 3: Udržitelné zásobování palivy a ener gií v nové zástavb ě na 
rozvojových plochách 
 

Cíle opat ření v Priorit ě 3 

Cílem je podpořit optimalizovaná technická opatření, která snižují dopady staveb a 
spotřeby paliv a energie v nich na životní prostředí a vedou ke snížení energetické 
náročnosti objektů v případě nové výstavby. 

Cílem je preventivně minimalizovat spotřebu energie na vytápění a náklady na 
energii celkem u nových objektů, podporovat využití obnovitelných zdrojů energie 
v nové zástavbě a tím zvyšovat soběstačnost objektů. 

Odůvodn ění opat ření 

Snížené potřeby budov na vytápění a ohřev teplé vody, využívání zdrojů, které jsou 
na území města dostupné (odpady, sluneční záření, geotermální energie, další) a 
zvýšené využití dodávané energie např. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je 
jedním z opatření, kterým je zvyšována bezpečnost dodávek a jejich ekonomická 
přijatelnost. To je velmi důležité s ohledem na očekávané zdražování cen paliv a 
energie.  

ÚEK vymezuje potřebný rozvoj sítí, doporučuje způsob zásobování jednotlivých 
rozvojových ploch palivy a energií a také předkládá výpočet spotřeby energie na 
jednotlivých rozvojových plochách. Na jejich podkladě lze vypočíst i potřebné 
příkony pro dodavatele paliv a energie. Tyto údaje by město mohlo investorům a 
dodavatelům paliv a energie zpřístupnit. Územní plánování a rozhodování je 
z pohledu dodavatelských společností významné – jak z pohledu vymezení ploch 
pro technická zařízení v územním plánu, tak při dodržování bezpečnostních a 
ochranných pásem, tak při výstavbě, rekonstrukcích a modernizaci technických 
zařízení dodavatelů paliv a energie.  

Jak již bylo uvedeno v Prioritě 1 na rozvojových plochách pro zástavbu je 
přednostně uplatněno zásobování CZT na plochách, určených k výstavbě bytových 
domů, nebo pro objekty služeb a občanské vybavenosti (v dosahu sítí) – plochy 
C1,C2 a D1.  

Zásobování přednostně zemním plynem je doporučeno všude tam, kde rozvojové 
plochy leží v blízkosti stávajících distribučních sítí. 

Ve zbývající nové zástavbě, kde nejsou dostupné sítě zemního plynu, je namísto 
spalování uhlí navrženo využití biomasy – polenového dřeva a kotlů na pelety, 
tepelných čerpadel, solárních kolektorů pro ohřev TV, elektrické energie. 
Podmínkou jsou vždy nízké emise prachu příp. dalších emisí. Snahou je 
v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města (viz výsledky rozptylové 
studie) nenavyšovat imisní zatížení těchto oblastí. 

Nová výstavba je provázena přísnými požadavky na energetické nároky objektu  – 
podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. k průkazu energetické náročnosti budovy. 
Hodnocena je celková dodaná energie na systémové hranici budovy, čímž se 
rozumí součet energie získané pro vytápění, chlazení, klimatizaci, větrání, 
osvětlení, přípravu teplé vody a provoz energetických systémů, které jsou součástí 
technických zařízení budovy. Spotřeba energie pro ostatní účely (například 
elektrické spotřebiče, vaření, přenosová osvětlovací tělesa, dekorativní osvětlení, 
průmyslové technologické procesy a jiné spotřebiče) se nehodnotí. V následující 
tabulce jsou uvedeny klasifikační třídy pro hodnocení energetické náročnosti: 
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Tabulka 1: Klasifika ční t řídy EN hodnocení energetické náro čnosti budovy 

Druh budovy   A B C 
Rodinný dům < 51 51 – 97 98 – 142 
Bytový dům < 43 43 – 82 83 – 120 

Zdroj: Vyhláška.č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budovy 

V nové a modernizované zástavbě je vhodné, aby město podporovalo realizaci 
přísnějších požadavků než požadovaných třídou C, zejména využíváním 
obnovitelných zdrojů energie; to lze uplatnit nad rámec požadavků vyhlášky pouze 
u objektů ve vlastnictví města při jejich rekonstrukci a modernizaci a u budov nad 
1000 m2 podlahové plochy.  

Stavby do 150 m2 zastavěné plochy jsou dle novelizovaného zákona o územním 
plánování a stavebním řádu prováděny pouze na ohlášení. Stavební úřad nemůže 
ovlivnit parametry nové výstavby v době, kdy je připravována projektová 
dokumentace, a bylo by zapotřebí spolupracovat více s projektanty a architekty, 
kteří tyto domy navrhují nebo pro stavebníky připravují projektovou dokumentaci, 
případně zvyšovat informovanost stavebníků, investorů a developerů. 

Specifikace vhodných opat ření 
 
Opatření 3.1 
Podpora výstavby 
nízkoenergetických 
(případně pasivních 
domů) 
 

Město není vlastníkem pozemků a vliv odboru výstavby a 
územního plánování na výstavbu na těchto plochách je velmi 
omezený. Pouze omezenými prostředky a spoluprací s investory 
a developery může město nepřímo podporovat výstavbu 
nízkoenergetických (případně pasivních domů) na rozvojových 
plochách. Nízkoenergetickými objekty se rozumí objekty 
s celkovou spotřebou dodané energie (hodnoceny jsou pouze 
spotřeby dle vyhlášky) nižší než jsou hodnoty třídy C průkazu 
energetické náročnosti budovy (méně než 98 kWh/m2 ).  

Při výstavbě je také důležitá orientace budov, aby mohly být 
využity výhody orientace objektu ke světovým stranám, výhody 
dostatečného prostoru a obnovitelné zdroje energie (OZE) 
v daném území. Tím je možné snížit spotřebu dodané energie 
na hodnoty nižší než třídy C nebo dosáhnout požadavků této 
třídy s nižšími náklady. 

Odbor výstavby bude případné developery a investory 
informovat o schválené územní koncepci, doporučeních 
k výstavbě na rozvojových plochách a preferencích 
v zásobování těchto ploch palivy a energií. 
 

Opatření 3.2 
Podpora využití 
obnovitelných zdrojů 
energie u budov nad 
1000 m2 podlahové 
plochy. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, požaduje, aby součástí průkazu 
energetické náročnosti budov nad 1000 m2  podlahové plochy 
byly také výsledky  posouzení  technické,  ekologické  a  
ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, 
kterými jsou 
a)  decentralizované  systémy  dodávky  energie  založené  na 
energii z obnovitelných zdrojů, 
b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla, 
c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby 
chlazení, 
d) tepelná čerpadla. 
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Kroky k realizaci opatření: 
1. Stavební úřad dbá na důsledné dodržování právních norem, 
týkajících se požadavků na tepelně technické vlastnosti objektů, 
kontroluje doložení průkazu energetické náročnosti budovy 
(ENB) a soulad v něm uvedených údajů s projektovou 
dokumentací stavby; 
2. U budov nad 1000 m2 podlahové plochy kontroluje stavební 
úřad, zda bylo provedeno posouzení technické,  ekologické  a  
ekonomické proveditelnosti alternativních systémů pro vytápění 
a zdali jsou výsledky v průkazu ENB uvedeny.  
3. Na podporu využití OZE u zástavby pod 150 m2 zastavěné 
plochy – u staveb, které podléhají pouze ohlášení – bude město 
spolupracovat s Komorou architektů a projektantů, seznámí je 
s výsledky a doporučeními Územní energetické koncepce pro 
zástavbu na rozvojových plochách a doporučeními pro 
preferovaný způsob zásobování ploch pro zástavbu.  
4. Město prověří možnost uzavřít dohodu s Komorou s tím, že 
by povinností projektantů a architektů bylo seznámit stavebníky 
a investory s možnostmi využití OZE a zpřísněných požadavků 
na výstavbu a jejich ekonomickými a technickými nároky a 
výhodami.  
  

Opatření 3.3 
Zvýšení 
informovanosti 
občanů a investorů o 
dotačních titulech 
pro 
nízkoenergetickou 
výstavbu a využití 
OZE v nové 
zástavbě  

Město bude dostupností informací pro občany a podnikatele 
prostřednictvím informačního střediska města a případně 
webovských stránek informovat o využití biomasy a zejména 
nespalovacích technologiích využití obnovitelných zdrojů 
energie v nové zástavbě (solárních termických systémů 
k ohřevu TV, rekuperace, tepelných čerpadel, o dotacích a 
možnostech ve zlepšení tepelně technických vlastností. 

Metodickou pomoc by mohl poskytnout Krajský úřad Zlínského 
kraje. 

Kroky k realizaci opatření: 

1. Město zpřístupní na svých webovských stránkách a 
prostřednictvím Informačního střediska informace o činnosti 
poradenských, informačních a konzultačních středisek (EKIS) a 
o programech na podporu úspor energie využití OZE. 

2. Město vyčlení prostředky na aktualizaci těchto informací a 
pověří pracovníka, zodpovědného za disponibilitu a aktuálnost 
informací. 

 

Zainteresované subjekty 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Energetická komise při Radě města 

Komora architektů a projektantů 

Energetická agentura Zlínského kraje 
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3.4 Priorita 4: Realizace potenciálu úspor paliv a energie ve 
spot řebitelských sektorech  
 

Cíle opat ření v Priorit ě 4 

� realizovat na území města potenciál úspor energie ve výrobních, distribučních 
systémech a zejména v konečné spotřebě paliv a energie ve výši  40 000 
GJ/rok (5 % stávající primární spotřeby na území města) do roku 2013; 

� podporovat snižování spotřeby paliv a energie a nákladů na ně v objektech 
terciární sféry a průmyslu (tato opatření vedou k lepší konkurenceschopnosti 
podniků a firem, k většímu komfortu) a domácnostech. 

Odůvodn ění opat ření 

Náklady na energii tvoří významnou položku ve výdajích obyvatel. U některých 
kategorií obyvatel (důchodci, mladé rodiny s dětmi, nezaměstnaní) mohou výdaje 
přesahovat únosnou míru a tito obyvatelé se pak obracejí na úřady měst o pomoc, 
případně volí krajní řešení, která nejsou z pohledu energetického ani technického 
nikomu přínosná (spoluspalování odpadů nebo paliv, pro které nejsou jejich tepelná 
zařízení uzpůsobena). Proto město Rožnov pod Radhoštěm k této problematice 
přistupuje aktivně, zajímá se o snížení ceny tepla na vytápění, o nízkoenergetické  
a tedy nízkonákladové bydlení a stavění. Některá z vhodných opatření jsou již 
popsána v Prioritě 3.  

Město může pomoci domácnostem, malým a středním průmyslovým podnikům a 
ostatní podnikatelské sféře i nepodnikatelským objektům a ostatním subjektům 
snížit platby za energii – zejména přípravou a iniciováním nejrůznějších 
informačních a osvětových akcí (soupis těchto akcí je obsahem Priority 8) a 
dostupností informací ke snížení spotřeby paliv a energie a nákladů na ně. 

Návrh vhodných opat ření 
 
Opatření 4.1 
Informovanost 
obyvatel a 
podnikatelských 
subjektů o 
možnostech úspor 
energie 

Prostřednictvím místních informačních zdrojů (místních médií, 
informační kanceláře, setkání s obyvateli) bude město 
informovat o možnostech využití dotačních titulů na využívání 
obnovitelných zdrojů a snižování spotřeby paliv a energie. Město 
již na svých webovských stránkách informuje o programu Zelená 
úsporám. Další vhodné zdroje zahrnují: Fond ČSOB, PANEL, 
OPŽP. 
(všechny zdroje viz Příloha zdroje financování energeticky 
úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie). 
 

Opatření 4.2 
Podpora dalšímu 
zateplování 
bytových domů, 
napojených na 
soustavu CZT. 

Podpora dalšímu zateplování bytových domů, napojených na 
soustavu CZT. Zateplování napomůže snížit náklady 
družstevníků na vytápění (po splacení investice). 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Součástí dohody s dodavatelem tepla bude také vzájemná 
informovanost o očekávaných úsporách u odběratelů tepla. 
2. Úspory budou promítnuty do odběrových diagramů na 
příslušné topné období. 
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3. Pro zlepšení informovanosti budou na webovských stránkách 
města zveřejněn informace k těmto projektům – vzorové 
projekty, výsledky termovizního měření, apod.)  
    

Opatření 4.3 
Iniciativy k podpoře 
místních podnikatelů 
v oblasti 
energetických úspor 
(výrobci, poradci, 
instalační, 
topenářské,  
stavební firmy, 
apod.)  
 

Podpora města bude směřovat k možnosti prezentace 
podnikatelů v oblasti energetických úspor. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Možnost pro podnikatele mikroregionu Rožnovska (ORP 
Rožnov pod Radhoštěm) prezentovat se na webovských 
stránkách města, případně v Informačním středisku; 
2. Možnost pro místní podnikatele (ORP Rožnov p/R) 
prezentovat se na seminářích pro občany, studenty, apod. 
3. Účast podnikatelské sféry v Energetické komisi při Radě 
města může napomoci vyhledání dalších vhodných aktivit 
prospěšných jak spotřebitelům, tak podnikatelům v oblasti 
energetických úspor. 

Projekty vhodné k realizaci 

Na webovských stránkách města jsou k dispozici údaje a odkazy na informace 
k dotačnímu titulu Zelená úsporám. Tento dotační titul je určen domácnostem – jak 
bytovým domům, tak rodinným domům, které měly do dubna roku 2009 šanci získat 
dotaci pouze na vybraná opatření z Národních programů Státního fondu životního 
prostředí. V programu Zelená úsporám došlo k výraznému snížení požadavků na 
rozsah opatření, která je nutno pro získání dotace realizovat. Podporována vyšší 
dotací jsou ale opatření komplexnější povahy. 

Jsou vypláceny také dotace na nezbytné energetické ohodnocení domu a na 
vypracování projektu realizace energetických úspor a instalaci obnovitelných 
zdrojů. Dotace na projektové dokumentace a na energetické hodnocení jsou fixní a 
budou se vyplácet v momentě schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je 
poskytována z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám a 
vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun. 

Veškeré informace k tomuto programu jsou uvedeny v Příloze 1 Akčního plánu a 
zejména na: 

http://www.zelenausporam.cz/sekce/489/ 

Obecně lze v budovách stejně jako v bytovém sektoru realizovat zejména 
následující opatření:  
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Tabulka 2: Opat ření k úsporám energie v budovách bytového a  terciá rního sektoru  

Opatření  % 
úspor  Poznámka 

Výměna oken                 
a vstupních dveří 

10 – 
20% 

Utěsnění oken a dveří. Utěsněním okenních a dveřních spár 
	udečská		t těsněním vloženým do drážek vyfrézovaných v okenním 
rámu se výrazně sníží tepelné ztráty infiltrací, zejména u objektů 
vystavených silným větrům. 
Záleží na typu oken, a co očekáváme od oken nových – úspora 
odpovídá výměně oken starých 20 let (U= 2,9 W/(m2K) a horší) za nová 
okna s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,2 W/(m2K); 
náhrada za okna s ještě lepšími parametry je možná a přinese další 
úspory, ale je vhodné úsporná opatření optimalizovat (tzn. např. že 
v určitém okamžiku se již nevyplatí osazovat okna s velmi nízkou 
hodnotou U, ale místo toho např. investovat do zvýšení tloušťky tepelné 
izolace obvodových konstrukcí) a naopak.  
Pokud stav oken nevyžaduje jejich výměnu za nová a jejich konstrukce 
neumožňuje přídavné zasklení, je možná výměna vnitřního skla za 
speciální sklo s odrazivou vrstvou. Prostup tepla oknem se sníží 
z hodnoty 2,9 W/m2K na 2,2 W/m2K. 

Tepelná izolace 
objektu – 
obvodových stěn  

15 – 
30% 

Procento úspor odpovídá porovnání objektu s obvodovým  zdivem tl.35 
cm po zateplení izolací tl.15 cm, izolace vyšší tloušťky přinese 
dodatečnou úsporu, záleží ale velmi na provedení a odizolování od 
terénu a řešení tepelných mostů.  

Tepelná izolace 
objektu – střechy, 
podlahy, základy, 
sokly apod. 

10 – 
20% 

Tepelná izolace střechy může být náročná na provedení, ale přináší 
efekt i v létě jako ochrana proti přehřívání (tl.35cm); izolace základů a 
podlahy nad terénem velmi přispívá ke zvýšení tepelné pohody.  

Plynofikace 
vytápěcích 
soustav na tuhá 
paliva 

15-
20% 

Zdrojem úspor je při náhradě tuhých paliv podstatně vyšší provozní 
účinnost vytápěcí soustavy objektu, lepší regulovatelnost umožňující 
snížení spotřeby plynu a elektrické energie při zachování srovnatelného 
komfortu tepelné pohody a využití vnitřních tepelných zisků a oslunění 
budovy. Investice do modernějšího vytápěcího systému je obvykle 
provázena zlepšením tepelně technických vlastností vytápěného objektu 
díky dodatečnému zateplením obvodových stěn a střechy, nebo 
dotěsněním oken. 

Kotel na pelety 
plnoautomat.  2% 

Úspora je vyčíslena pro porovnání s moderním kotlem na uhlí, podstatný 
je režim využití kotle, doporučuje se použití akumulační nádrže; 
v případě náhrady starého kotle je relativní úspora podstatně vyšší (až 
10%).  

Nové 
kondenzační 
plynové kotle 

5-10% 

Starší plynové kotle, které jsou konstrukčně zastaralé, nemají možnost 
plynulé modulace výkonu (automatické přizpůsobení aktuální tepelné 
potřebě objektu či uživatele) a jejich celková regulace nedokáže pružně 
reagovat na případné změny.  Nezanedbatelná část vyprodukovaného 
tepla uniká komínem či do vnějšího prostoru. Moderní nízkoteplotní 
plynové kotle dosahují průměrné účinnosti provozu okolo 92 %, plynové 
kotle pracující v kondenzačním režimu, tzn. kotle, které jsou navíc 
schopny zužitkovat energii vodní páry vznikající spalováním plynu, 
uvádějí účinnost nad 98 a více %.  

Modernizace kotlů 
na tuhá paliva 

5-10% 

Obdobně platí i pro kotle na tuhá paliva, že moderní kotle jsou mnohem 
účinnější, pohodlnější na obsluhu, případně doporučujeme – zejména 
v nových domech – kotle zplyňovací s nízkými emisemi do ovzduší, na 
uhlí nebo polenové dřevo. V novostavbách doporučujeme také kotle na 
peletky. 
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Úspory v topném 
systému  5% 

Výrazných úspor lze docílit účinnou regulací topného systému a 
osazením úsporných zařízení, armatur, regulačních ventilů, izolací 
rozvodů a armatur v nevytápěných prostorech apod. Regulační ventily 
omezí přetápění jednotlivých místností a umožní využít vnitřní i vnější 
tepelné zisky, např. při oslunění fasády. Nezbytnou součástí instalace je 
vyregulování otopné soustavy, zejména po dodatečném zateplení 
obvodového pláště budovy. Správná funkce ventilů je posílena instalací 
regulátorů tlakové diference v rozsáhlejších otopných soustavách a 
odstraněním nečistot z potrubí. Velmi důležitou roli pro skutečné 
dosažení úspor hraje chování uživatele. 

Větrání 
s rekuperací  

5% 

Úspory energie při nuceném větrání jsou dány účinností rekuperace (cca 
75% tepla v odváděném vzduchu je využito pro předehřev přiváděného 
větracího vzduchu; na rozdíl od přirozeného větrání, kdy je toto teplo 
odváděno bez užitku).  

Sluneční ohřev              
s akumulací tepla 8% 

Vyjadřuje úsporu tepla pro ohřev vody při krytí její potřeby solárním 
systémem ze 60%, v případě využití pro přitápění se úspora zvýší o cca 
polovinu (12%).  

Celkem  40-
50%  

Podíl (%) úspor dílčími opatřeními nelze přímo sčítat  
(např. realizací zateplení po předcházející výměně oken se uspoří 
přibližně uvedené % tepla, které je ale nově vztaženo již  k odpovídající 
snížené spotřebě tepla díky provedené výměně oken, nikoli tedy 
k původnímu stavu).  

Projekty v pr ůmyslu  

V průmyslových provozech a v podnikatelských subjektech je možné získat dotaci 
na realizaci energeticky úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie 
z Operačního programu podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu a 
agentura Czechinvest). Energeticky úsporná opatření, která jsou v průmyslu 
podporována mohou zahrnovat: 

� modernizace stávajících zařízení na výrobu energie, 

� zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 

� modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, 

� zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a 
bytových domů, 

� využití odpadní energie průmyslových procesech. 

� Uplatnění kombinované výroby elektřiny a tepla v malých a středních podnicích 

� Využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v malých a středních 
podnicích 

� Zavedení systémů kontroly a sledování nákladů na energii  

Zainteresované subjekty 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Energetická komise při Radě města 

Komerční domy Rožnov, s.r.o. 

Energetická agentura Zlínského kraje 
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3.5 Priorita 5: Podpora využití obnovitelných a dru hotných zdroj ů energie 
 

Cíle opat ření v Priorit ě 5 

� Pokračující diverzifikaci dodávek paliv a energie a snižování závislosti města 
na dovážených palivech;  

� Zvýšená soběstačnost a bezpečnost  v oblasti zásobování palivy a energií –
zvýšením podílu energie z obnovitelných a druhotných místních zdrojů ve 
spotřebě energie; 

� Zvýšení využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie o 40% (o 15 000 
GJ/rok) do roku 2013. 

Odůvodn ění opat ření 

Ekonomicky dostupný, dosud nevyužívaný potenciál v druhotných a obnovitelných 
zdrojích energie ve výši cca 115 000 GJ/rok umožňuje snížit stávající spotřebu 
klasických (neobnovitelných) paliv a energie  o 10%; jako reálné lze považovat 
zvýšení využití OZE o alespoň 100% (ze současných cca 34 000 GJ/rok na cca 
70 000 GJ/rok) do roku 2028; 

Podstatou všech opatření je vyhledávání, přímá realizace nebo alespoň podpora 
realizace konkrétních projektů využití OZE v rámci stávajících objektů a 
infrastruktury města. Podpora by měla být poskytnuta projektům, které budou 
splňovat následující podmínky: 

� přispějí ke snižování emisního a imisního zatížení u nejvíce problematických 
škodlivin (NOx, PM10, přízemní ozón); 

� budou realizovány na základě optimalizace technického řešení s cílem 
maximalizovat environmentální přínosy v poměru k výši vložených investic a 
nákladů na jejich provoz; 

� v předmětném místě realizace (objekt či zařízení) bude vyčerpán ekonomicky 
efektivní potenciál úspor energie a 

� umožní co nejvíce zviditelnit aktivity města v této oblasti. 

Návrh vhodných opat ření: 
 
Opatření 5.1 
Evidence projektů 
využití obnovitelných 
zdrojů energie na 
území města 
 

Kroky k realizaci: 
1. Dětský Parlament města Rožnov pod Radhoštěm je 
pravidelně vzděláván v otázkách úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie, mj. prostřednictvím aktivit a 
projektů navržených v Prioritě 8. 
2. Dětský parlament /vybraná škola/ zájmová skupina vede 
statistiku využívání OZE ve městě a předává výsledky 
Energetické komisi města. 
3. Město stanoví odborného garanta pro případnou pomoc se 
zdroji dat a výběrem projektů pro Dětský 
parlament/školu/zájmovou skupinu (CHKO? Auditor?) 
4. Město stanoví subjekt vhodný k popularizaci zjištěných 
výsledků a přípravou propagačních materiálů. Pomoc může 
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nabídnout ve zpracování a přípravě také Energetická agentura 
Zlínského kraje, může být zpětně uživatelem výstupů. 
 

Opatření 5.2 
Podpora využití 
biodpadů   

Zpracováním Studie potenciálu biologicky rozložitelných odpadů 
(BRO) v rámci Mikroregionu Rožnovsko a zpracování Studie 
proveditelnosti „Integrovaného systému sběru bioodpadů a jeho 
energetické využití“ zahájit přípravu území města a obcí 
Mikroregionu na energetické využívání bioodpadu. 

Cílem je vedle vybudování funkčního systému sběru a třídění 
bioodpadu také vybudování bioplynové stanice, která by sloužila 
k výrobě el. energie s využitím odpadního tepla. V případě 
havarijního stavu v dodávkách zemního plynu pro vytápění by 
sloužila k dodávkám bioplynu do sítě pro vytápění (v kvalitě ZP). 

Kroky k realizaci opatření: 

1. Město vytvoří zadání uvedené studie proveditelnosti a analýzy 
potenciálu BRO a zváží možný rozpočet takové studie a stanoví 
kvalifikační předpoklady pro výběr zpracovatele. 

2. Město se pokusí ve spolupráci s Energetickou agenturou 
Zlínského kraje nalézt dotační titul, který by mohl finančně 
přispět na takovou studii (Regionální operační program? 
Přeshraniční spolupráce?)  

3. Město vybere zpracovatele uvedené studie. 

V případě, že studie prokáže dostatečný potenciál pro 
vybudování bioplynové stanice, bude zabezpečen sběr 
bioodpadu zejména prostřednictvím těchto kroků: 

• zajištění míst pro odkládání BRO – kontejnery, sběrná 
místa, mobilní kontejnery 

• informování veřejnosti  s cílem zvýšit ochotu k separaci 
bioodpadu – propagace 

• Vyseparovaný bioodpad bude zpracován buď 
kompostováním nebo využit v bioplynové stanici (v 
kombinaci s BRO odpady z průmyslové výroby, 
potravinářství a zemědělství) 

 
Opatření 5.3 
Motivace pro 
podnikatele ve 
využití obnovitelných 
a druhotných zdrojů 
energie. Vytvoření 
prostoru pro jejich 
prezentaci. 

Podnikatelské subjekty jsou přirozeně ekonomickými důvody 
motivováni k vyhledávání vhodných obchodních příležitostí. 
Spolupráce soukromého a veřejného sektoru může být v tomto 
ohledu velmi prospěšná a vést k vytváření nových pracovních 
míst v soukromém sektoru. 
 
Kroky k realizaci 
Město bude podporovat podnikatelské aktivity ve městě a okolí a 
motivovat k zájmu o podnikání v oboru obnovitelných zdrojů 
energie tím, že bude na svých webovských stránkách a 
v Informačním středisku umožňovat prezentaci: 
• firem vyrábějících či nabízejících instalaci systémů na 

využití solární energie,  
• zemědělců, kteří pěstují energetickou biomasu,  
• výrobců paliv z biomasy pro lokální tepelné spotřebiče, 

výrobce tzv. „zelené elektřiny“,  
• obchody s technikou pro využití OZE a s ekologickými 

palivy z biomasy)  
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• atd.; 
 

Opatření 5.4 
Zvýšení 
informovanosti 
občanů a investorů o 
dotačních titulech 
pro 
nízkoenergetickou 
výstavbu a využití 
OZE v nové 
zástavbě 

Kroky k realizaci opatření 

1. V rámci projektu ASPIRE byla vytvořena příručka pro 
projektanty a architekty. Tato příručka je napsána – zatím 
v angličtině – jednoduše a srozumitelně a město ji zadá 
k přeložení a zveřejní na svých webovských stránkách. 

2. Na webovských stránkách města budou uvedeny odkazy na 
vhodné dotační tituly nebo na stránky, kde lze o nich nalézt více 
informací. K tomu bude použito i materiálů ze školících seminářů 
projektu ASPIRE.  

 
Opatření 5.5 
Sběr a doprava 
zemědělské odpadní 
a lesní biomasy 

Cílem opatření je prozkoumat zdali by bylo vhodné zajistit sběr a 
dopravu zemědělské, odpadní a lesní biomasy k jejímu dalšímu 
zpracování a energetickému využití. Efektivní sběr a doprava 
biomasy, který bude zajišťovat plynulé a pravidelné dodávky 
k odběrateli – výrobci a distributora paliva nebo přímému 
odběrateli, jsou nezbytným předpokladem pro zajištění trhu 
s biomasou. 

 

Projekty vhodné k realizaci 

1. Na území města je evidován jeden kotel REZZO 3 na LTO, jeden na koks. 
Doporučujeme projednat s dotčenými subjekty možnost využití dotací na záměnu 
kotlů a využití biomasy/tepelných čerpadel na vytápění a TV v objektech) (Odbor 
životního prostředí). 

2. Žádost o podporu z operačního programu životní prostředí byla podána pro MŠ 
Horní Paseky, kde kromě zateplení objektu bude také instalován kotel na peletky. 

3. Tepelná čerpadla náhradou za elektrické vytápění v rodinných domech (podpora 
Zelená úsporám) 

4. Instalace kotlů na biomasu či peletky náhradou za kotle na tuhá paliva (podpora 
z Programu Zelená úsporám) 

Zainteresované subjekty 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Energetická komise při Radě města 

Energetická agentura Zlínského kraje 

Dětský parlament/školy/SVČ 

Podnikatelské subjekty a území města 
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3.6 Priorita 6: Posilování strategické bezpe čnosti dodávek energie 
 

Cíle opat ření ke zvyšování spolehlivosti a strategické bezpe čnosti dodávek 

� zabezpečení zásobování objektů města (kritické infrastruktury) a obyvatel 
v době havarijních a krizových stavů a výpadků dodávek paliv a energie 

� zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti dodávek paliv a energie na území 
města Rožnov pod Radhoštěm. 

� Město zná svoje objekty kritické infrastruktury a jejich způsob zásobování 
palivy a energií v případě nouzových/krizových stavů. Objekty – jak KI, tak i 
ostatní objekty občanské vybavenosti i domácnosti by měly znát své minimální 
požadavky – spotřeby paliv a energie na vytápění, spotřebu elektřiny pro 
nezbytné účely apod. Město bude aktivně pracovat na přípravě uvedených 
informací. 

Odůvodn ění opat ření 

Spolehlivost zásobování energií tvoří spolu s omezením negativních vlivů 
energetiky na životní prostředí hlavní cíle Územní energetické koncepce.  

Provozní spolehlivost a připravenost dodavatelů paliv energie do území stanovuje 
zákon č. 458/2000 Sb. , o podnikání v energetických odvětvích a Státní energetické 
koncepci, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu dodavatelských společností je 
pro spolehlivost provozu zařízení a dodávek důležité i územní plánování a 
rozhodování – při vymezení ploch pro technická zařízení v územním plánu, při 
dodržování bezpečnostních a ochranných pásem – významná je vstřícnost při 
posilování spolehlivosti dodávek výstavbou nových zařízení a záložních zdrojů 
dodávek. 

Dlouhodobou spolehlivost dodávek lze zvyšovat zvyšováním podílu energie 
vyrobené na území Rožnova pod Radhoštěm ve spotřebě energie ve městě. Toho 
lze docílit snižováním spotřeby, využíváním zdrojů, které jsou na území města 
dostupné (odpady, sluneční záření, geotermální energie, další) a zvýšeným 
využitím dodávané energie např. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.  

Bezpečnost dodávek souvisí jednak s minimalizací rizik v ohrožení vnějších 
dodávek, jednak v připravenosti města na krizové stavy velkého rozsahu. V této 
oblasti zůstávají stále rezervy – ty může postihnout tzv. „krizový scénář“ územní 
energetické koncepce města, jehož zpracování bude pravděpodobně požadovat 
předpokládaná novela vládního nařízení č. 195/2001 Sb. k podrobnostem územní 
energetické koncepce. Mezi hlavní zdroje energie využívané pro zásobování města 
Rožnova pod Radhoštěm patří zemní plyn, těžký topný olej, uhlí a elektřina, která 
jsou dovážena na území města. Proto je bezpečnost dodávek paliv a energie 
jednou z priorit města, zejména v zajištění dodávek pro obyvatele a objekty 
stanovené jako objekty kritické infrastruktury na území města.  

Bezpe čnost dodávek zemního plynu – úloha MPO (Ministerstv a průmyslu a 
obchodu)  

Vzhledem k závislosti na dovozu je základem spolehlivého zásobování ČR zemním 
plynem zajištění diverzifikace zdrojů, rozvinutá síť podzemních zásobníků a 
uzavření dlouhodobých smluv s jeho producenty. V této souvislosti je třeba vzít na 
vědomí, že v případě nouzových situací mezinárodních rozměrů nebude možné 
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plyn dovézt z jiných blízkých teritorií (států EU), protože i u nich přes vlastní zdroje 
roste závislost na dovozech. Přerušení ruských dodávek zemního plynu během 
ledna 2009 prokázalo, že k této situaci může dojít bez předchozího varování. Tato 
situace se stala bezprecedentní zkušeností pro ČR a nelze předem odhadnout, kdy 
může dojít k jejím opakování. Určitou výhodu zemního plynu představuje možnost 
jeho skladování v podzemních zásobnících. Společnost RWE Gas Storage, s.r.o., 
která provozuje podzemní zásobníky ZP, uzavřela kromě tuzemských smluv i 
smlouvy o uskladňování plynu v zahraničí. Celková uskladňovací kapacita dnes 
představuje 25 až 30 % tuzemské roční spotřeby plynu.  

Zajištění plynu z více zdrojů a zajištění více než jedné dopravní cesty je i obranou 
vůč i případnému politickému zneužívání či vydírání a řešením při jakékoli 
mimořádné situaci. Regulace spotřeby a dodávek plynu při předcházení stavům 
nouze, v průběhu stavů nouze a v průběhu krizových stavů je realizována podle 
odběrových stupňů a otopových křivek až na úroveň bezpečnostního a 
technologického minima. Pro odběratele, kteří zajišťují zejména výrobu potravin 
denní spotřeby pro obyvatelstvo, zpracování potravin podléhajících zkáze, pro 
provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, k nezbytným potřebám 
zdravotnických zařízení, vodáren, čistíren odpadních  vod  a  asanačních  zařízení  
činí  bezpečnostní a technologické minimum až 95 % ze smluvně sjednaného 
denního odběru plynu. 

V případě, že z objektivních důvodů není možno zásobování odběratelů plynem 
zajistit (havarijní odběrový stupeň), je řešením pouze využití náhradních zdroj ů 
tepla a náhradních energetických surovin. Jejich za jišt ění je v odpov ědnosti 
odb ěratel ů. 

Činnost územních správních ú řadů v dob ě hrozby vzniku a p ři vzniku KS:  

� Analyzují informace, které dostaly od držitelů licencí. Při vyhodnocování KS 
přihlížejí především k těmto skutečnostem: Je překonání a likvidace následků 
krizové situace plně v možnostech držitelů licencí? Jak dlouho bude trvat 
likvidace následků KS? Jak velké území je postiženo? V jakém rozsahu jsou 
omezeny nebo přerušeny dodávky?  

� Vyhodnocují důsledky KS a předpoklady jejího řešení, v nezbytném případě 
vyhlašují stav nouze, přijímají technická a organizační opatření pro zajištění 
chodu úřadu a plnění úkolů vyplývajících z jejich působnosti.  

� S držiteli licencí projednávají potřebnou součinnost (integrovaný záchranný 
systém) a možnosti zkrácení doby likvidace následků stavu nouze.  

� Podle konkrétní situace rozhodují o činnostech ke zmírnění následků KS.  

� Zpracovávají plán řešení KS . V nezbytném případě vyhlašují stav nebezpečí a 
na základě toho zabezpečují varování a vyrozumění, koordinují záchranné a 
likvidační práce a poskytování zdravotnické pomoci, organizují zajišťování a 
označování nebezpečných oblastí a další ochranná opatření, organizují 
nouzové zásobování potravinami a dalšími prostředky nezbytnými k přežití 
obyvatelstva (zdroje tepla ), zajiš ťují p řednostní zásobování d ětských a 
zdravotnických za řízení  a bezpečnostních a hasičských záchranných sborů, 
zajišťují veřejný pořádek a ochranu majetku, organizují a koordinují humanitární 
pomoc, v souladu s plány zajišťují nezbytné dodávky nebo rozhodují o použití 
pohotovostních zásob, zpracovávají návrh regulačních opatření a rozhodují o 
jejich realizaci, kontrolují zajištění plánu regulace spotřeby a dodávek tepla, 
v závislosti na konkrétní situaci rozhodují o mimo řádných opat řeních 
s cílem podle stanovených priorit zajistit provoz n áhradních zdroj ů tepla , 
průběžně vyhodnocují vývoj KS a postup při likvidaci následků stavu nouze. 
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Není-li možné odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, žádají vládu o 
vyhlášení stavu nouze. 

Činnost územních správních ú řadů p ři řešení KS a v etap ě likvidace následk ů 
KS 

� plní úkoly stanovené vládou a ministerstvy (Ústředním krizovým štábem), 
průběžně vyhodnocují vývoj situace, možnosti zabránění vzniku sekundárních 
krizových situací a postup při likvidaci následků krizové situace, 

� realizují mimořádná opatření k zajištění náhradních zdrojů tepla a náhradních 
energetických surovin, 

� v souladu s plánem nezbytných dodávek požadují uvolnění pohotovostních 
zásob, 

� v nezbytném případě zajišťují realizaci nezbytných regulačních opatření pro 
zabezpečení obyvatelstva potravinami, pitnou vodou, zdravotnickým 
materiálem, předměty denní spotřeby a pohonnými hmotami,  

� plní další úkoly jako za stavu nebezpečí. 

Rizika v zajišt ění strategické bezpe čnosti na území m ěsta  

Z hlediska strategické bezpečnosti dodávek paliv a energie na území města jsou 
největší rizika spatřována v následujících oblastech: 

� V nevyjasněném rozvoji zástavby na rozvojových plochách (jsou známy 
regulativy a potenciální odběry tepla a elektřiny na těchto plochách, ale není 
znám harmonogram jejich zastavěnosti – společnosti se necítí vybaveny 
potřebnými informacemi k návrhu technického zabezpečení rozvojových oblastí 
– požadavky investorů jsou vcelku náhlé a neumožňují strategické uvažování 

� Prioritní objekty na území města nejsou vyjasněny a proto nemohou existovat 
např. plány KI v GIS, které by umožnily v době moderních technologií reagovat 
na vzniklé situace efektivně a vidět jevy v potřebných souvislostech; 

� Prioritní objekty nemají vyjasněny minimální požadavky na odběr tepla a 
elektřiny a na minimální potřebný výkon, tento výkon není v mnoha objektech 
k dispozici (zálohován), není známa míra a možnosti v zastupitelnosti 
subsystémů (elektřina/zemní plyn, elektřina/CZT, plyn/CZT) 

� Dodavatelské společnosti nemají informace o potřebných výkonech pro 
částečné pokrytí výpadku některé z nich – např. nárůst vytápění elektřinou pro 
případ výpadku dodávek tepla nebo zemního plynu;  

� Neexistuje dobré vybavení a informace ve využívání moderních informačních 
systémů umožňujících okamžitou reakci na vzniklé poruchy a ohrožení (GIS) 
pro krizové řízení; 

Návrh vhodných opat ření  
 
Opatření 6.1 
Stanovení spotřeby 
paliv a energie 
objektů kritické 
infrastruktury (KI), 
karty objektů KI 
 

Objekty kritické infrastruktury jsou městem již navrženy. Jedná 
se zejména o objekty škol. U těchto objektů bude stanoven 
způsob jejich provozu v případě KS a stavů nouze. Návazně 
bude zjištěn průběh minimální potřeby tepla na vytápění a 
elektřiny. 
Budou zpracovány (dopracovány) karty objektů kritické 
infrastruktury (jejich zpracování již bylo MěÚ zahájeno). 
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Opatření 6.2 
Operační plán 
ochrany kritické 
infrastruktury  

V souladu s požadavky typových plánů řešení stavů nouze a KS 
územní správní úřad (MěÚ) rozhoduje o mimořádných 
opatřeních s cílem zajistit podle stanovených priorit provoz 
náhradních zdrojů tepla v objektech kritické infrastruktury.  
 
Budou navrženy možnosti náhradních zdrojů tepla, jejich 
potřebné výkony, jejich možné zásobování (např. propan-butan, 
bioplyn – ve vazbě na opatření 5.1)) a nezbytné zásoby pro dobu 
přerušení dodávek (přechodné stavy). K tomuto bude městem 
zadáno vypracování studie proveditelnosti, která vyjde ze 
stanovených minimálních potřeb vybraných objektů kritické 
infrastruktury města. 
 

Opatření 6.3 
Zpracování plánu 
řešení krizových 
stavů v objektech ve 
vlastnictví města 

Město vypracuje plán řešení krizových stavů v objektech ve 
vlastnictví města. K tomuto bude město spolupracovat se 
společností Komerční domy, s dodavateli paliv a energie. Budou 
respektovány havarijní plány a regulační plány dodavatelů paliv 
a energie.  
 
Plán stanoví v návaznosti na způsob provozu při stavech nouze 
a krizových stavech také možnou zastupitelnost systémů – při 
vytápění objektů (zajištění minimálních potřeb dle Opatření 6.1). 
Pro zpracování takového plánu a rozhodnutí o zastupitelnosti 
systémů bude používat i geografické informační systémy. 
 

Opatření 6.4 
Zvyšování provozní 
spolehlivosti 
systémů dodávek 
paliv a energie 

Ve spolupráci s dodavateli paliv a energie budou řešeny 
problémy v dodávkách energie – krátkodobé výpadky a náhrada 
dodávek. Budou zmapovány možné zdroje startů elektrizační 
soustavy – k tomu bude město spolupracovat s dodavateli paliv 
a energie vč. spol. Energoaqua, a. s. 
  

Opatření 6.5 
Osvěta obyvatel 

Občany bude město vhodným a odborným způsobem informovat 
o řešení stavů nouze, o pravomocech MěÚ, o krizovém plánu, 
regulačních stupních, možnostech řešení takových stavů a o 
jejich pravděpodobnosti. 
 

 

Zainteresované subjekty 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Energetická komise při Radě města 

Komerční domy Rožnov, s.r.o. 

Energetická agentura Zlínského kraje 
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3.7 Priorita 7: Podpora zám ěny paliv ke zlepšení kvality ovzduší 
 

Cíle opat ření v Priorit ě 7  

� Významným snížením spotřeby uhlí, spalováním dřeva i uhlí v kotlích s nízkými 
emisemi prachu přispět k dosažení požadované kvality ovzduší na celém území 
města.  

Odůvodn ění opat ření 

Město Rožnov pod Radhoštěm je na základě Sdělení orgánu ochrany ovzduší MŽP 
o hodnocení kvality ovzduší (vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na 
základě dat za rok 2007) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to 
kvůli překročení imisního limitu pro průměrné 24-hod. koncentrace u 
suspendovaných částic frakce PM10 na ploše odpovídající 21,8 % rozlohy města. 
Navíc je na území města překračován cílový imisní limit pro benzo(a)pyren, a to na 
ploše 10,3 % území města. Město Rožnov pod Radhoštěm má vypracován Program 
ke zlepšení kvality ovzduší a rozptylovou studii města z roku 2005, dle kterých je 
zřejmé, že spalování tuhých paliv v domácnostech má (i přes dosavadní rozsáhlou 
plynofikaci a teplofikaci území města Rožnova p.R.) nezanedbatelný podíl na 
celkové produkci emisí znečišťujících látek – část obytné zástavby není 
plynofikována ani napojena na systém CZT a i v plynofikovaných částech města se 
používají v některých domácnostech tuhá paliva jako zdroj tepla. Návrat části 
obyvatelstva ke spalování tuhých paliv patří mezi hlavní rizika znečištění ovzduší 
v blízké budoucnosti v celé ČR. 

Program ke zlepšení kvality ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm, který 
byl zpracován v roce 2005, obsahuje návrh opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 
Mezi opatřeními Programu jsou mj.: 

� Ekologická výchova a osvěta („Osvětový program by měl jasně zdůraznit 
zdravotní rizika vyplývající ze spalování uhlí, a především ze spalování 
nestandardních paliv (odpadků) v lokálních topeništích (karcinogenní účinky, 
atd.). Osvěta by měla být zaměřena jak na laickou, tak i na odbornou veřejnost, 
pozornost je nutno věnovat především ekologické výchově ve školách. Osvěta 
by měla být zaměřená na zabránění opětovnému přechodu domácností, které 
jsou již napojeny na ekologické zdroje tepla (CZT, zemní plyn), na vytápění 
pevnými palivy.“ 

� „Rovněž provozovatelům zdrojů všech kategorií je třeba zajistit informační 
podporu, především v oblasti platné legislativy, dopadech znečištěného ovzduší 
na zdraví obyvatel, o účinných metodách a technologiích, a především o 
možných zdrojích financování nápravných opatření. Tato opatření jsou 
v kompetenci obcí a obcí s rozšířenou působností.“ 

Vytápění tuhými palivy patří v současné době mezi levnější způsoby vytápění a 
investice do rekonstrukce topného systému domu vyžaduje pro mnoho domácností 
značné investiční náklady. Z tohoto důvodu je vhodné pomoci občanům co nejvíce 
využít možností získání dotací na realizaci úspor ve vytápění a na záměnu paliv, 
financovanou z programu Zelená úsporám (popsány v Příloze 1 Akčního plánu). 
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Návrh vhodných opat ření 

 
Opatření 7.1 
Podpora města 
osvětovým akcím 
dle Priority 8 
 

Osvěta se musí zabývat zdravotními dopady zhoršené kvality 
ovzduší a zejména dopady spalování domácího komunálního 
odpadu v lokálních topeništích. 

Opatření 7.2 
Informace ke 
stacionárním 
zdrojům znečištění 
 

Odbor životního prostředí bude využívat svých pravomocí a 
požadovat informace o stacionárním zdroji, včetně údajů o 
výskytu látek ovlivňujících klimatický systém Země a jejich 
prekurzorů u tohoto stacionárního zdroje v případě, že vznikne 
podezření, že jsou v tomto zdroji spalována jiná paliva, než 
výrobcem uvedená. Informace, které budou požadovány 
zahrnují v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů:  
§ 12, Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů 
znečišťování: 
(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni 
a)  uvádět  do  provozu a provozovat stacionární zdroje jen 
v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů, 
b)  umožnit  osobám  pověřeným obcí a inspekci přístup ke 
stacionárnímu zdroji   za  účelem  ověření  kategorizace  zdroje,  
zjištění  množství vypouštěných látek a kontroly jeho 
technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady, 
c)  oznámit  stacionární  zdroj, který vypouští těkavé organické 
látky, obecnímu úřadu způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem, 
d)  plnit  pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy 
podle § 38 odst. 1, 
e)  dodržovat  přípustnou  tmavost  kouře  a přípustnou míru 
obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby 
ve svém okolí a obydlené oblasti, 
f)   zajišťovat   prostřednictvím   oprávněné  osoby  měření  
účinnosti spalování,   měření   množství  vypouštěných  látek  a  
kontrolu  stavu spalinových  cest  u  spalovacích  zdrojů,  a to 
nejméně jedenkrát za 2 roky,  a  odstraňovat  zjištěné  závady 
do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud  se  s obecním  úřadem  
nedohodnou  jinak;  tuto  povinnost plní provozovatelé u zdrojů 
spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu  15  
kW  a  u  zdrojů  spalujících plynná nebo kapalná paliva od 
jmenovitého  tepelného  výkonu  11  kW; za oprávněnou osobu 
se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví).  
………….atd. 
- Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se 

nevztahují na provozovatele malých  stacionárních  zdrojů  
umístěných  v rodinných domech, bytech a stavbách pro 
individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou 
provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. 

 
Předpokládá se, že nový zákon  o ochraně ovzduší zavede 
povinnost pravidelného měření a kontroly spalinových cest i pro 
rodinné domy. Nový zákon také uvažuje o zavedení poplatků 
z malých zdrojů znečištění provozovaných fyzickými osobami 
v případě, že nebudou pravidelně kontrolovány a nebo budou 
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starší 15 let (podle životnosti zařízení). 
Pokud bude nový zákon schválen, měly by být rozšířeny i 
pravomoci obecních úřadů ve vztahu k provozovatelům malých 
zdrojů znečištění v rodinných domech. 
 

Opatření 7.3 
Podpora 
nízkoemisním 
technologiím 

Při výběru technologie (ve stanoviscích k žádosti provozovatelů) 
bude odbor životního prostředí doporučovat nízkoemisní 
technologie – jak u kotlů a spalovacích zařízení na zemní plyn 
(snížení emisí NOx), tak zejména při využívání biomasy (snížení 
emisí tuhých znečišťujících látek). 

 

Vhodné technologie pro náhradu tuhých paliv – bioma sa 

Pro decentralizované řešení spot řeby biomasy  v jednotlivých kotlích v rodinných 
domech (malé kotle), veřejném a soukromém sektoru (malé a střední zdroje tepla) – 
všude tam, kde je možno vytěsnit tuhá fosilní paliva: 

� Typová technická řešení: V domácnostech zplyňovací kotle na kusové dřevo 
nebo automatické kotle na pelety o výkonech cca 15 – 25 kW. Ve veřejném a 
soukromém sektoru automatické kotle na pelety do cca 100 kW či centrální 
kotle vyšších výkonů pro vytápění jednoho nebo několika objektů (tzv. mikro-
CZT) o výkonech až několik stovek kW. 

� Prioritní oblastí pro aplikaci: Stávající výstavba rodinných domů, 
rekonstruované a nové RD v oblastech mimo dosah plynofikace a CZT. Veřejné 
budovy – ideálně náhrada vytápění koksem, topnými oleji a propanem 

Investiční náklady ve srovnání s konvenčními automatickými kotli na tuhá fosilní 
paliva pouze mírně vyšší. V případě využití kusového dřeva jsou palivové náklady 
srovnatelné s uhlím. V případě využití pelet jsou palivové náklady vyšší, než u uhlí, 
ale nižší než při vytápění zemním plynem, koksem, topnými oleji nebo propanem. 

Využití tepelných čerpadel  voda-voda, země-voda a vzduch-voda pro vytápění a 
ohřev TUV v domácnostech, veřejném a soukromém sektoru. Doplňkový zdroj, 
vhodná alternativa / náhrada elektrického vytápění zejména v nových RD. 
V soukromém a veřejném sektoru pouze když není jiná alternativa (CZT, plyn), 
případně je k dispozici dostatečný zdroj nízkopotenciálního tepla (odpadní teplo 
v průmyslu, úpravny vody, apod.). 

� Typová technická řešení: Tepelná čerpadla voda-voda (zdroj spodní voda), 
jednotkové výkony cca 7-15 kW; vzduch-voda (možno kaskádovat, i vyšší 
výkony, možnost reverzního chodu – klimatizace). 

� Prioritní oblastí pro aplikaci: Nová výstavba rodinných domů, případně rodinné 
domy, které procházejí celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a rekonstrukce 
otopného systému v oblastech mimo dosah plynofikace a CZT. V dalších 
objektech – nové či rekonstruované BD, veřejné a komerční budovy je instalace 
možná za stejných podmínek jako u RD. 

Nízké provozní náklady, ale celkově vysoké investiční náklady- liší se v závislosti 
na typu čerpadla, velikosti domu, vlastnostech okolního prostředí apod. Ceny TČ 
typu vzduch-voda pro typický RD se pohybují na úrovni 100-150 tis. Kč, TČ typu 
voda-voda přibližně okolo 250 tis. Kč a TČ typu země-voda okolo 300 tis. Kč. 
Průměrná životnost se udává na 15-20 let, po té době bývá zpravidla potřeba 
vyměnit kompresor – náklady na výměnu se pohybují okolo 20 tis. Kč. Samotná 
průběžná údržba je nenákladná.  Obecně je návratnost investice do TČ bez využití 
podpor  a dotací 10 let a více – vhodné pro vyšší příjmové skupiny, případně 
s využitím dotací (Zelená úsporám) 
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Využití aktivních solárních systém ů s plochými nebo vakuovými solárními 
kolektory v domácnostech, veřejném a soukromém sektoru.  

� Typová technická řešení: Z technického hlediska může být využití solární 
tepelné energie doplňkovým zdrojem tepla, zejména pro ohřev teplé užitkové 
vody, výjimečně i pro přitápění a musí být součástí bivalentního systému 
s dalším doplňkovým zdrojem tepla, tedy v kombinaci se stávajícím elektrickým 
ohřevem TV nebo s moderními kotli s vysokou účinností a automatickým 
provozem (i kotli na spalování dřeva, dřevěných pelet nebo briket). Nejčastěji 
se v solárních systémech pro ohřev TV používají ploché kolektory se selektivní 
vrstvou, případně ploché či trubicové vakuové kolektory.  

� Prioritní oblastí pro aplikaci:  

o Ohřev bazénové vody ve venkovních bazénech ve sportovně rekreačních 
zařízeních, případně i v rodinných domech vybavených venkovními 
bazény.  

o Ohřev teplé vody v rodinných domech – Z technického hlediska je solární 
ohřev nejsnáze kombinovatelný se stávajícím elektrickým akumulačním 
ohřevem a je tedy nejvhodnější realizovat jej tam, kde je k ohřevu TV 
v současné době využívána elektrická energie. Použití solárního ohřevu 
TV v bytových domech je zatím v ČR pouze velmi ojedinělé a omezuje se 
prakticky pouze na demonstrační projekty vzhledem k vysokým 
investičním nákladům.  

o Ohřev teplé vody ve veřejném a soukromém sektoru – využití solárních 
systémů pro ohřev TV je vhodné zejména tam, kde je stálá nebo zvýšená 
poptávka po  TV v letním období, kdy jsou energetické zisky ze 
slunečního záření nejvyšší. To může být případ například rekreačních a 
ubytovacích zařízení s celoročním provozem, penzionů, kempů apod. 
Dalšími vhodnými objekty pro aplikaci jsou domovy důchodců, ústavy 
sociální péče, zdravotnická lůžková zařízení, ubytovací zařízení 
s celoročním provozem a další objekty s celoroční stabilní poptávkou po 
TV. 

 

Zainteresované subjekty 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Energetická komise při Radě města 

Energetická agentura Zlínského kraje 

Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm 
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3.8 Priorita 8: Vzd ělávání, informovanost a zapojování ob čanů 
 

Cíle opat ření v Priorit ě 8: 

� Zvýšení informovanost občanů o možnostech úspor energie a využívání OZE. 

� Cyklus odborných seminářů je určen především pro zástupce státní správy a 
veřejné správy, studenty vysokých škol a odbornou veřejnost. 

� Zavedení systému pravidelného informování občanů v oblasti úspor energie a 
využívání OZE, medializace této oblasti a rozšíření poradenství. 

� Aktivizace občanů k trvale udržitelnému rozvoji území města Rožnov p.Radh. 

Odůvodn ění opat ření 

Vzdělávání a informovanost občanů a především dětí na základních a středních 
školách je v oblasti energetických úspor a možností využívání OZE jedním 
z nejdůležitějších opatření pro zajištění trvale udržitelného rozvoje v Rožnově p. 
Radhoštěm. 

Návrh vhodných opat ření 
 
Opatření 8.1 
Semináře, diskuse 

Město ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje a 
dalšími odborníky v oblasti energetiky uspořádá cyklus 3 seminářů 
(Rozhodování a plánování v energetice, nízkoenergetická 
výstavba, úspory energií, ekonomika energetických úspor, využití 
OZE, využití výpočetní techniky pro úspory energie, komunikace 
s občany při ekologizaci vytápění ). 
 
Hlavním cílem cyklu seminářů je předat účastníkům informace 
v oblasti energetických úspor, nízkoenergetické výstavbě a 
obnovitelných zdrojů energie. Semináře umožní účastníkům získat 
informace o plánování v energetice, o spotřebě a úsporách 
energie v běžné praxi, o možnostech využívání obnovitelných 
zdrojů energie a o posuzování vlivů strategických dokumentů na 
životní prostředí (SEA). Dále semináře poskytují účastníkům 
možnost naučit se používat počítačové programy pro úspory 
energie v praxi a komunikovat s občany při prosazování 
ekologických zdrojů vytápění. Cyklus seminářů je tvořen třemi 
samostatnými jednodenními semináři, které lze absolvovat buď 
samostatně, nebo formou celého cyklu. V rámci cyklu seminářů 
bude vydán sborník, který obdrží účastníci semináře. Sborník lze 
také zakoupit u organizačního garanta za cenu 200,- Kč. 
 

Opatření 8.2 
Vzdělávání 
pracovníků MěÚ 

Zavedení systému pravidelného proškolování pracovníků MěÚ 
v rámci celoživotního vzdělávání pro oblast energetických úspor a 
využívání OZE. 
 

Opatření 8.3 
Kulatý stůl dodavatelů 
a odběratelů tepla 

Kulatý stůl dodavatelů a odběratelů tepla bude mít za úkol 
pravidelně jednou ročně vyjasňovat základní stanoviska 
jednotlivých odborů městského úřadu, podniků a dalších 
dotčených osob a institucí ve věci energetické spotřeby na území 
města Rožnov p.R., způsobu jejich pokrytí v horizontu 10 let a  
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předpokládaných vlivů na vývoj cen tepla. 
 
Kroky k realizaci opatření: 
1. Příprava kulatého stolu a předání vstupních informací  
2. Realizace kulatého stolu 
3. Návrhy k udržení nebo snížení ceny tepla  
 

Opatření 8.4 
Příspěvky do 
regionálního a 
místního tisku 
 

Ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska bude zaveden sloupek 
„Energetické okénko“, do kterého budou pravidelně přispívat 
pracovníci Městského úřadu, pracovníci Zelená Valašsko a 
energetičtí auditoři či projektanti. Některé informace budou 
uveřejňovány i v regionálním týdeníku Jalovec. 
 

Opatření 8.5 
Internet – zejména 
využití portálu města 
Rožnov p.R. 
 

Pravidelné informování občanů města o připravovaných aktivitách 
a realizovaných informačních akcích v Rožnově p.Radh. 
prostřednictvím www.roznov.cz. Informace budou připravovat 
pracovníci MěÚ Rožnov p.R. a sdružení odborníků „Zelená pro 
Valašsko“. 
 

Opatření 8.6 
Místní televize TV 
Beskyd 
 
 

Pravidelné informování občanů města o připravovaných aktivitách 
a realizovaných informačních akcích v Rožnově p.Radh. 
prostřednictvím krátkých informačních vstupů do vysílání TV 
Beskyd pro oblast Rožnovska. Příprava a realizace krátkých 
reportáží o úspěšných realizacích OZE  a energeticky úsporných 
opatřeních. 
 

Opatření 8.7 
Putovní výstava              
a soutěže základních     
a středních škol 
 
 

Pro žáky základních škol uspořádat besedy s tématy ochrany 
životního prostředí ve vztahu k energii, jejího získávání a 
ohleduplného chování vůči okolní přírodě. Na závěr besed 
uspořádat výtvarnou soutěž. Vyhodnotit vítěze podle jednotlivých 
tříd a následně odměnit. 
S využitím vyrobených 8 celobarevných panelů (majitel REC, 
o.p.s. Valašské Meziříčí, vytvořeny z projektu financovaného 
z fondu Mikroprojektů příhraniční spolupráce ČR-SR) uspořádat 
putovní výstavu o možnostech využití biomasy s případnými 
prezentacemi pro žáky základních a středních škol. Na základě 
této putovní výstavy uspořádat soutěž o znalostech využití  
biomasy mezi jednotlivými středními školami. 
 

Opatření 8.8 
Navazující projekt 
k mezinárodnímu 
projektu ASPIRE 
 
 

Hlavním cílem projektu je:  „Rozvojem partnerství organizací 
působících v oblasti ochrany přírody a udržitelného rozvoje, 
koordinací a integrací jejich aktivit vytvořit online vzdělávací portál 
pro výuku EVVO v počátečním vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu 
tohoto vzdělávání.“ 
Prosazení a realizace tohoto projektu na Rožnovsku se 
spolufinancováním z finančních prostředků EÚ by umožnilo 
realizovat tyto specifické cíle: 
• Vytvoření online portál pro výuku EVVO 
• Vytvořit moderní učební pomůcku pro EVVO včetně evaluace 

výuky  
• Převést do elektronické podoby znalosti a zkušenosti 

partnerů 
• Provést osvětu učitelů v oblasti udržitelného využívání 

energie a  OZE 
• Provést osvětu učitelů v oblasti ochrany přírody a krajiny 
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• Sérií seminářů pro žáky zvýšit jejich znalosti a motivaci do 
vzdělávání v oblasti ŽP 

• Prohloubit ekologičnost provozu škol  
• Ve spolupráci s partnery navrhnout a ověřit osnovy a náplň 

EVVO 
• Detailně zmapovat síť organizací působících v oblasti 

ochrany krajiny a udržitelného rozvoje 
• Koordinovat a integrovat aktivity těchto organizací 
• Vytvořit cyklus meziškolních soutěží a olympiád (ekologiády) 
• Provést terénní exkurze pro žáky 
 

Opatření 8.9 
Informační letáky pro 
občany 
 

Zpracování informačních letáků na téma „Úspory energie 
v domácnosti“ a „Vytápění domu, energetické úspory ovlivňování 
životního prostředí“. Příprava letáků, tisk a distribuce mezi občany 
města Rožnova p.R. 
 

Opatření 8.10 
Poradenská skupina 
Zelená úsporám 
 

Informace o novinkách v programu Zelená úsporám a základní 
poradenství prostřednictvím sdružení odborníků „Zelená pro 
Valašsko“. Zdarma posouzení možnosti získání této dotace. 
Kontakty na e-mailu: zelenavalassko@seznam.cz, tel.: 
608 870 963. 
 

Opatření 8.11 
Městské poradenské 
a informačně 
vzdělávací ekologicko 
– energetické 
středisko  
 

Realizace seminářů, výstav a mnoha dalších aktivit v oblasti 
ekologie a energetické udržitelnosti. 
 
- Seminář Ochrana přírody  
Jak zlepšit přírodu v obci a okolí?, Jak pečovat o stromy v obci?, 
Jak poznat nebezpečný strom?, Jak poznat správně odvedenou 
práci zahradnické firmy?, Jaké povinnosti v ochraně přírody musí 
obce dodržovat?, Jaké jsou novinky v právu o ochraně přírody?  
Jak předejít konfliktu se zákony o OP?, Kde vzít peníze na 
zlepšení životního prostředí a zeleně v obcích? 
  
2) Komentovaná výstava o malých vodních tocích  

  
Významné funkce malých vodních toků na Valašsku. Ve 
spolupráci s CHKO Rožnov. 
 
3) Den bez aut v Rožnově p.Radh. 

 
 
4) Oslava SLUNOVRATU ve znamení zdraví  a v souladu      
s přírodou.  
Ve spolupráci se Zdravým Rožnovem. 

5) Seminář pro pedagogy: Aktuální environmentální témata ve 
výuce. 
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Možnosti využití biomasy a bioplynu v zemědělství a obcích – 
seminář. 

6) Mysli globálně – jednej lokálně. Komponované odpoledne pro 
veřejnost. 

7) Seminář pro veřejnou správu: úspory, papírování             a 
kompostování 

8) Vánoční dílna pro veřejnost v Domově KAMARÁD. 

9) Vánoce ekologické nebo konzumní? Pojďte si je s námi osahat! 
Ve spolupráci se Zdravým Rožnovem, SVČ a Domov srdce, o.s. 

10) Stromy, lesy, plíce naší planety…Akce pro veřejnost ke Dni 
stromů. 
Ve spolupráci s CHKO Rožnov. 

11) Seminář pro pedagogy: „Proč a jak na ekologickou výchovu, 
proč  a jak na obnovitelné zdroje“. 

12) Obnovitelné stavební materiály…seminář pro architekty, 
stavebníky a další zájemce. 

13) Den Země v lesoparku. 
Ve spolupráci se základními a středními školami Rožnovska. 

14) Polní den s energetickými plodinami 
Ve spolupráci s OSEVA PRO Zubří. 

15) Vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie ze 
zemědělství  a lesnictví 
Ve spolupráci s OSEVA PRO Zubří, Střední lesnickou školou 
v Hranicích. 

16) Po stopách využívání obnovitelných zdrojů energie 
Cyklistické putování po obnovitelných zdrojích energie v minulosti 
i současnosti. Ve spolupráci s BESKYD BIKE. 
 

 

Zainteresované subjekty 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Energetická komise při Radě města 

Energetická agentura Zlínského kraje 

CHKO Beskydy 

CHKO Rožnov 

OSEVA PRO Zubří 

BESKYD BIKE 

Zdravý Rožnov 
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Středisko volného času 

Domov srdce, o.s. 

Domov KAMARÁD 

REC, o.p.s. Valašské Meziříčí 

Zelená Valašsko 

Spektrum Rožnovska 

TV Beskyd 

Regionální týdeník Jalovec 

další 
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4. REALIZACE AK ČNÍHO PLÁNU  

4.1 Zásady realizace 

Akční plán může být formulován pracovníky místní správy, jednotlivými útvary, 
které zodpovídají za spotřebu či výrobu energie (odbory školství, bytového 
hospodářství, správy majetku, technických služeb, finančního útvaru, stavebního 
úřadu, atd.). Měl by za něj zodpovídat vedoucí volený představitel místní 
samosprávy, který současně bude usilovat o získání podpory orgánů místní správy. 
Součástí Akčního plánu je návrh jeho zabezpečení: 

� kdo zodpovídá za energetické řízení (který výbor/komise a který útvar) 

� vhodné mechanismy podávání zpráv a kontroly 

� způsob komunikace 

� plán činností (krátko a střednědobých) 

� definice jednotlivých nástrojů v oblasti legislativní 

� Zdroje (lidské, finanční, …) 

� způsob monitorování a hodnocení dosažených výsledků 

4.2 Vytvo ření Energetické komise p ři Radě města 

Za realizaci Akčního plánu bude odpovědná Energetická komise města jako orgán 
při Radě města. 

Činnost komise zahrne: 

� Návrh organizačního zajištění realizace AP 

� Projednávání realizace opatření Akčního plánu 

� Stanovení časového harmonogramu realizace AP – jednotlivých opatření 

� Stanovení nákladů na předpokládaný rozsah opatření  

� Projednávání cenových náležitostí v soustavě CZT 

� Kontrola realizace AP podle navržených indikátorů.   

� Kontrola nákladů města na paliva energii, vyhodnocení investic do energeticky 
úsporných opatření, vývoj v nákladech, návrh opatření 

� další 

Složení komise (návrh zpracovatele): 

� Místostarosta města p. Alois Vychodil 

� Zástupce odboru, pověřeného energetickým řízením na úrovni města (Odbor 
správy majetku) 

� Zástupci ostatních odborů a organizací, odpovědných za realizaci AP ÚEK 

� Zástupci distribučních společností – tepla, zemního plynu, elektřiny 

� Zástupci odběratelů tepla (Stavební bytové družstvo) 

� Komerční domy, a.s. 

� CHKO Beskydy 
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� Zástupce podnikatelské sféry (např. Ing. Řehák) 

� Odborný expert Komise (např. Ing. Zdeněk Štekl) 

Komise bude svolána cca 3krát ročně po předložení informací připravených 
odborem pověřeným energetickým řízením na úrovni města. 

Organizační zajištění realizace AP 

Organizační zajištění realizace Akčního plánu připraví a schválí Energetická komise 
při Radě města. 

Popis činnosti, vymezení kompetencí a úkolů a vytvoření institucionálního 
zabezpečení a jednacího řádu Energetické komise by mělo být zárukou úspěšného 
energetického řízení/ managementu.  

4.3 Financování opat ření Ak čního plánu 

Energetická komise projedná a podá návrh na organizační zajištění realizace 
Akčního plánu a jeho jednotlivých vybraných opatření. Viz příloha zdroje 
financování podle jednotlivých opatření. Na financování opatření se podílí také 
rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm. 

4.4 Informovanost ve řejnosti 

Důležitou součástí celého procesu tvorby, realizace a vyhodnocení energetického 
plánu je seznámení obyvatel s těmito dokumenty. Podpora veřejnosti je jednou 
z nezbytných součástí politického zajištění realizace plánu. Také informovanost 
obyvatel města/obce o očekávaných výstupech a o dosažených výsledcích je 
nezbytnou součástí aktivit v roli města coby iniciátora. 

4.5 Monitorování a aktualizace Ak čního plánu 

Hodnocení dopadů plánu a dosahování jeho předpokládaných přínosů je činnost, 
která navazuje na systematickou kontrolu finančního i věcného plnění jednotlivých 
projektů a operačního plánu a měla by se provádět v pravidelných (např. ročních 
intervalech), kdy je třeba podávat současně zprávy o využívání finančních 
prostředků a plnění energetického plánu pro orgány města. 

Hodnocení by také mělo doporučit případné změny v energetickém plánu (např. 
úpravu některých cílů a opatření), které mohou vyplývat z menších změn výchozích 
podmínek realizace plánu (vnějších, či interních).  

Monitorování realizace Akčního plánu by mělo být prováděno po jednotlivých 
opatřeních odpovědným útvarem města po navržených monitorovacích ukazatelích 
– návrh ukazatelů viz Tabulka 3. Výsledky by měly být např. v ročních intervalech 
předkládány jako součást pravidelného reportingu odboru pověřenému 
energetickým řízením na úrovni města. Tento odbor by provedl sumarizaci plnění 
opatření a cílů a navrhoval případné změny , úpravy nebo aktualizaci AP 
Energetické komisi při Radě města. 
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4.6 Rizika realizace Ak čního plánu 

Rizika v realizaci Akčního plánu a jeho jednotlivých opatření mohou spočívat 
zejména v následujících oblastech: 

Politická podpora Akčnímu plánu se strany vedení města 

Politická podpora vedení města může být ohrožena s příchodem nových politiků po 
volbách s jinými prioritami než má vedení stávající; 

Případnou prohlubující se finanční a ekonomickou krizí, které může zcela změnit 
pohled na priority města a byť posílí realizaci některých opatření, v konečném 
důsledku může přinést zhoršení kvality ovzduší a zhoršení jednotlivých 
kvalitativních faktorů energetického hospodářství na území města. 

Rozpočtová omezení či změna priorit 

Rozpočtová omezení mohou mít za důsledek: 

� omezení činnosti úřadu na nezbytně nutné záležitosti, nebo změnu orientace na 
jiné, prioritní záležitosti; 

� nedostatek investičních prostředků na hmotné i nehmotné investice.  

Špatné nebo neexistující energetické řízení na úrovni města 
 

4.7 Indikátory pro monitorování realizace a p řínos ů Ak čního plánu 

Ukazatele pro monitoring Akčního plánu a jeho opatření /projektů sledujeme 
v několika rovinách: 

� ukazatele vstupů  - kvantifikující zdroje poskytnuté pro zabezpečení procesů 
vedoucích k dosažení stanovených cílů 

� ukazatele výstupů – pro vyjádření konkrétních výstupů na úrovni jednotlivých 
projektů a akcí  

� ukazatele výsledků – pro posouzení stupně dosažení souhrnných 
kvantifikovaných cílů na úrovni opatření a programů  

� ukazatele dopadů – pro globální posouzení správnosti vymezení jednotlivých 
priorit a cílových skupin programu jako celku 

Ukazatele pro hodnocení je doporučeno volit tak, aby splňovaly kriteria: 

Relevance + dostupnost + spolehlivost + kvantifikac e 

Návrh vhodných monitorovacích ukazatelů je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 3: Ukazatele pro monitorování Ak čního plánu a jeho opat ření 

Číslo opat ření Název opat ření Ukazatel Sleduje kdo: Četnost 
Priorita 1 – Realizace Varianty 1 v soustav ě CZT    
Opatření 1.1 
 

Uzavření dohody o vzájemné informovanosti mezi městem 
a společností Energoaqua, a.s. 

Dohoda existuje  1x ročně 

Opatření 1.2 Realizace doporučených investic dle Varianty 1 v soustavě 
CZT 

Přidělení dotace 
Množství vyrobené elektrické energie v kWh/rok 

  

Opatření 1.3 Hledání možností ke snížení ceny tepla ze soustavy CZT Zpráva EA, a.s. energetické komisi 
Vývoj v jednotkové ceně tepla Kć/GJ 
Počet a celkový příkon všech nově napojených dodávek 
tepla z CZT 

  

Opatření 1.4 Využití biomasy ve zdroji CZT Studie využití biomasy, navazující na ÚEK, při změně 
podmínek dostupnosti biomasy byla zpracována 

  

Opatření 1.5 Zvýšení informovanosti odběratelů tepla ze soustavy CZT Realizace Kulatého stolu mezi dodavatelem a 
odběratelem – 1x ročně  

  

Opatření 1.6 Podpora stabilizaci odběrů a ceny tepla Náklady na výrobu tepla 
Cena tepla na 1 GJ odběru 
Dodané množství tepla v nové zástavbě 
Dodávka tepla celkem 

  

Opatření 1.7 
 

Preventivní opatření proti zneužití monopolní pozice 
dodavatele tepla ze soustavy CZT 

Vývoj v ceně tepla 
Výstupy aktualizované ÚEK 

  

Priorita 2 – Úsporná opat ření v objektech v majetku m ěsta    
Opatření 2.1 Realizace doporučení energetických auditů s využitím 

dotačních prostředků, sledování přínosů realizovaných 
opatření 

Množství podaných žádostí; 
Celkové investice do energeticky úsporných opatření; 
Množství ušetřených GJ/rok ve spotřebě na vytápění; 

  

Opatření 2.2 Zvýšení energetické účinnosti ve spotřebě elektrické 
energie v objektech v majetku města 

Počet spotřebičů ve třídě A++ 
Podíl spotřebičů ve třídě A, A+, A++  
Spotřeba elektrické energie/pracovníka úřadu 

  

Opatření 2.3 Podpora přísnějších energetických požadavků při 
investicích do majetku města 

Počet realizovaných opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti a jejich vyhodnocení; 
Počet realizovaných staveb v přísnějším standardu než je 
třída C průkazu energetické náročnosti budovy;  
Přínosy na poskytnutou podporu, příp. vynaložené 
investice 
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Číslo opat ření Název opat ření Ukazatel Sleduje kdo: Četnost 
  
  

Opatření 2.4 Energetické řízení v objektech ve správě města 

Počet objektů, které jsou v systému zařazeny; 
Fakturované dodávky paliv a energie v každé z budov 
(GJ/rok) 
Měsíční odečty dat o spotřebě paliv a energie (GJ/měsíc) 
Nastavení cílů ve spotřebě (GJ/rok) 
Náklady na paliva energii celkem (Kč/rok) 
Náklady na paliva a energii podle jednotlivých objektů 
(Kč/rok) 
Stanoveny osoby odpovědné za odečty dat, hlášení 
spotřeby za objekty 

  

Opatření 2.5 
 

Podpora při realizaci požadavků novely zákona č. 406/2000 
Sb. v oblasti zvyšování účinnosti kotlů 

Počet kotlů nad 200 kW,  
% dotčených kotlů 
Počet kotelen nad 20 kW,  
Počet zařízení starších 15 let, 
% dotčených kotelen 

  

Opatření 2.6 
 

Podpora při realizaci požadavků novely zákona č. 406/2000 
Sb. v oblasti energetické náročnosti budov 

Počet průkazů ENB 
% dotčených budov 
Zařazení budov podle klasifikačních tříd ENB 

  

Priorita 3 – Udržitelné zásobování palivy a energií  v nové zástavb ě na 
rozvojových plochách 

   

Opatření 3.1 Podpora výstavby nízkoenergetických (případně pasivních 
domů) 

Počet podpořených projektů s průkazem B a vyšším   

Opatření 3.2 Podpora využití obnovitelných zdrojů energie v nové 
zástavbě 

Množství tepla vyráběného z OZE 
Množství elektrické energie vyráběné že  z OZE 

  

Opatření 3.3 
 

Zvýšení informovanosti občanů a investorů o dotačních 
titulech pro nízkoenergetickou výstavbu a využití OZE 
v nové zástavbě 

Počty příspěvků na webovské stránce města 
Počty zveřejněných informací 
Návštěvnost energetického okénka na webu města 

  

Priorita 4 – Realizace potenciálu úspor paliv a ene rgie ve spot řebitelských 
sektorech 

   

Opatření 4.1 Informovanost obyvatel a podnikatelských subjektů o 
možnostech úspor energie 

Návštěvnost webovských stránek města 
Množství realizovaných projektů OZE 
Množství získaných dotací 

  

Opatření 4.2 Podpora dalšímu zateplování bytových domů, napojených 
na soustavu CZT. 

Počet podaných informací 
Počet aktivních doporučení pro přípravu žádostí 
Snížení spotřeby tepla na 1 BJ 
Snížení odběru tepla celkem 
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Číslo opat ření Název opat ření Ukazatel Sleduje kdo: Četnost 
Opatření 4.3 
 

Iniciativy k podpoře místních podnikatelů v oblasti 
energetických úspor (výrobci, poradci, instalační, 
topenářské,  stavební firmy, apod.)  

Počet osvětových akcí 
Počet informací v tisku 
Počet pořadů v TV 
Počty inzercí na webu města 

  

Priorita 5 – Podpora využití obnovitelných a druhot ných zdroj ů energie    
Opatření 5.1 Evidence projektů využití obnovitelných zdrojů energie na 

území města 
Počet instalací tepelných čerpadel v domácnostech 
Celkový topný výkon podpořených instalací tepelných 
čerpadel v domácnostech (kW) 
Počet přímo podpořených instalací kotlů na biomasu 
v domácnostech 
Celkový tepelný výkon podpořených instalací kotlů na 
biomasu v domácnostech (kW) 
Počet přímo podpořených instalací solárních tepelných 
systémů v domácnostech 
Celková kolektorová plocha solárních tepelných systémů 
tepelný výkon podpořených instalací kotlů na biomasu 
v domácnostech (m2) 
Počet a celková kolektorová plocha přímo podpořených 
instalací solárních tepelných systémů 

Odbor 
výstavby 

 

Opatření 5.2 Podpora využití biodpadů   Množství bioodpadů, jež našlo energetické využití před 
pouhým zneškodněním (skládkováním) 
Množství energie (nově) produkované z druhotných 
potažmo obnovitelných zdrojů  

  

Opatření 5.3 Motivace pro podnikatele a prostor pro jejich prezentaci Počty příspěvků na webovské stránce města   
Opatření 5.4 
 

Zvýšení informovanosti občanů a investorů o dotačních 
titulech pro nízkoenergetickou výstavbu a využití OZE 
v nové zástavbě 

Počet zveřejněných informací 
Počet osvětových akcí 

  

Priorita 6 – Posilování strategické bezpe čnosti dodávek energie    
Opatření 6.1 
 

Stanovení spotřeby paliv a energie objektů kritické 
infrastruktury (KI), karty objektů KI 

Počet objektů kritické infrastruktury, 
Doporučení a realizovaná organizační opatření pracovní 
skupiny pro kritickou infrastrukturu 
Minimální spotřeba paliv  energie v objektech (kWh/rok, 
GJ/rok) 

  

Opatření 6.2 Operační plán ochrany kritické infrastruktury Funkční, aktualizovaná databáze s výhledovým 
zpřístupněním a zpracováním dat v reálném čase pro 
potřeby sledování toků energie v objektech kritické 
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Číslo opat ření Název opat ření Ukazatel Sleduje kdo: Četnost 
infrastruktury 
% ztrát v sítích – úspora 

Opatření 6.3 Zpracování plánu řešení krizových stavů v objektech ve 
vlastnictví města 

Výdaje za zpracování Operativního plánu   

Opatření 6.4 Zvyšování provozní spolehlivosti systémů dodávek paliv a 
energie 

Snížení četnosti poruch   

Opatření 6.5 Osvěta obyvatel Počet osvětových akcí 
Počet zúčastněných občanů 

  

Priorita 7 – Podpora zám ěny paliv ke zlepšení kvality ovzduší    
Opatření 7.1 Podpora města osvětovým akcím dle Priority 8 Počet osvětových akcí 

Množství oslovených občanů 
  

Opatření 7.2 Informace ke stacionárním zdrojům znečištění Počet zveřejněných informací 
Množství oslovených občanů 

  

Opatření 7.3 Podpora nízkoemisním technologiím Úspora emisí/rok 
Počet bytů d výměnou kotle 
Instalovaný výkon nových kotlů 
Množství vytěsněného paliva/rok 
Výše dotace 
Počet žádostí 
Počet modernizovaných kotelen 

  

Priorita 8 – Vzd ělávání, informovanost a zapojování ob čanů    
Opatření 8.1 Semináře, diskuse Počet osvětových akcí 

Množství oslovených občanů 
  

Opatření 8.2 Vzdělávání pracovníků MÚ Počet realizovaných odborně-vzdělávacích aktivit 
Počet účastníků uskutečněných aktivit 

  

Opatření 8.3 Kulatý stůl dodavatelů a odběratelů tepla Počet účastníků kulatého stolu 
Délka jednání (min) 
Počet zúčastněných 

  

Opatření 8.4 Příspěvky do regionálního a místního tisku Počet PR akcí 
Počet informačních letáků a prezentací 
Přínosy ve výrobě energie z OZE 
Přínosy v úsporách energie 
Přínosy v emisích 

  

Opatření 8.5 Internet – zejména využití portálu města Rožnov p.R. Počaty připojení  a stažených informací z webu města 
Počet zveřejňovaných informací 
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Číslo opat ření Název opat ření Ukazatel Sleduje kdo: Četnost 
Počet aktualizací ročně 

Opatření 8.6 Místní televize TV Beskyd Počet pořadů s tématikou úspor, OZE apod.   
Opatření 8.7 Putovní výstava a soutěže základních a středních škol Množství žáků, kteří shlédnou výstavu   
Opatření 8.8 Navazující projekt k mezinárodnímu projektu ASPIRE Projekt předložen 

Projekt schválen 
Rozpočet projektu (Kć/rok) 

  

Opatření 8.9 Informační letáky pro občany Počet informačních letáků a prezentací   
Opatření 8.10 Poradenská skupina Zelená úsporám Počet projektů 

Počet vypracovaných žádostí 
Počet klientů s informacemi o zdrojích financování 
Počet konzultací 
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5. ÚDAJE O ZPRACOVATELI AP 

Zpracovatelem ÚEK a Akčního plánu k ÚEK je společnost ENVIROS, s.r.o., ve 
spolupráci s Ing. Zdeňkem Šteklem, Rožnov pod Radhoštěm. 

Jméno spole čnosti:  ENVIROS, s.r.o. 
Sídlo:     Na Rovnosti 1, Praha 3, 130 00 

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31001 

IČO:    61503240 

DIČ:    CZ61503240 

Bankovní spojení:  ČSOB, č.ú. 900107743/0300 

Statutární orgán:   Ing. Jaroslav Vích, jednatel a výkonný ředitel 
společnosti 

Telefon:     284 007 497, 602 271 854     

Fax:     284 861 245 

E-mail:     jaroslav.vich@enviros.cz 

Odpovědný zástupce:  Ing. Vladimíra Henelová 

Tel:    284 007 484, 606 687 800 

E-mail:    vladimira.henelova@enviros.cz 

Web:    www.enviros.cz  

Společnost ENVIROS má svoji pobočku ve Zlíně a v Ostravě. Společnost ENVIROS 
je také zpracovatelem projektu ASPIRE, který se zabývá mikroregionem Rožnovsko 
a díky tomuto projektu je uchazeč dobře seznámen s prioritami Rožnova pod 
Radhoštěm a jeho okolních obcí. 

Od roku 2006 je společnost ENVIROS, s. r. o., držitelem certifikátů, osvědčujících, 
že její systém řízení splňuje požadavky na systém řízení jakosti podle normy 
EN ISO 9001:2000 a systém environmentálního managementu podle normy EN ISO 
14001:2004. 

Společnost ENVIROS, s.r.o. je pojištěna v rámci odpovědnosti za škodu pro oblast 
výkonu činnosti v rozsahu 50,000.000 Kč. 

 

Akční plán by nebylo možné zpracovat bez aktivní spolupráce se strany vedení 
města, odborů městského úřadu a zainteresovaných společností na území města. 
Zejména děkujeme: 

� Místostarostům města (Alois Vychodil, Markéta Blinková)  

� Odboru projektového řízení 

� Odboru výstavby a územního plánování 

� Odboru životního prostředí 

� Sekretariátu tajemníka – vojenská správa, krizové řízení. 

� Společnostem Energoaqua, a.s. a Komerční domy Rožnov, spol. s r.o.  
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6. PŘÍLOHY 
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1. ZDROJE FINANCOVÁNÍ OPAT ŘENÍ ÚEK LK 

Přehled podpor ČR a EU určených bytovému sektoru 

Obsahem kapitoly je přehledný souhrn programů, grantů, dotací a podpor udílených 
pro realizaci opatření vedoucích k úsporám energie na vytápění. Programy jsou 
rozděleny do dvou skupin:  

� Programy České republiky 

� Programy Evropské Unie 

- Programy České republiky 
 

Zelená úsporám 

Program zelená úsporám bude v období od 04/2009 do 12/2012 zřejmě hlavním 
hybatelem investic do úspor energie na vytápění a příp. ohřev teplé vody v bytovém 
sektoru. 

Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou svého závazku, prodat přebytky. 
Česká republika prodává 100 mil. emisních kreditů (tzv. AAU, =100 mil. tun emisí 
CO2). Podle zákona č. 695/2004 Sb. jsou výnosy z prodeje AAU příjmem SFŽP, lze 
je použít pouze na další snižování emisí CO2. 30. března 2009 byla podepsána 
první smlouva na odprodej 40 mil. AAU (Japonsko), pro rok 2009 se předpokládají 
příjmy celkem 10 mld. Kč, na čtyřleté období do roku 2012 pak celkem 25 mld. Kč. 

Příjemci podpory z programu Zelená úsporám mohou být vlastníci rodinných a 
bytových domů (fyzické i právnické osoby) a dotace je nároková při splnění 
předepsaných podmínek. Oblasti podpory programu jsou rozděleny na: 

� A. Úspory energie na vytápění (zateplování) 

� B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu 

� C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody 

Největší vliv na spotřebu tepla v bytových objektech se dá očekávat od úspor 
energie na vytápění (zateplování) – oblast podpory A. 

První možností čerpání dotace v této oblasti je provedení komplexního zateplení 
budovy k dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 (bytové domy), 
resp. 70 kWh/m2 (rodinné domy) a minimální dosažená úspora tepla musí být 40 %. 
Očekává se že tyto hodnoty jsou dosažitelné kvalitním zateplením bez instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Dotace je určena fixní částkou na 
m2 podlahové plochy. Dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 (BD), 
40 kWh/m2 (RD) je zvýhodněno vyšší dotací na m2 (zde se předpokládá užití 
nuceného větrání s rekuperací). Výše dotace může představovat max. 100 % 
nákladů a maximální podlahová plocha je 350 m2 u RD a 150 m2/byt u BD. 

Tabulka 4: Výše dotace – komplexní zateplení 

Rodinné domy Bytové domy 
dosažená měrná potřeba 

tepla na vytápění 
Výše dotace dosažená měrná potřeba 

tepla na vytápění 
Výše dotace 

70 kWh/m2 1 550 Kč/m2 55 kWh/m2 1 050 Kč/m2 
40 kWh/m2 2 200 Kč/m2 30 kWh/m2 1 500 Kč/m2 
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Další možností je provést pouze dílčí „zateplení“ a to výběrem z uvedených 
opatření, které však není nutné realizovat na celé ploše konstrukcí. Dotaci tedy 
bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných 
buď zcela, nebo dokonce jen zčásti. Zde je nutné dodržet doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla pro danou část obálky budovy (hodnota U), která je 
„zateplována“. Minimální úspora tepla na vytápění musí být 20 %. Opatření 
k výběru jsou: 

� Zateplení vnějších stěn na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla 

� Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu na doporučenou hodnotu součinitele 
prostupu tepla 

� Zateplení podlahy, stropu nevytápěného sklepa na doporučenou hodnotu 
součinitele prostupu tepla 

� Výměna oken a vnějších dveří za nové s doporučenou hodnotou součinitele 
prostupu tepla 

� Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s minimální 
účinností alespoň 75 % 

Výše dotace může i zde představovat max. 100 % nákladů a maximální podlahová 
plocha je 350 m2 u RD a 150 m2/byt u BD.  

Tabulka 5: Výše dotace – díl čí zateplení 

Výše dotace snížení měrné potřeby tepla na 
vytápění (kWh/m2) Rodinné domy Bytové domy 

30 % 850 Kč/m2 600 Kč/m2 
20 % 650 Kč/m2 450 Kč/m2 

Vlastník domu může zažádat o dotaci na dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý 
objekt, podruhé může žádat až o zateplení na úroveň celkového zateplení. Pokud 
se mu podaří dostat na podmínky celkového zateplení, bude mu doplacena dotace 
do úrovně dle sazby v podoblasti A.1. 

Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v 
oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na 
následující úrovni: 

technologie vzduch-voda   15 000 Kč na bytovou jednotku 
technologie země-voda a voda-voda   20 000 Kč na bytovou jednotku 

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje 
požadavek na minimální roční solární zisk na jednu instalaci z původních 2000 kWh 
na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy 
zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, 
která je na instalaci napojena. Celkově tedy vypadá podpora v oblasti C takto: 

C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (rodinné domy) 
C.1 – zdroj na biomasu  95 000 Kč/80 000 Kč/50 000 Kč podle typu 
C.1 – tepelné čerpadlo  75 000 Kč/50 000 Kč podle typu 
C.2 – pro novostavby  stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3 
C.3 – solární systém  55 000 Kč (ohřev vody) 
C.3 – solární systém  80 000 Kč (ohřev vody a vytápění) 

C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (bytové domy) 
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C.1 – zdroj na biomasu  25 000 Kč 
C.1 – tepelné čerpadlo  15 000 nebo 20 000 Kč (viz výše) 
C.2 – pro novostavby  stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3 
C.3 – solární systém  25 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody) 
C.3 – solární systém  35 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody a 
vytápění) 

Podmínky dotačního bonusu se nemění. Kombinace vybraných opatření vedou 
k dotačnímu bonusu 20 000 Kč na rodinný dům, případně 50 000 na bytový dům. 

Nově jsou poskytovány také dotace na nezbytné energetické ohodnocení domu a 
na vypracování projektu realizace energetických úspor a instalaci obnovitelných 
zdrojů. Dotace na projektové dokumentace a na energetické hodnocení budou fixní 
a budou se vyplácet v momentě schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je 
poskytována z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám a 
vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun. 

Více o upravených podmínkách: 

http://www.sfzp.cz/clanek/193/993/ministerstvo-zivotniho-prostredi-otevira-program-
zelena-usporam-i-mensim-investicim/ 
 

Státní program na podporu úspor energie a využití o bnovitelných 
zdroj ů energie 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
(dále jen „Státní program“) má několik podprogramů resp. částí, z nichž 
nejdůležitější je část A (Program EFEKT), jejíž realizací je pověřeno MPO, a byla 
část B, realizací byl pověřen Státní fond životního prostředí.  

Část A – Státního programu realizace: Ministerstvo p růmyslu a obchodu  

Část A Státního programu je realizována Ministerstvem průmyslu a obchodu a je 
financována ze státního rozpočtu. Její realizací zajišťuje samo ministerstvo (MPO), 
které zároveň dohlíží na čerpání finančních prostředků z fondů určených 
k financování projektů zaměřených na hospodárné užití energie  PCF (Prototype 
	udečs Fund  „prototypový uhlíkový fond“) a strukturálních fondů EU (Operační 
program Podnikání a inovace). Část A Státního programu je zaměřena především 
na podporu těchto typů projektů:  

� efektivnější užití energie v oblasti její výroby a distribuce (kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla, využití OZE, snížení emisí skleníkových plynů); 

� efektivnější užití energie v konečné spotřebě, včetně zlepšení hospodaření 
s energií, projekty financované metodou Energy Performance Contracting – 
energetické úspory se zárukou (EPC); 

� propagace a šíření informací o efektivní výrobě a užití energie a využívání 
obnovitelných zdrojů energie (OZE); 

Projekty musí odpovídat pravidlům platným pro poskytování finančních prostředků 
ze státních rozpočtových fondů. Ke každé žádosti o schválení investiční akce je 
nutno přiložit zprávu o energetickém auditu.  
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Přínosy programu pro snižování energetické náro čnosti zásobování bytových 
objekt ů teplem 

� Program slouží maximálně k realizaci demonstračních projektů a nikoliv 
k plošné realizaci běžných opatření. 

� S ohledem na omezenost finančních zdrojů lze předpokládat zcela minimální 
přínos programu ke snižování energetické náročnosti zásobování bytových 
objektů teplem. 

V roce 2009 byly podporovány následující aktivity: 

Tabulka 6: Aktivity podporované z Programu EFEKT na  rok 2009 

Maximální 
výše podpory  Oblast  

podpory  Aktivita  Typ 
žadatele  

tis. K č % 

Uzávěrka  
podání  
žádosti  

Podnikatelé 
A.1  

Kogenerační jednotky na 
skládkový plyn a plyn 
z biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů  

Obce, MČ 
3 000 40 31.1.2009 

Výroba energie  
z OZE  

A.2  Zařízení k využití tepelné nebo 
tlakové odpadní energie Podnikatelé 3 000 40 31.1.2009 

Úspory energie B.1  Úspory energie ve výrobních 
průmyslových procesech Podnikatelé 500 50 31.1.2009 

Kraje 
Obce, MČ 
Školy 

Energetický 
management  C.1 Příprava projektů financovaných 

z úspor energie (EPC)  
Soc. a zdrav. 
zaříz. 

200 75 31.1.2009 

Podnikatelé 
D.1  Energetická konzultační a 

informační střediska (EKIS) Obce, MČ 
300 100 31.12.2008 

Energetické 
poradenství  

D.2 Internetové energetická 
poradenská centrála Podnikatelé 600 100 31.12.2008 

Podnikatelé 
Obce, MČ E.1  Výstava, kurz, seminář, 

konference v oblasti energetiky  
Zájmová 
sdružení 

150/den 80 
31.1.2009 

a 
30.5.2009 

Podnikatelé 
Obce, MČ 

Propagace  

E.2  
Publikace, příručky a informační 
materiály v oblasti úspor 
energie  Zájmová 

sdružení 

300 100 31.1.2009 

Podnikatelé 
Školy Mezinárodní  

spolupráce  F.1  Účast v mezinárodních 
projektech  

Výzkumné 
organ. 

3000 50 30.5.2009 

G.1 Projekty v oblasti úspor energie 
a OZE 

Podle znění 
výzvy 1000 Specifické 

 a pilotní 
projekty  

G.2 Projekty vzdělávání a studie Podle znění 
výzvy 1000 

100 Vyhlášení dle 
potřeb MPO 
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G.3 Projekty v oblasti propagace 
úspor energie 

Podle znění 
výzvy 1000 

G.4 

Aplikační hosting a webhosting 
webových stránek, technická 
podpora, odborná správa  
a rozvoj webu o úsporách 
energie a využití obnovitelných 
zdrojů 

Podle znění 
výzvy 300 

Zdroj: www.MPO.cz 

Další informace a aktuální znění programů na: www.mpo—efekt.cz. 

Část B – Státního programu realizace: Státní fond ži votního prost ředí  

Realizaci části B Státního programu zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
z pověření Ministerstva životního prostředí. SFŽP zajišťuje rovněž plnění 
Operačního programu Životní prostředí a čerpání prostředků z kohezního fondu EU.  

Část B Státního programu byla ukončena k 31.3.2009, neboť podporované oblasti 
jsou řešeny v programu Zelená úsporám. 

 

Podpora z prost ředků SFRB – Program PANEL 

Cílem programu je podpora provádění komplexních oprav a modernizace 
panelových bytových domů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení užitné hodnoty 
domů a výrazně prodlouží jejich životnost. 

Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., a je realizován ve spolupráci 
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. 

Podporu může získat: 

� fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
panelového domu, 

� fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu 
nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů, 

� společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o 
vlastnictví bytů. 

� Podporu lze získat na provádění podporovaných druhů oprav panelových domů 
postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených 
v přílohách programu PANEL. 

� V programu jsou vlastníkům nebo spoluvlastníkům panelových domů 
poskytovány podpory ve formě: 

� záruky za bankovní úvěr, 

� dotace na úhradu úroků z úvěru. 

Na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií bylo v roce 
2008 z prostředků poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení využito formou 
dotací a záruk 2 596 mil. Kč, od roku 2001 pak celkově 9 274 mil. Kč.1) 

                                                 
1  Výroční zpráva Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., za rok 2008. 
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Podpory byly směřovány k úvěrům, které budou bytová družstva, společenství 
vlastníků bytových jednotek a další fyzické osoby (viz tabulka 8) používat na 
financování oprav panelových domů. 

Tabulka 7:  Projekty podpo řené zárukou nebo dotací na úhradu úrok ů a jejich p ředkladatelé  

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet podpořených projektů 281 454 1 338 2 345 2 301 
Podíl předkladatelů:  
Bytová družstva % 81,0 49,6 57,0 43,9 42,2 
Obce % 5,5 1,3 0,6 0,7 0,2 
SVJ* % 11,7 44,3 42,3 55,0 56,5 
Fyzické osoby % 1,8 4,8 0,1 0,0 1,1 
Právnické osoby % 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 

*SVJ – Společenství vlastníků jednotek 

Zdroj: ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. – Výroční zpráva 2008 

 

Zvýhodn ěná záruka poskytovaná Českomoravskou záru ční bankou 

Usnadňuje získání úvěru na financování opravy a modernizace panelového domu. 
Je poskytována ve dvou formách: 

� P-záruka PANEL 

� Záruka je poskytována ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. Příjemce podpory 
hradí z vlastních prostředků pouze část ceny ve výši max. 0,4 % p. a. z hodnoty 
poskytnuté záruky. 

� M-záruka PANEL 

� Záruka je poskytována zjednodušeným a zkráceným postupem k úvěrům bank, 
které mají s ČMZRB uzavřenou zvláštní smlouvu o spolupráci. Výše 
zaručovaného úvěru je omezena částkou 10 mil. Kč. Příjemce podpory hradí 
z vlastních prostředků pouze jednorázový poplatek ve výši 0,3 % z výše 
poskytnuté záruky. 

Tabulka 8: Banky poskytující zvýhodn ěný úv ěr – Program PANEL 

Česká spořitelna, a. s.  Oberbank AG – pobočka Česká republika 
Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 
Československá obchodní banka, a. s.  Volksbank, a. s. 
GE Money Bank Modrá pyramida stavební spořitelna 
Hypoteční banka Waldviertler Sparkasse von 1842, a. s. 
Komerční banka, a. s. Wüstenrot stavební spořitelna, a. s. 
Raiffeisenbank, a. s. Wüstenrot hypoteční banka, a. s. 
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.   

V roce 2008 poskytla banka 200 záruk ve výši 985 mil. Kč (z toho 42 portfoliových 
záruk v celkové výši 171 mil. Kč), které umožní žadatelům získat úvěry na opravy 
panelových domů ve výši 1 532 mil. Kč (viz tabulka č. 10). V roce 2008 mírně 
převýšil počet záruk poskytnutých bytovým družstvům počet záruk pro společenství 
vlastníků bytových jednotek. 
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Tabulka 9: Poskytnuté záruky a zaru čované úv ěry  

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet záruky 118 257 302 328 200 

Výše poskytnutých záruk mil. Kč 602 893 1 255 1 281 985 

Výše zaručovaných úvěrů mil. Kč 891 1 339 1 941 2 158 1 532 

Průměrná výše záruky % 68 64 65 59 68 

Zdroj: ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. – Výroční zpráva 2008 

Dotace na úhradu části úrok ů 

Usnadňuje splácení úvěru na financování opravy a modernizace panelového domu. 
Poskytuje se ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až 
o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše však do výše 
úrokové sazby uvedené ve smlouvě o úvěru. Dotace se vyplácí postupně 
v pololetních splátkách po celou dobu řádného splácení úvěru, nejvýše však po 
dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci. 

V roce 2008 rozhodl Státní fond rozvoje bydlení o poskytnutí 2 024 dotací ve výši 
2 mld. Kč. Společně se žádostmi o dotaci, o jejichž kladném vyřízení bylo 
rozhodnuto již koncem roku 2007, bylo možné na tomto základě uzavřít v roce 2008 
více než 2 tisíce smluv o poskytnutí dotace na úhradu úroků ve výši 2,5 mld. Kč (viz 
tabulka č. 10). Snížení celkové částky poskytnutých dotací bylo ovlivněno poklesem 
dotace z 4 % p. a. na 2 % p. a. 

Tabulka 10: Dotace na úhradu úrok ů 

Ukazatel 2004 2006 2007 2008 2006 

Počet dotací počet 163 197 1 036 2 017 2 101 

Výše dotací mil. Kč 395 222 1 587 3 271 2 484 

Výše podpořených úvěrů mil. Kč 1 310 877 - - - 

Zdroj: ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. – Výroční zpráva 2008 

Přínosy podpory pro snižování energetické náro čnosti zásobování bytových 
objekt ů teplem  

� Hlavním přínosem je snížení ceny úvěru a jeho dostupnosti. 

� Význam je zásadní pro získání komerčních zdrojů financování a jejich finanční 
dostupnosti, a proto tato podpora má zásadní význam pro realizaci projektů 

Dotace na úhradu části nákladů spojených s opravami panelového domu 

Dne 22. února 2006 bylo přijato nařízení vlády č. 63/2006 Sb. o podmínkách použití 
finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části 
nákladů spojených s opravami panelového domu.  

Na základě tohoto nařízení Fond s účinností od 1. dubna 2006 přijímal žádosti 
vlastníků nebo spoluvlastníků panelových domů o dotaci na úhradu nákladů na 
odstranění statických poruch nosných konstrukcí, konstrukčních nebo funkčních 
vad, zejména vad nenosných obvodových stěn, zábradlí, atik a architektonických 
prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací. Cílem programu je 
podpora provádění komplexních oprav, modernizace a regenerace panelových 
bytových domů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení užitné hodnoty domů a 
výrazně prodlouží jejich životnost.  



AKČNÍ PLÁN K ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 

 

57 

Dotaci lze poskytnout do výše 40% skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 
55 tis. Kč na 1 byt v panelovém domu. Výše dotace poskytnutá vlastníku 
panelového domu nesmí překročit limit daný přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu (podpora „de 
minimis“), podle něhož podpora poskytnutá jednomu subjektu nesmí překročit 
objem 200 000 Eur v rozmezí 3 po sobě jdoucích let. 

Pro získání bankovního úvěru u dalších bank (viz tabulka 8) poskytuje ČMZRB, 
a. s. K této záruce za úvěr je ještě možnost získat dotaci z Programu PANEL. 

Příjemce podpory: 

� fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem panelového domu, nebo je vlastníkem bytové nebo 
nebytové jednotky v panelovém domě,  

� právnická osoba, která má sídlo na území České republiky a je vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem panelového domu,  

� společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů. 

Charakteristika produktu: 

� Záruka je zpravidla poskytována po celou dobu splatnosti úvěru a to až do výše 
70 % nesplacené jistiny úvěru; 

� Dotace na úhradu úroků se poskytuje ve výši 4 % za rok. 

� Dotace se vyplácí postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení 
úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory. Záruka usnadňuje získání úvěru v případě vyšší rizikovosti klienta a 
její využití zvyšuje bonitu klienta, což se může pozitivně promítnout i do výše 
úrokové sazby. 

Podmínky pro poskytnutí: 

� Opravovaný dům se musí nacházet na území ČR. 

� Musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav. (viz příloha 
Programu Seznam typizovaných soustav). Úvěr je poskytován v české měně. 

� K žádosti musí být přiloženo doporučení poradenského a informačního střediska 
– PIS.  

� Rozpočtové náklady na financování podporovaných činností (viz příloha 
Programu – Seznam oprav) musí tvořit nejméně 50 % z výše úvěru. 

� Podmínky pro poskytnutí jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. 
s novelizací č. 398/2002 Sb. a č. 152/2004 Sb. 

� Podpora se poskytuje pouze k části úvěru určené na financování oprav 
stanovených v příloze č. 2 programu PANEL, jehož výše nepřekročí částku 
4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů. 

� Postup výpočtu podpory stanoví nařízení vlády č. 299/2001 Sb. 

V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 schváleném Poslaneckou 
sněmovnou dne 10. 12. 2008 nejsou pro tuto formu podpory určeny finanční 
prostředky. Z toho důvodu nebude Fond v roce 2009 tuto formu podpory poskytovat 
a žádosti o její poskytnutí nepřijímá. 
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Přínosy programu pro snižování energetické náro čnosti zásobování bytových 
objekt ů teplem 

� Z důvodu zastaveného čerpání bude přínos pro snižování energetické 
náročnosti zásobování bytových objektů teplem nulový. 

 

ČSOB Fond PHARE energetických úspor 

Účelový střednědobý resp. dlouhodobý investiční úvěr v Kč s podílem zdrojů 
PHARE ESF (energy saving fund).  

Produkt je určený k financování malých a středně velkých energeticky úsporných 
projektů za účelem snížení výdajů, které nositel projektu vynakládá za energie.  

Produkt je vhodný zejména v případech, kdy dochází ke ztrátám např.:  

� z titulu nadměrné spotřeby energií ve výrobním procesu  

� v oblasti rozvodů a užívání tepla a teplé vody  

� z titulu tepelných ztrát u budov  

� při znečišťování životního prostředí  

Od roku 2008 byly změněny podmínky pro využití tohoto produktu. Je určen 
zejména bytovým družstvům. Realizace projektu je spojena s finanční prémií ve 
výši 1% výše úvěru, splatné po realizaci energeticky úsporného projektu. Za 
poslední 2 roky bylo prostřednictvím tohoto produktu realizováno cca 870 projektů 
zateplení bytových domů.  

 

 Česká spo řitelna, a. s. 

FINESA – FINancování Energii Spo řících Aplikací 

Investiční úvěr s částečnou garancí (maximálně 50 % jistiny) International Finance 
Corporation člena skupiny World Bank. Na podporu projektů v oblasti zavádění 
nových, energeticky úsporných technologií vytvořila IFC ve spolupráci s GEF 
(Global Environmental Facility) tzv. Program financovaní energeticky úsporných 
projektů (Commercialising Energy Efficiency Finance), v rámci kterého jsou 
poskytovány částečné záruky na úvěry od komerčních finančních institucí 
podporujících realizaci energeticky úsporných projektů. 

Mezi vhodné projekty se v CEEF řadí také energetická opatření v budovách, např. 
tepelná izolace obvodového pláště, tepelná izolace potrubí, měření a regulace 
tepla, výměna kotlů, instalace tepelných výměníků a přípojek nebo jejich výměna. 

Základní charakteristika produktu  

Pro podnikatelské subjekty, primárně ze segmentu malých a středních firem, 
dodavatelé energetických technologií, provozovatelé energetických provozů, 
systémů CZT budov v průmyslové, komerční a veřejné sféře.  

Splatnost: 5, 6, 7 let (možná i delší, garance IFC může být součástí úvěru max. do 
7 let) Úročení: pohyblivá / pevná sazba.  
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Projekt musí iniciovat energetické úspory nebo snížení emisí skleníkových plynů. 

Přínosy programu pro snižování energetické náro čnosti zásobování bytových 
objekt ů teplem 

� Program je omezen z hlediska příjemců na podnikatelské subjekty, a proto 
nemůže být přímo využit bytovými družstvy a obcemi pro realizaci energeticky 
úsporných projektů na budovách. 

� Program poskytuje obdobnou službu jako ČMRZB, avšak při vyšší ceně a 
s omezeným okruhem příjemců. Proto nelze předpokládat výraznější využití pro 
snižování energetické náročnosti zásobování bytových objektů teplem. 

 

Financování projekt ů energetických úspor metodou EPC 

Projekt energetických úspor lze financovat metodou EPC, která spočívá v tom, že 
veškeré činnosti a související náklady spojené s realizací projektu energetických 
úspor nese firma poskytující energetické služby, která nese plnou zodpovědnost za 
návrh opatření, garanci dosažených úspor energie a splácení celé investice.  

Investici splácí firma energetických služeb postupně z dosažených úspor nákladů 
na energii, případně úspor dalších nákladů. V praxi to znamená, že spotřebitel 
energie nevyčleňuje žádné jednorázové investiční finanční prostředky, ale splácí 
investici posupně v dohodnutých splátkách, které odpovídají úspoře v prostředcích 
na nákup energie. Po realizaci projektu tedy zákazníkovi stačí stále stejný objem 
financí, jaké dosud vynakládal pouze na platby dodavatelům energie, část 
dosažené nadúspory může dokonce použít na jiné účely.  

Zákazník a firma energetických služeb mezi sebou uzavřou smlouvu. V České 
republice probíhá v posledních letech výběr dodavatele energetických služeb 
standardně dle určitých pravidel a také je snaha používat pokud možno 
standardizovanou smlouvu o zaručených úsporách, tak aby byl celý proces výběru 
firmy energetických služeb zjednodušen a zlevněn a aby  byl pro zákazníka co 
nejsrozumitelnější. Smlouva o poskytnutí energetických služeb se zaručeným 
výsledkem je smlouvou, která zahrnuje jak ustanovení o sdílených nadúsporách 
(úspory dosažené nad garantovanou úsporu) tak ustanovení o zaručených 
úsporách, které budou dosaženy realizací energeticky úsporného projektu, který je 
detailně ve smlouvě popsán včetně nákladů a přínosů. 

V posledních letech je tato metoda velice úspěšná zejména v sektoru školství, 
sociálních služeb a zdravotnictví. Byly již realizovány stovky úspěšných projektů. 
Bližší informace na: http://www.epc-ec.cz/databaze-projektu-epc-ec. 

- Podpora a financování z fond ů EU 

Dnem 1. 5. 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. V současné době 
akcelerují přípravné činnosti pro využívání finančních nástrojů Evropské unie na 
podporu vyrovnání meziregionálních rozdílů, poskytovanou v rámci Strukturálních 
fondů. II.2.1 Strukturální fondy 

Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy. Ty se přímo 
zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů členských států a 
snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně 
venkovských oblastí. 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), 
které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy 
(ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a 
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regionech. Jsou to strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. 

ČR si pro programovací období 2007-13 období vyjednala 26 operačních programů. 
Osm z nich je zaměřeno sektorově (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, 
zaměstnanost, životní prostředí) a sedm regionálně (na Středočeský kraj, Střední 
Moravu, Moravskoslezsko atd.) Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionání a 
nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí 
realizace politiky soudržnosti. 

Pro snižování energetické náročnosti budov je možné okrajově využít pouze OP 
Životní prostředí. 

OP Životní prost ředí 

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2013 z evropských fondů 
(konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 
miliard euro. Objemem financí – 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro 
ČR – se jedná o druhý největší český operační program. 

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 
základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je 
základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, 
práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. 

Operační program Životní prostředí přináší podporu konkrétních projektů v sedmi 
oblastech: 

� Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní 

� Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

� Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality 
ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem 
na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů 
energie a energetických úspor. 

� Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

� Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména 
obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem 
programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a 
tepla a efektivnější využití odpadního tepla. 

� Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží 

� Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 

� Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

� Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu 

Řídící orgán: MŽP 

Zprostředkující subjekt: SFŽP. 
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Prioritní osa 2  

Globálním cílem oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší – je snížení imisní 
zátěže obyvatelstva. Specifickým cílem je snížení příspěvku k imisní zátěži 
omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech 
nenapojených na CZT, z energetických systémů, včetně systémů CZT a omezením 
primární prašnosti a resuspenze z povrchů. 

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT: 

� pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 
MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení 
energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující 
fosilní paliva, kromě zemního plynu. Opatření na zlepšení energetických 
vlastností obálky budov musí směřovat k postupnému dosažení 
nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. 

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických 
systémů včetně CZT 

� výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů 
tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků 
náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících 
rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná 
rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. 

� rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na 
spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů. 

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů, případně 
velkých projektů. Výše podpory bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné 
plochy souboru budov napojených na nově realizovaných částí CZT splňující 
minimálně požadavky na energetickou náročnost budov platné v době realizace 
připojení a vytápěné plochy všech připojených objektů. Pokud by takto stanovená 
výše podpory byla vyšší, než umožňují pravidla veřejné podpory nebo pravidla pro 
projekty generující příjmy, bude konečná výše podpory odpovídat nižší hodnotě. 

Globálním cílem oblasti podpory 2.2 – Úspory energie – je snížení emisí 
znečišťujících látek se stanovenými emisními stropy a snížení emisí jemných 
prachových částic.Specifickým cílem je snížení emisí NOx u velkých a zvlášť 
velkých spalovacích zařízení s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro 
tuto látku a snížení emisí prachových částic, dále snížení emisí VOC u zdrojů 
znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro VOC a 
snížení emisí NH3 u zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního 
emisního stropu ČR pro NH3. 

Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblasti zaměřené na omezování 
emisí NOX, VOC, NH3 a prachu ze zdrojů znečišťování ovzduší, přičemž mezi 
přijatelné projekty, které souvisejí s Územní energetickou koncepcí a její realizací 
na území kraje patří: 

a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za 
účelem snížení emisí NOX a prachových částic, 

b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo 
prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo 
prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, 
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Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována formou dotace, přičemž konkrétní 
výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících 
příjmy (případně finančně-ekonomické analýzy u velkých projektů) nebo v závislosti 
na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory, kde je tato relevantní (viz 
kapitola 8). Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována z prostředků Fondu 
soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u 
projektů předkládaných veřejnými subjekty. 

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, příspěvkové organizace obcí a 
měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi, neziskové 
organizace a podnikatelské subjekty. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání 
žádostí o dotace a podrobnější informace je vhodné prostudovat v Implementačním 
dokumentu. 

V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní 
zdroje nemají povahu veřejných zdrojů (viz definice v kapitole 9.1.5), maximální 
výše podpory z Fondu soudržnosti nepřesáhne takové procento z celkových 
způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež 
je pro program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. 

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdroj ů energie  

Globálním cílem prioritní osy 3 pro období 2007 – 2013 je udržitelné využívání 
zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor 
energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména 
tepla a vyšší využití odpadního tepla. 

V rámci prioritní osy 3 jsou realizovány následující oblasti podpory: 

� Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny 

� Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry  

Globálním cílem oblasti podpory 3.1 je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a 
zejména tepla a tím přispění k plnění cílů zvýšení podílu elektřiny z OZE na hrubé 
spotřebě elektřiny na 8 % do roku 2010 a zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě 
energie na 13 % do roku 2020. Realizací OZE dojde k náhradě spalování fosilních 
paliv a snížení znečištění životního prostředí. Oblast podpory zahrnuje 3 
podoblasti, které se liší zejména druhem vyrobené energie: 

3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 

� výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla 
využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně 
v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie, 

� výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, 
chlazení a ohřev teplé vody. 

3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE 

� instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, 

� výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, 

� výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), 

� výstavba větrných elektráren, 

� výstavba geotermálních elektráren. 
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Maximální výše dotace může činit 20 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 50 
mil. Kč. U instalace fotovoltaických systémů integrovaných do budovy (panely na 
střeše nebo na fasádě) a rekonstrukcí a výstavby malých vodních elektráren je 
možné využít dotaci 40 % ze způsobilých výdajů, maximálně však do výše de 
minimis. Maximální dotace 50 mil. Kč v této oblasti se vztahuje na jeden projekt a 
zároveň na jednoho žadatele za celé sedmileté programové období. 

3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie 
a tepla využívajících OZE. 

� Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, 
včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, 

� instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický 
parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.), 

� kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie. 

V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití 
vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. 
Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2. Maximální 
výše dotace může činit 40 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 100 mil. Kč. 
Maximální dotace 100 mil. Kč v této oblasti se vztahuje na jeden projekt a zároveň 
na jednoho žadatele za celé sedmileté programové období.  

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využ ití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry zahrnuje dvě následující podoblasti: 

� 3.2.1. Realizace úspor energie, 

� 3.2.2. Využívání odpadního tepla. 

V rámci oblasti podpory nemohou být podporovány opatření realizované v bytových 
a rodinných domech. Kombinace jednotlivých aktivit v rámci jednoho projektu je 
možná pouze při splnění všech relevantních kriterií pro oblast podpory 3.2. 

3.2.1. Realizace úspor energie: 

� snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí budov; 

Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího 
standardu pro energetickou náročnost budov. Při bodovém hodnocení mohou být 
započítány i úspory ze souvisejících energetických opatření provedených 
žadatelem bez podpory veřejných zdrojů. Podoblast bude realizována 
prostřednictvím individuálních a velkých projektů. 

3.2.2. Využívání odpadního tepla: 

� aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na 
využití odpadního tepla apod.). 

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů. 

Příjemci podpory: 

- územní samosprávné celky a jejich svazky, 
- nadace a nadační fondy, 
- občanská sdružení a církve, 
- příspěvkové organizace, 
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- obecně prospěšné společnosti, 
- organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, 
- fyzické osoby, 
- společenství vlastníků, bytová družstva, 
- neziskové organizace. 

http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/ 
 

Operační program podnikání a inovace 

Program EKO – ENERGIE  

Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro 
programové období 2007 až 2013 a realizuje osu 3 „Efektivní energie“ tohoto 
programu. Program je spolufinancován ze strukturálních fondů EU. Cílem programu 
je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby 
a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.  

Tabulka 11: Možnosti využití programu EKO Energie ( OPPI) v rámci ÚEK LK: 

Podporované aktivity 

Využití druhotných a  
obnovitelných zdrojů energie 

− výstavba zařízení na výrobu rozvod elektrické a     tepelné 
energie vyrobené z obnovitelných a druhotných  zdrojů 
energie 

− rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem 
využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

Zvyšování účinnosti při výrobě, 
přenosu a spotřebě energie 

− modernizace stávajících zařízení na výrobu energie 
vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti 

− zavádění a modernizace systémů měření a regulace 
− modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech 

elektřiny a tepla 
− zvyšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou 

bytových a rodinných domů 
− využití odpadní energie v průmyslových procesech 
− zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované 

výroby tepla a elektřiny  

Tabulka 12: P říjemci dotace a maximální výše podpory (z regionáln í mapy podpory pro NUTS 
Severovýchod) 

Forma podpory Příjemce 
podpory 

Výše podpory 
Termín podání  
žádostí 

Podřízený úvěr 
s finančním 
prostředkem 

Malé a střední 
podniky 

 max. 50 mil. Kč 
 max.75% způsobilých výdajů 
 max. 30% příspěvek  z celkové výše 
úvěru 

Dotace 
Malé podniky 
Střední podniky 
Velké podniky 

 max. 60 % způsobilých výdajů 
 max. 50 % způsobilých výdajů 
 max. 40 % způsobilých výdajů 

V průběhu celého 
programového 
období 

 

Minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč. Maximální výše dotace v % 
způsobilých výdajů je omezena regionální mapou veřejné podpory  
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výtah viz předchozí tabulka), nejvyšší absolutní částka dotace může činit 100 mil. 
Kč. 

Bližší informace na: http://www.mpo.cz/dokument29993.html 
 

Operační program p řeshrani ční spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007—2013 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko je určen pro české 
kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o 
Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj. 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (OP ČR – Slovensko) 
spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je 
pro něj z fondů EU vyčleněno 92,74 mil. €, které mají být z českých a slovenských 
národních veřejných zdrojů doplněny o 16,37 mil. €. Pro českou stranu je z fondů 
EU plánováno 56,55 mil. € (cca 1,59 mld. Kč), což činí přibližně 0,21 % veškerých 
prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

V prioritní ose 2, na kterou je z fondů EU vyčleněno 37,1 mil. €, tj. 40,0 % OP ČR – 
Slovensko, jsou financována opatření typu: budování přeshraniční dopravní 
infrastruktury regionálního a místního významu, rozvoj systémů na zlepšování 
kvality a efektivnosti veřejné dopravy, budování p řeshrani ční infrastruktury 
životního prost ředí, p řírodních zdroj ů, obnovitelných energetických zdroj ů a 
systém ů na zvyšování jejich kvality , podpora rozvoje digitálního obsahu, rozvoj 
společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami apod.  

Pro financování budou v rámci tohoto programu předloženy žádosti o výměnu oken 
a zateplení historické budovy Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, budovy 
ZŠ Videčská, a na slovenské straně pak partneři z Považské Bystrice předloží 2 
projekty na zateplení mateřské školy a úsporná opatření na bazénu. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-
3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik 
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2. SEZNAM ZKRATEK 
 

EAZK Energetická agentura Zlínského kraje 

AP ÚEK Akční plán k Územní energetické koncepci 

BD Bytové domy 

CO2 Oxid uhličitý 

CZT Centralizované zásobování teplem 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČS Česká spořitelna, a. s. 
ČMRZB Českomoravská rozvojová a záruční banka 

ČSOB Československá obchodní banka 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČU Černé uhlí 

EA Energoaqua, a. s. 

EAGGF  Evropský garanční a záruční fond pro zemědělství 

EH Energetické hospodářství 

EIS  Energetický informační systém 

EKIS 
Energetické konzultační středisko Ministerstva průmyslu a 
obchodu 

EPC 
Energy Performance Contracting – Energetické služby se 
zaručeným výsledkem (metoda realizace projektů energetických 
úspor) 

ERÚ Energetický regulační úřad 

EU Evropská unie 

FINESA Financování energii spořících aplikací, program ČS, a.s. 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

GIS Geografické informační systémy 

GIS 
Green Investment Schneme (Zelená úsporám  – schéma MŽP 
z finančních prostředků za odprodej emisních povolenek CO2) 

GJ Giga Joule = 109 Joule 

GWh Gigawatthodina = 109 Watthodin 

HU Hnědé uhlí 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KD Komerční domy Rožnov, spol. s r.o. 

KI Kritická infrastruktura 

KS Krizové stavy 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kWh Kilowatthodina = 103 Watthodin 

KÚ Katastrální území 

LTO Lehký topný olej 

MŠ Mateřská škola 

MěÚ Městský úřad 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVE Malá vodní elektrárna 

MW Megawatt 

MWe Megawatt elektrického výkonu 
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MWt Megawatt tepelného výkonu 

MWh Megawatthodina = 106 Watthodin 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

NTL Nízkotlak  (sítě zemního plynu) 

NOx Oxidy dusíku 

NUTS 
Územní statistická jednotka (La Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques) 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP Operační program 

OPPI Operační program podnikání a inovace 

OPŘ Odbor projektového řízení 

OPŽP Operační program životní prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PCF Prototype Carbon Fund 

PENB Průkaz energetické náročnosti budovy 
PM10 Prašný aerosol, částice o průměru menším než 10 µm  

RD Rodinné domy 

REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší 

SEI Státní energetická inspekce 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 2001, Českého statistického úřadu 

SO2 Oxid siřičitý 

STL Středotlak (sítě zemního plynu) 
SVČ Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm 

SWOT 
Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats – Silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby 

TP Tuhá paliva 

TTO Těžký topný olej 

TV 
Teplá voda (stejný význam jako TUV, který se již přestal v zákonu 
č. 406/2000 Sb. v platném znění, používat) 

ÚEK Územní energetická koncepce 

ÚPn Územní plán 

ÚT Ústřední vytápění 

UO Urbanistický obvod 

VO Velkoodběr  

VTL Vysokotlak  (sítě zemního plynu) 

ZP Zemní plyn 

ZŠ Základní škola 

 


