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1. ÚVOD 

Významnou součástí státní energetické politiky je regionální energetická politika. Jednotlivé 
regionální orgány (kraje a statutární města) mají podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů uloženu povinnost zpracovat Územní energetickou koncepci (ÚEK) – 
rozpracovat své energetické záměry a zkoordinovat užití jednotlivých energetických zdrojů 
tak, aby systém energetické a ekologické infrastruktury byl v souladu s komplexním rozvojem 
území. ÚEK může přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec, přičemž přijatá 
obcí musí být v souladu s ÚEK přijatou krajem. 
Předmětem provedené Územní energetické koncepce je zhodnocení plnění krátkodobých 
cílů (časový horizont 5 až 10 let) a trendů vedoucích k naplnění střednědobých a 
dlouhodobých cílů (časový horizont 20 let). V rámci zpracování nového dokumentu jsou 
stanovené cíle přeformulovány v závislosti na změně okrajových podmínek. 
V době zpracování této Územní energetické koncepce je v platnosti stále Státní energetická 
koncepce schválená v roce 2004. V období od roku 2004 do roku 2014 ovšem došlo k řadě 
podstatných změn nejen v rámci energetického hospodářství ČR, ale i v jeho vnějším okolí. 
Jedná se především o vyšší intenzitu projevů důsledků nerovnoměrného rozdělení prvotních 
energetických zdrojů. Ukázalo se, že přístup k některým zdrojům energie se stává v řadě 
producentských zemí nástrojem pro ofenzivní prosazování jejich politiky, na kterou musejí 
spotřebitelské země reagovat dlouhodobou, promyšlenou a koordinovanou energetickou 
politikou. V současné době je projednáván návrh aktualizované Státní energetická koncepce, 
obsahující vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář 
předpokládaných základních trendů vývoje energetiky. 
Jedním ze základních rámců pro energetickou politiku státu jsou strategické cíle a vývoj 
energetické politiky Evropské Unie (EU). Z dlouhodobých trendů je navíc zřejmé, že 
postupně bude docházet k harmonizaci prostředí a k hledání společné energetické politiky, a 
že dříve či později bude, ať již přímo nebo nepřímo, oblast energetiky součástí sdílených 
kompetencí. 
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2. VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY 

2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU 

2.1.1 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY PRO ENERGII  
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Rámec energetické politiky EU ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie 
Evropská komise přijala 26. listopadu 1997 tzv. Bílou knihu, kde poprvé stanovila konkrétní 
cíle Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vytvořila ucelenou strategii a 
akční plán k jejich dosažení. Cíle Evropské unie jsou velmi ambiciózní, neboť předpokládají 
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů z cca 6 až 7 % na dvojnásobek, to je 13 % celkové 
potřeby energie v roce 2010. Přitom v dnešním podílu je plně započten i celkový výkon 
vodních elektráren, který se v kategorii velkých zdrojů (nad 10 MW) prakticky zvyšovat 
nebude. 
Na jednání Evropské rady v roce 2007 v Bruselu byl mimo jiné stanoven závazný cíl 20% 
podílu obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě EU do roku 2020, ale jeho výše pro jednotlivé 
členské státy bude určena na základě mnoha faktorů. Cíle pro období po roce 2020 jsou 
posouzeny s ohledem na technický pokrok. Konkrétní cíl pro Českou republiku včetně podílu 
jednotlivých typů obnovitelných zdrojů energie, je daný ve schváleném Národním akčním 
plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.   

Tabulka 1 Celkový národní cíl pro podíl energie z OZE 

A. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie  
v roce 2005 (S 2005) (%) 6,1 

B. Cílová hodnota energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 
energie v roce 2020 (S 2020) (%) 14 

C. Očekávaná celková upravená spotřeba energie v roce 2020 (ktoe) 29 803 

D. Očekávané množství energie z obnovitelných zdrojů odpovídající cíli pro rok 
2020 (ktoe) 4 168 

Tabulka 2 Celkový národní cíl pro podíl energie z OZE – podrobněji z NAP 

 
(1) Jak je definován v části B přílohy 1 směrnice 2009/28ES 
Zdroj: [1] 
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2.1.2 PŘEHLED EVROPSKÝCH SMĚRNIC S VLIVEM NA ENERGETICKOU 
LEGISLATIVU A POLITIKU ČR 

Směrnice Evropské unie jsou právní předpisy, které určují povinný rámec pro národní právní 
předpisy členských států EU. Směrnice předepisují cíl, kterého má být na národní úrovni 
dosaženo a ponechává členským státům volbu formy a prostředků, kterými tuto 
implementaci (zavedení do praxe) provedou. Evropské směrnice se tak staly základem pro 
tvorbu řady našich právních předpisů, zejména zákonů a prováděcích vyhlášek. Přehled 
nejdůležitějších směrnic EU v oblasti efektivního využívání energie a využívání obnovitelných 
zdrojů energie je uveden níže. 
• Evropská směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 
Dokument mění směrnice 2009/125/ES a 2010/30/EU a ruší směrnice 2004/8/ES 
a 2006/32/ES. Směrnice upravuje požadavky na energetickou účinnost s cílem snížení 
závislosti na dovozu zdrojů. 
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 
Z úvodu směrnice: 
„Unie čelí bezprecedentním výzvám, které vyplývají ze zvýšené závislosti na dovozu energie, 
z nedostatku zdrojů energie a z potřeby omezit změnu klimatu a překonat hospodářskou 
krizi. Energetická účinnost je důležitým prostředkem, jak těmto výzvám čelit. Zlepšuje 
bezpečnost dodávek do Unie, neboť snižuje spotřebu primární energie a snižuje dovoz 
energie. Pomáhá nákladově efektivním způsobem snižovat emise skleníkových plynů, a tím 
zmírňovat změnu klimatu. Přechod k energeticky účinnějšímu hospodářství by měl také 
urychlit šíření inovativních technologických řešení a zlepšit konkurenceschopnost průmyslu 
v Unii, podpořit hospodářský růst a vytvářet kvalitní pracovní místa v některých odvětvích, jež 
s energetickou účinností souvisejí.“ 
• Evropská směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 
o energetické náročnosti budov byla pozměněna. Vzhledem k novým podstatným změnám 
by uvedená směrnice měla být z důvodu přehlednosti přepracována. 
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 
Z úvodu směrnice: 
„Podíl budov na celkové spotřebě energie v Unii činí 40 %. Tento sektor se rozrůstá, což 
bude mít za následek zvýšení spotřeby energie. Snížení spotřeby energie a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů v sektoru budov proto představují důležitá opatření nutná ke 
snižování energetické závislosti Unie a emisí skleníkových plynů. Spolu se zvýšeným 
využíváním energie z obnovitelných zdrojů by opatření přijatá za účelem snížení spotřeby 
energie v Unii umožnila Unii dodržení závazku splnění Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), dlouhodobého závazku 
zachovat nárůst globální teploty pod 2 °C i závazku snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů alespoň o 20 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a v případě 
mezinárodní dohody o 30 %. Snížená spotřeba energie a zvýšené využívání energie 
z obnovitelných zdrojů také hrají důležitou úlohu při podpoře zabezpečování zásobování 
energií, technologického vývoje a při vytváření příležitostí k zaměstnání a regionálního 
rozvoje, zejména ve venkovských oblastech.“ 
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• Evropská směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 
2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významem pro EHP). 
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- Zákon 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
- Evropská směrnice 2003/30/ES o podpoře biopaliv v dopravě 
- Evropská směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

energie 
Z úvodu směrnice: 
„Důležitými součástmi balíčku opatření, která jsou zapotřebí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a ke splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a dalších 
závazků Společenství a mezinárodních závazků týkajících se snižování emisí skleníkových 
plynů po roce 2012, jsou kontrola spotřeby energie v Evropě a větší využívání energie 
z obnovitelných zdrojů spolu s úsporami energie a zvýšením energetické účinnosti. Tyto 
faktory hrají také důležitou roli při podpoře zabezpečení dodávek energií, technologického 
vývoje a inovací a při poskytování příležitostí k zaměstnání a regionálnímu rozvoji, zejména 
ve venkovských a izolovaných oblastech. Zejména intenzivnější vývoj lepších technologií, 
pobídky k využívání a rozšiřování veřejné dopravy, využívání energeticky účinných 
technologií a využívání energie z obnovitelných zdrojů v dopravě patří mezi nejúčinnější 
nástroje, jimiž může Společenství snížit svou závislost na dovážené ropě v odvětví dopravy, 
kde je problém zabezpečení dodávek energie nejvíce akutní, a ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.“ 
• Evropská směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
Z úvodu směrnice: 
„Ve Společenství je třeba zvýšit energetickou účinnost u konečného uživatele, řídit poptávku 
po energii a podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, protože v krátkodobém až 
střednědobém výhledu je poměrně málo prostoru pro jiné ovlivňování podmínek dodávek 
a distribuce energie, ať už budováním nových kapacit nebo zlepšováním přenosu 
a distribuce. Tato směrnice tak přispívá k lepšímu zabezpečení dodávek. Zvýšená 
energetická účinnost u konečného uživatele rovněž přispěje ke snížení spotřeby primární 
energie, ke snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, a tím k prevenci nebezpečných 
klimatických změn. Tyto emise nadále rostou, a plnění závazků z Kjóta je tak stále obtížnější. 
Lidské činnosti související s energetickým odvětvím způsobují až 78 % emisí skleníkových 
plynů Společenství. Šestý akční program Společenství pro životní prostředí, stanovený 
rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES, předpokládá, že je nezbytné 
další snížení emisí, aby bylo dosaženo dlouhodobého cíle Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila 
předejít nebezpečným důsledkům působení lidstva na klimatický systém. Konkrétní politiky 
a opatření jsou proto nezbytné.“ 
• Evropská směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign energetických spotřebičů 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce  
pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 
92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES. 
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Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
Z úvodu směrnice: 
„Rozdíly mezi právními a správními předpisy přijatými členskými státy vzhledem  
k požadavkům na ekodesign energetických spotřebičů mohou vytvářet překážky obchodu a 
narušovat hospodářskou soutěž ve Společenství, a mohou mít tedy přímý dopad na 
vytvoření a fungování vnitřního trhu. Harmonizace vnitrostátních právních předpisů je 
jediným prostředkem, který zabrání vytváření takových překážek obchodu a nekalé 
hospodářské soutěži. Na energetické spotřebiče připadá velká část spotřeby přírodních 
zdrojů a energie ve Společenství. Mají rovněž řadu jiných významných dopadů na životní 
prostředí. U naprosté většiny kategorií výrobků, které jsou dostupné na trhu Společenství, je 
možné zaznamenat různou míru dopadu na životní prostředí, ačkoli mají podobnou funkci a 
výkon. V zájmu trvale udržitelného rozvoje by se mělo podporovat neustálé zlepšování 
celkového dopadu těchto výrobků na životní prostředí, zejména určením hlavních zdrojů 
negativních dopadů na životní prostředí a zamezením přenášení znečištění, pokud toto 
zlepšení nepředstavuje nepřiměřené náklady. Ekodesign energetických spotřebičů je 
zásadním faktorem strategie Společenství pro integrovanou výrobkovou politiku. Jako 
preventivní přístup, který má optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí při současném 
zachování jejich funkčních vlastností, poskytuje skutečně nové příležitosti pro výrobce, 
spotřebitele i pro společnost jako celek.“ 
• Evropská směrnice 2004/101/ES kterou se mění směrnice 2003/87/ES 

o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se 
s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  
ve Společenství. 
Související předpisy: 
- Zákon 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů 
- Nařízení vlády 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu pro období 2008 - 2012 
- Vyhláška 150/2005 Sb., o formuláři žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových 

plynů 
- Vyhláška 696/2004 Sb., o zjišťování a vykazování množství emisí skleníkových plynů 
- Evropská směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů ve Společenství 
Z úvodu směrnice: 
„Směrnice 2003/87/ES vytváří systém pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství („systém Společenství“), aby podpořila snižování emisí 
skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným, přičemž 
se uznává, že z dlouhodobého hlediska je třeba snížit globální emise skleníkových plynů 
přibližně o 70 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Jejím cílem je přispět k plnění 
závazků Společenství a jeho členských států ohledně snížení antropogenních emisí 
skleníkových plynů podle Kjótského protokolu, který byl schválen rozhodnutím Rady 
2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropského společenství a  
o společném plnění závazků z něj vyplývajících. Směrnice 2003/87/ES stanoví, že uznání 
kreditů z mechanismů založených na projektech pro plnění závazků od roku 2005 zvýší 
efektivnost nákladů při dosahování snížení globálních emisí skleníkových plynů a bude jej 
dosaženo propojením kjótských mechanismů založených na projektech, včetně „Joint 
Implemenation“ (JI) a „Clean Development Mechanism“ (CDM), se systémem Společenství.“ 
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• Evropská směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované 
výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií 
a o změně směrnice 92/42/EHS. 
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon  
- Zákon 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
Z úvodu směrnice: 
„Možnosti kombinované výroby tepla a elektřiny pro dosahování úspor energie jsou  
ve Společenství v současnosti využívány nedostatečně. Podpora vysoce účinné 
kombinované výroby založené na poptávce po užitečném teple je ve Společenství prioritou 
vzhledem k možným přínosům kombinované výroby tepla a elektřiny, pokud jde o úspory 
primární energie, vyloučení ztrát energie v rozvodné síti a snížení emisí, zejména emisí 
skleníkových plynů. Kromě toho může efektivní využívání energie kombinovanou výrobou 
tepla a elektřiny pozitivně přispět také k bezpečnosti zásobování elektřinou a  
ke konkurenčnímu postavení Evropské unie a jejích členských států. Proto je nezbytné 
přijmout opatření k zajištění lepšího využívání tohoto potenciálu na vnitřním trhu s energií.“ 
• Evropská směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování  

s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 
a o změně směrnice Rady 96/61/ES.  
Související předpisy: 
- Zákon 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů 
- Nařízení vlády 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu pro období 2008 – 2012 
- Vyhláška 150/2005 Sb., o formuláři žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových 

plynů 
- Vyhláška 696/2004 Sb., o zjišťování a vykazování množství emisí skleníkových plynů 
Z úvodu směrnice: 
„Zelená kniha o obchodování s emisemi skleníkových plynů v Evropské unii zahájila 
celoevropskou debatu o vhodnosti a možném fungování obchodování s emisemi 
skleníkových plynů v Evropské unii. Evropský program pro změnu klimatu zvažuje politiky a 
opatření Společenství v rámci procesu založeného na zahrnutí zájmů většího počtu 
zainteresovaných stran, včetně systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství (dále jen "systém Společenství") na základě Zelené 
knihy. Ve svých závěrech ze dne 8. března 2001 Rada uznala zvláštní důležitost Evropského 
programu pro změnu klimatu a prací založených na Zelené knize a zdůraznila naléhavou 
potřebu konkrétní akce na úrovni Společenství.“ 
• Evropská směrnice 2003/30/ES o podpoře biopaliv v dopravě 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv 
nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě. 
Z úvodu směrnice: 
„Evropská rada se na zasedání v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001 dohodla  
na strategii Společenství pro udržitelný rozvoj, který spočívá v řadě opatření obsahujících 
rozvoj biopaliv. Přírodní zdroje, jejichž obezřetné a racionální využívání stanoví čl. 174 odst. 
1 Smlouvy, zahrnují ropu, zemní plyn a pevná paliva, která jsou hlavním zdrojem energie, 
avšak tvoří zároveň hlavní zdroje emisí oxidu uhličitého. Odvětví dopravy představuje více 
než 30 % konečné spotřeby energie ve Společenství a tato spotřeba se stále zvyšuje, a 
pokud by se tato tendence měl zachovat, pak by docházelo ke zvyšování emisí oxidu 
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uhličitého a tento nárůst spotřeby bude procentuálně ještě větší v kandidátských zemích  
po jejich přistoupení k Evropské unii.“ 
• Evropská směrnice 2000/55/ES o požadavcích na energetickou účinnost 

předřadníků k zářivkám 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o požadavcích  
na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám.  
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
„Je důležité podporovat opatření, která mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň 
přispívají k úspoře energie, ochraně životního prostředí a ochraně spotřebitele. Na zářivkové 
osvětlení připadá ve Společenství významný podíl spotřeby elektrické energie, a tedy i 
celkové spotřeby energie. Různé modely předřadníků k zářivkám dostupné na trhu 
Společenství mají u stejného typu světelného zdroje velmi rozdílnou spotřebu, tj. velice 
odlišnou energetickou účinnost.“ 
• Evropská směrnice 96/57/ES o požadavcích na energetickou účinnost 

elektrických chladniček a mrazniček pro domácnosti 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. září 1996 o požadavcích na 
energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou 
určeny pro domácnost.  
Související předpisy: 
- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
„Směrnice se vztahuje na nové elektrické chladničky pro domácnost, konzervátory 
zmrazených potravin, mrazničky na potraviny a jejich kombinace napájené z elektrické sítě, 
které jsou definovány v příloze I, dále jen "chladicí zařízení". Zařízení, která mohou využívat 
také jiný druh energie, zvláště akumulátory a chladicí zařízení pro domácnost pracující na 
absorpčním principu a zařízení vyrobená podle zvláštních specifikací, jsou z oblasti 
působnosti této směrnice vyňata.“ 

2.2 NÁRODNÍ LEGISLATIVA VE VZTAHU K HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 

V ČR se začalo před lety využívat legislativních nástrojů k prosazování energetických úspor. 
Stěžejním dokumentem v tomto směru je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  
ve znění pozdějších předpisů. Zákon se zabývá opatřeními pro zvyšování hospodárnosti užití 
energie. Hlavními povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 406/2000 Sb. jsou zpracování 
územních energetických koncepcí, energetických auditů a posudků a průkazů energetické 
náročnosti budov zákonem určených objektů. Hranice této povinnosti jsou dány vyhláškou 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 480/2012 Sb. Tyto legislativní prostředky také určují 
povinnost zajistit realizaci úsporných opatření doporučených v energetickém auditu. 
Kontrolní činností pro dodržování těchto předpisů byla pověřena Státní energetická inspekce. 
Neméně důležitým dokumentem je vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Vyhláška stanovuje:  
• Požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou 

metodu stanovení energetické náročnosti budov; 
• Obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování včetně 

využití již zpracovaných energetických auditů; 
Podle směrnice 2010/31/EU mají členské státy přijmout opatření k tomu, aby nové či 
rekonstruované budovy odpovídaly minimálním požadavkům na energetické vlastnosti. V ČR 
na tuto směrnici navazuje novela zákona č. 318/2012 Sb. a jeho doprovodné vyhlášky. 
Nejvýznamnější předpisy sektoru energetiky ČR jsou: 
• zákon č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií, ve znění zákona 

č. 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 
Sb., 186/2006 Sb.; poslední znění č. 318/2012 Sb. 
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• zákon č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a  
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), se změnami ve znění zákona 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 
278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 
Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 
155/2010 Sb., 211/2011 Sb., 420/2011 Sb. (1. ledna 2012), 165/2012 Sb. (30. května 
2012), 165/2012 Sb. (1. ledna 2013), 309/2002 Sb. (1. ledna 2015), 458/2011 Sb.  
(1. ledna 2015). 

• zákon č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. Tento zákon ruší 
předcházející zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších úprav s platností od 1. září 
2012. 

• zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., 
zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.; 25/2008 
Sb. Poslední změna tohoto zákona je daná zákonem č. 77/2011 Sb. 

• zákon 165/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a  
o změně některých zákonů. Tento zákon ruší předcházející zákon č. 180/2005 Sb.,  
ve znění pozdějších úprav s platností od 1. ledna 2013. 

• Vyhláška č. 441/2012 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při 
výrobě elektřiny a tepelné energie. 

• Vyhláška č. 193/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 
a chladu. 

• Vyhláška č. 194/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví pravidla pro 
vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro 
vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným 
spotřebitelům. 

• Vyhláška č. 426/2005 Sb. Energetického regulačního úřadu, která stanoví 
podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. 

• Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní 
energetické koncepce. 

• Vyhláška č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají 
podrobnosti náležitostí energetického auditu a energetického posudku. 

• Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 
• Vyhláška MPO č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se 

stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 
tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení 
vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie 
konečným spotřebitelům. 

V návaznosti na evropskou legislativu a významné změny ve všech oblastech energetiky je  
v současnosti komplexně přepracováván legislativní rámec energetiky v ČR. Obecně lze 
konstatovat, že uvedené legislativní úpravy směřují ke zvyšování efektivity v oblastech 
výroby, distribuce i spotřeby energie. 
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3. ROZBORY TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII 

3.1 ANALÝZA ÚZEMÍ 

3.1.1 POČET OBYVATELSTVA A SÍDELNÍ STRUKTURA 

Jeseník je okresním městem Olomouckého kraje, jde o obec typu ORP. Dle údajů Českého 
statistického úřadu čítá obec 11 579 obyvatel (k 31. 12. 2013). Trend počtu obyvatel je 
klesající. Před 10 lety žilo ve městě cca 12 a půl tisíce občanů, obyvatelstvo tak kleslo o 7 %. 
Město hraje v rámci svého regionu významnou regionální roli, jde o spádovou oblast, nutno 
však podotknout, že se v rámci kraje nachází v periferní poloze. 

Město Jeseník, do roku 1947 Frývaldov, je město na severu Olomouckého kraje, ležící  
v horské přírodě Hrubého Jeseníku. První zmínka o Jeseníku pochází z roku 1267, z období 
kolonizace tohoto kraje. Již z této doby existují záznamy o pokusech těžby drahých kovů.  
V pozdější době se o rozvoj města a kraje zasloužily především lázně a první vodoléčebný 
ústav na světě. Město Jeseník sousedí na severu s obcemi Mikulovice a Česká Ves, na 
západě s obcí Lipová-lázně, na jihu s obcí Bělá pod Pradědem a na východě s městem Zlaté 
Hory. Od krajského města Olomouc je vzdáleno 69,5 km vzdušnou čarou, ovšem po silnici je 
to přes 100 km. Okres Jeseník tvoří výběžek státního území České republiky v severní části 
Slezska. Na severu a západě hraničí s Polskou republikou, na jihozápadě s okresem 
Šumperk a na jihovýchodě s okresem Bruntál. Délka státní hranice okresu Jeseník  
s Polskem činí 101,3 km. Hranice s vnitrozemskými okresy v délce 57,23 km vede  
po hřebenu Hrubého Jeseníku, který překračují tři celoročně sjízdné přístupové cesty mezi 
moravským vnitrozemím a okresem Jeseník. Obec má 3 části (Bukovice, Dětřichov, 
Jeseník), katastrální výměra činí 38,22 km2.  

Tabulka 1 Počet obyvatel města Jeseník v letech 2001-2012 (k 31. 12.) 

Rok Počet obyvatel Rok Počet obyvatel 

2002 12 517 2008 12 096 
2003 12 457 2009 12 068 
2004 12 431 2010 12 048 
2005 12 377 2011 11 841 
2006 12 293 2012 11 711 
2007 12 209 2013 11 579 

Zdroj: [2] 
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Tabulka 2 Počet obyvatel města Jeseník dle pohlaví a věkových kategorií v letech 
2001-2012 

  
  

Počet 
obyvatel k 

31.12. 

v tom podle pohlaví v tom ve věku 

muži ženy 0 až 14 let 15 až 64 let 65 a více let 

2002 12 517 6 077 6 440 1 857 9 168 1 492 

2003 12 457 6 058 6 399 1 782 9 154 1 521 

2004 12 431 6 046 6 385 1 748 9 124 1 559 

2005 12 377 6 003 6 374 1 707 9 075 1 595 

2006 12 293 5 965 6 328 1 630 9 023 1 640 

2007 12 209 5 901 6 308 1 588 8 915 1 706 

2008 12 096 5 851 6 245 1 568 8 744 1 784 

2009 12 068 5 840 6 228 1 581 8 633 1 854 

2010 12 048 5 840 6 208 1 601 8 547 1 900 

2011 11 841 5 711 6 130 1 582 8 267 1 992 

2012 11 711 5 639 6 072 1 569 8 043 2 099 

2013 11 579 5 586 5 993 1 545 7 846 2 188 

Zdroj: [2] 

Obrázek 1 Počet obyvatel města Jeseník v letech 1991-2011 (k 31.12.) 

 
Zdroj: [2] 
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Tabulka 2 Domovní fond města Jeseníku (Sčítání lidu, domů a bytů – 26. 3. 2011) 

 
Celkem rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Domy úhrnem 1 510 1 070 376 64 

Domy obydlené 1 390 967 372 51 

z toho podle vlastnictví 
domu 

 

fyzická osoba 984 908 69 7 

obec, stát 53 4 40 9 

bytové družstvo 47 1 46 - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

153 32 120 1 

z toho podle období 
výstavby nebo 

rekonstrukce domu 
 

1919 a dříve 169 98 63 8 

1920 - 1970 436 300 127 9 

1971 - 1980 354 260 90 4 

1981 - 1990 138 108 30 - 

1991 - 2000 140 96 34 10 

2001 - 2011 117 93 22 2 

Zdroj: [2] 

Co se týče bytového fondu, největší rozvoj zaznamenalo město v letech 1920 až 1970, bylo 
postaveno 436 domů a výrazně dominovaly domy rodinné. Intenzivní rozvoj se odehrával 
také mezi léty 1971-1980, to bylo postaveno 354 domů. V letech 2001-2011 bylo postaveno 
nejméně domů od roku 1919. 

Tabulka 3 Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění 
(Sčítání lidu, domů a bytů – 26. 3. 2011) 

  
Obydlené 

byty 
celkem 

z toho převládající způsob 
vytápění z toho energie používaná k vytápění 

ústřední 
Etážové 
(kotel  
v bytě) 

kamna 
z 

kotelny 
mimo 
dům 

uhlí, 
koks, 

uhelné 
brikety 

plyn elektřina dřevo 

Olomoucký 
kraj 

234 809 167 036 36 820 24 292 64 760 12 862 106 
087 

14 489 25 834 

Okres 
Jeseník 

13 923 9 709 1 958 1 647 2 094 1 055 6 239 870 2 786 

3.1.2 GEOGRAFICKÁ POLOHA 
Okres Jeseník tvoří výběžek státního území ČR v severní části Slezska. Na severu a západě 
hraničí s Polskou republikou, na jihozápadě s okresem Šumperk a na jihovýchodě s okresem 
Bruntál. Svou velikostí se okres Jeseník řadí k nejmenším okresům v republice. 
Geomorfologicky patří Jeseník k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-jesenické 
(sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), na rozhraní geomorfologického celku 
Rychlebské hory (podcelek Sokolský hřbet), geomorfologického celku Hrubý Jeseník 
(podcelek Medvědská hornatina) a geomorfologického celku Zlatohorská vrchovina 
(podcelky Bělská pahorkatina a Rejvízská hornatina). Nejvyšší hory jsou v jihovýchodním 
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cípu katastru – Velké Bradlo (1050 m. n. m.) a Srnčí vrch (1027 m. n. m.). Území Jeseníku 
patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Jeseníkem protéká severním směrem Bělá, do 
které ve městě ústí zleva potok Staříč. V Bukovicích přijímá Bělá zprava Vrchovištní potok, 
který odvodňuje rejvízská rašeliniště. 

3.1.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Dosud relativně vysoká kvalita životního prostředí na celém území okresu Jeseník je dána 
především absencí velkých průmyslových znečišťovatelů i v širším okolí, a nadprůměrným 
zastoupením lesních porostů. Velkým přínosem je zachování původního rázu krajiny, 
dokumentované řadou chráněných lokalit a rekreačně atraktivních celků. Přesto jsou 
všechny základní složky životního prostředí do určité míry již narušeny a vyžadují ochranu a 
někdy i regeneraci. Ekologické kvality jsou největším bohatstvím okresu Jeseník. 

Kvalita ovzduší  
Měření ovzduší na území města se provádí od roku 1990 a to metodou tzv. pasivní sorpce. 
Jedná se o zachycení znečišťujících látek na sorbent uložený v měřícím zařízení. Tato 
metodika měření je vhodná pro sledování dlouhodobých trendů ve znečištění ovzduší. 
Sledují se zde hodnoty oxidu siřičitého (SO2) a dusičitého (NO2). Měření bylo prováděno 
zpočátku ve dvou stanicích, které byly umístěny na ulicích Bezručova a Lipovská. Od dubna 
roku 1992 přibyla další měřící stanice a to na ulici Šumperská. Souběžně také probíhá 
měření kvality ovzduší, které provádí Český hydrometeorologický ústav. Zde jsou měřeny 
veličiny jako SO2, NO2, NOx (oxidy dusíku), PM10 (prašný aerosol) a hodnoty O3 (ozon). 
Tato automatická měřící stanice je umístěna v Jeseníku - lázních. Pokud znečištění látkou 
překračuje UAT, je měření v lokalitě povinné – provádí státní orgán (Hygienická služba, 
ČHMÚ, atd.), při znečištění nad úroveň LAT je měření povinné, ale mohou být použity méně 
přesné metody měření a data mohou být převzata i od jiných organizací.  Přenos škodlivin  
z jiných okresů ČR a ze zahraničí není znám, neboť se nesleduje. Organické znečišťování se 
nesleduje. Smogové situace se nevyskytují. Spalování méně kvalitních fosilních paliv (uhlí)  
v domácnostech a doprava způsobuje v údolích zhoršení stavu ovzduší. Plynofikace okresu 
je odhadována na 50 % rozlohy. Mnoho domácností přechází zpět na tuhá paliva. 

Ochrana vod  

Celá oblast je významnou pramennou oblastí a zdrojem pitné vody i pro Polsko. Hlavním 
cílem vodohospodářské problematiky je ochrana podzemních zdrojů pitné vody, a to  
v souvislosti s ukládáním odpadů a zemědělským hospodařením, obnovení ekologické 
stability krajiny a její retenční funkce. Dále ochrana vodního toku Bělá v souvislosti s jeho 
ochranou na polské straně jako povrchového zdroje pitné vody. V oblasti Jeseníků je 
vzhledem ke geografickému členění jakost vody sledována jednak povodím Odry v Ostravě, 
jednak povodím Moravy v Brně. Ze současných i výhledových vodárenských funkcí vyplývá 
mimořádný význam vývoje úrovně čistoty vodních toků. 

Zásobování pitnou vodou  

70 % obyvatel je zásobováno vodou z vodovodů, kde je kvalita vody dobrá, 30 % obyvatel je 
zásobováno z vlastních zdrojů, kde je zvláště v nížinných oblastech kvalita zhoršena 
dusičnany a špatným umístěním studní. Obyvatelstvo je ze 100 % zásobováno vodou  
z místních zdrojů. 50 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci. Na vodovod je 
napojeno 100 % obyvatel města. První vodovod byl vybudován v r. 1895, poté byl mnohokrát 
rozšiřován a opravován. Pro zachování bezporuchového provozu je nutná postupná 
rekonstrukce. 

Půda  

Ohrožení zemědělského půdního fondu vodní erozí se vyskytuje v podstatě na všech 
svažitých lokalitách, ohrožení větrnou erozí je aktuální v oblasti Žulovské pahorkatiny  
u Velké Kraše a Vidnavy. K řešení situace byl vypracován projekt, jeho praktická realizace 
však nebyla zatím zahájena. Některé projekty (např. větrolamy) již byly realizovány. V okrese 
Jeseník se vyskytuje značná část zemědělských pozemků zemědělsky 
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neobhospodařovaných a zarostlých plevelem. MěÚ kontroluje vlastníky těchto pozemků, zda 
tyto pozemky ošetřují. Jedná se většinou o pozemky vydané v rámci restitucí. Část 
zaplevelených pozemků je sečena za státní dotace. Neobdělávané zemědělské pozemky 
jsou převážně menších výměr s nedořešenými vlastnickými vztahy. Větší neobdělávané 
pozemky jsou v odlehlých, špatně dostupných částech okresu, s větší svažitosti, malou 
úrodnosti, navazují na lesní pozemky a jsou převážně vedeny v druhu pozemku pastvina 
nebo louka. Údržba těchto pozemků je nerentabilní. Tyto pozemky zarůstají náletem dřevin a 
v některých případech jsou převáděny do lesa. Aktuální, i když k celkové výměře lesů 
nevhodná, je otázka zalesňování těchto pozemků. 

Ochrana přírody, životní prostředí  
Hranice oblasti v katastrálním území města Jeseník probíhá severozápadně od kóty 620 
(Toč), na můstku přechází hranice ze silnice na tok Staříče, který sleduje až k soutoku říčky 
Staříč s Bělou a dále pokračuje přes obec Česká Ves. Geograficky patří do geomorfologické 
jednotky Zlatohorská vrchovina, fytograficky do podokresu mezofytika Rychlebská vrchovina. 
V tomto katastru se nenachází žádné maloplošně chráněné území a celý katastr je 
povětšinou ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody, menší část ve směrech na Křížový 
vrch a Zlatý chlum je mimo zastavěnou část města v zóně III. 

III. ZÓNA - plošně zaujímá III. zóna největší část CHKO Jeseníky. Tvořena je především 
hospodářským lesem a zemědělsky využívanou krajinou. Převažují zde lesní fytocenózy 
(sekundární smrčiny). Z nelesních fytocenóz jsou významná společenstva lesních lemů, 
břehových porostů, společenstva luk a pastvin. Celé území III. zóny je bohaté na řadu 
významných přírodních lokalit menšího rozsahu s výskytem chráněných druhů rostlin a 
živočichů. Jsou chráněné formou PCHP a genofondových ploch a evidovaných lokalit 
utvářejících základní kostru ekologické stability území CHKO Jeseníky v rámci zpracovaných 
lokálních ÚSES (prameniště, drobné mokřady a drobné vodní plochy, svažité pastviny a 
louky, geologické a mineralogické lokality aj.). Krajinářský je významně rozptýlená mimolesní 
zeleň na agroterasách s druhově bohatou dřevinnou skladbou s výrazným krajinářským 
aspektem (katastr Nové Vsi, Heřmanovic, Horního Údolí, Loučné nad Desnou, Maršíkova, 
Hraběšic aj.). Do této zóny jsou zahrnuty některé drobné sídelní útvary s významnou funkcí 
lázeňskou (Karlova Studánka), rekreačně či kulturně-památkovou jako Rejvíz, Vidly, Horní 
Údolí aj. 

IV. ZÓNA - je utvářena výhradně sídelními útvary vymezenými jejich zastavěnou částí obce 
(intravilány), v malém rozsahu přilehlými intenzivně využívanými zemědělskými pozemky 
orné půdy (Adolfovice, Bukovice, Široký Brod, Mikulovice, Železná, Světlá Hora). Sídla jsou 
situována mnohdy v úzkých údolích modelovaných sítí vodních toků v geomorfologicky 
členitých územích. Proto i ve IV. zóně přetrvává řada drobných přírodovědně významných 
lokalit a přírodních prvků, zejména horských toků s významnou funkcí biokoridorů v krajině. 
S existencí sídel je spjat význam mimolesní zeleně, zejména významných historických parků 
a sadových úprav, množství solitérních, biologicky a krajinářsky významných stromů, z nichž 
mnohé jsou chráněné jako stromy památné. Za nejcennější z hlediska biodiverzity jsou  
v blízkosti města Jeseník tyto ekosystémy: NPR Rejvíz, genové základny uznaných lesních 
porostů, zatopené lomy, vstavačovité louky, parky. 
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Tabulka 4 Krajské územní teploty 2011-2014 (*2014= operativní data) 

Rok   
Měsíc 

Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 

T 0,2 2,5 6,1 9,4 12,1 15,6 19,2           

N -3,1 -1,4 2,4 7,5 12,5 15,5 16,9           

O 3,3 3,9 3,7 1,9 -0,4 0,1 2,3           

2013 

T -2,8 -1,2 -0,8 8,3 12,6 16 19,5 18,3 11,6 9,4 4,4 1,3 8,1 

N -3,1 -1,4 2,4 7,5 12,5 15,5 16,9 16,5 13 8,2 2,7 -1,3 7,4 

O 0,3 0,2 -3,2 0,8 0,1 0,5 2,6 1,8 -1,4 1,2 1,7 2,6 0,7 

2012 

T -1,1 -5,9 4,8 8,7 14,5 17,2 18,9 18,6 13,7 7,7 5,6 -2,5 8,4 

N -3,1 -1,4 2,4 7,5 12,5 15,5 16,9 16,5 13 8,2 2,7 -1,3 7,4 

O 2 -4,5 2,4 1,2 2 1,7 2 2,1 0,7 -0,5 2,9 -1,2 1 

2011 

T -1,6 -2,3 3,6 10,3 13,1 17 16,6 18,2 14,8 7,9 2,3 1,1 8,4 

N -3,1 -1,4 2,4 7,5 12,5 15,5 16,9 16,5 13 8,2 2,7 -1,3 7,4 

O 1,5 -0,9 1,2 2,8 0,6 1,5 -0,3 1,7 1,8 -0,3 -0,4 2,4 1 

T = teplota vzduchu [°C] 
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990 [°C] 
O = odchylka od normálu [°C] 
Zdroj: [3] 

Tabulka 5 Krajské územní srážky 2011-2014 (*2014= operativní data) 

Rok   
Měsíc 

Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 

S 31 15 40 47 111 57 85             

N 42 40 40 49 80 94 90             

% 74 37 100 96 139 61 94             

2013 

S 51 54 49 29 99 131 20 72 109 42 37 24 716 

N 42 40 40 49 80 94 90 84 55 48 56 52 732 

% 121 135 123 59 124 139 22 86 198 88 66 46 98 

2012 

S 84 41 15 30 45 84 95 72 65 82 31 39 683 

N 42 40 40 49 80 94 90 84 55 48 56 52 732 

% 200 103 38 61 56 89 106 86 118 171 55 75 93 

2011 

S 33 8 34 46 74 86 143 75 28 37 0 54 621 

N 42 40 40 49 80 94 90 84 55 48 56 52 732 

% 79 19 86 95 92 92 159 89 50 77 1 104 85 

S = úhrn srážek [mm] 
N = dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 [mm] 
% = úhrn srážek v % normálu 1961–1990 
Zdroj: [3] 
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Tabulka 6 Emise znečišťujících látek (REZZO 1-3) v tunách 

Území Emise tuhé Oxid siřičitý 
(SO2) 

Oxidy dusíku 
(NOX)  

Oxid uhelnatý 
(CO) 

Česká republika 25 356 169 621 121 528 226 900 

Jeseník* 6 3 11  109 

Zdroj: [2,3] 
Pozn.: *Hodnoty z databáze REZZO 

3.1.4 OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Město Jeseník, jakožto centrum okresu, musí, z regionálně rozvojového hlediska, hrát 
spádovou roli ve smyslu počtu a dostupnosti občanského vybavení pro zajištění jak místní 
poptávky, tak pokrytí potřeb okolních oblastí spadající pod tuto regionální úroveň, důležité je 
především zajištění školských, sociálních a zdravotnických zařízení. 
Tabulka 7 Počet školských zařízení města (školní rok 2010/2011) 

Školství 

Mateřská škola 4 

Základní škola - nižší stupeň (1. - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1. - 9. ročník) 1 

Střední 
školy 

obory gymnázií 1 

obory středních odborných škol a praktických škol 3 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 2 

obory nástavbového studia 1 

Základní umělecká škola 3 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet - 

Zdroj: [2] 

V řešeném území se nachází mateřské, základní, střední školství a také 3 základní 
umělecké školy. Co se týče MŠ a ZŠ, tyto úrovně škol se týkají obyvatel do věku 15 let, těch 
je v území 1 545, znamená to tedy, že na jedno zařízení připadá cca 309 dětí. 
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Tabulka 8 Počet sociálních zařízení města (k 31. 12. 2012) 

Sociální 
oblast 

Počet sociálních služeb celkem 14 [9] 

z toho 

Domovy pro seniory - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 

Azylové domy 2 

Chráněné bydlení 1 

Denní stacionáře 1 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 

Sociální poradny 2 

Domy s pečovatelskou službou - 

*9 = 31. 12. 2009 
*10 = k 31. 12. 2010 
Zdroj: [2] 

Sociální zařízení obcí je jedním z nejdůležitějších prvků občanské vybavenosti, na spádové 
úrovni to platí obzvláště. Tato zařízení hrají svou důležitou roli v souvislosti s demografickým 
vývojem. V území totiž dochází k rapidnímu stárnutí, obyvatel starších 65 let je více nežli dětí 
do 15 let věku. Na 1 545 dětí ve věku 0-14 připadalo koncem roku 2013 2 188 obyvatel 
starších 65 let. Od roku 1991 se index stáří více než ztrojnásobil, z hodnoty 40,4 vzrostl na 
dnešních 141,6. Právě v tomto ohledu bude hrát sociální zabezpečení a služby pro seniory 
čím dál důležitější roli. 

Poskytovateli sociálních služeb jsou: 
- Charita Javorník 
- Boétheia - Společenství křesťanské pomoci  
- Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami 
- Stacionář Šimon z Charity Javorník  
- Zahrada 2000  
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Jeseník  
- Sdružení Virtus 
- Občanské sdružení Za Kopcem  
- Město Jeseník (Penzion pro seniory, Klub důchodců) 
- státní zařízení - Ústav sociální péče Jeseník, Středisko pečovatelské služby, Poradna 

pro rodinu) 
 
Zdravotnictví 
V celém okrese Jeseník jsou všechna zdravotnická zařízení vedena jako nestátní. 
Organizační složkou státu je Okresní hygienická stanice, příspěvkovými organizacemi jsou 
Psychiatrická léčebna Bílá Voda a Záchranná služba Jeseník. 
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Tabulka 9 Zdravotnická zařízení města (k 31. 12. 2013) 

Zdravotnictví 

Sdružená ambulantní zařízení - 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - 

Ambulantní zařízení 1 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - 

Nemocnice  1 

Detašované pracoviště nemocnice - 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné 1 

Ostatní lůžková zařízení 1 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 5 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro 
dospělé 

1 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 4 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro 
děti a dorost 

- 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 12 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - 
stomatologa 

1 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 3 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - 
gynekologa 

- 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  16 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 3 

Ostatní samostatná zařízení 15 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 2 

Zařízení lékárenské péče 4 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - 

Jesle - 

Další dětská zařízení - 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé 
zdravotnické pomoci 

1 

Okresní zdravotní ústav - 

Transfuzní stanice 1 

Zdroj: [2] 
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4. PŘEHLED EKONOMICKÝCH AKTIVIT ÚZEMÍ 

4.1 OBECNÉ EKONOMICKÉ INFORMACE 

Jeseník je důležitým regionem v rámci svého okresu, ovšem jeho regionální poloha má vliv 
na ekonomické funkce. Ekonomický charakter území by měl plnit mírně nadregionální 
charakter. 
Hospodářský vývoj okresu Jeseník se dlouhodobě nevyvíjí pozitivně. Srovnání vybraných 
resp. dostupných makroekonomických ukazatelů z pohledu jejich vývoje nevyznívá pozitivně. 
Dle dostupných statistických dat vzrostl ve srovnání let 2005 a 2010 ukazatel registrované 
míry nezaměstnanosti, vzrostl počet uchazečů o zaměstnání, poklesly daňové výnosy obcí, 
vzrostl počet příjemců důchodů a naopak poklesl počet ekonomicky aktivního obyvatelstva 
atd. Toto se logicky odráží i v hospodaření města. Ve snaze nezadlužovat město se tudíž 
stále více musí omezovat i výdaje. Dominantním rysem oblasti je její okrajová poloha v rámci 
státu a výrazná geomorfologie podhorského až horského regionu. S tím velice úzce souvisí 
jeho sotva vyhovující dopravní dostupnost. Proto se tu průmysl rozvíjel především na bázi 
místních surovin v nepříliš velkých provozních celcích. Také zemědělství zde má omezené 
možnosti a je směrováno především na chov dobytka ve spojení s pastevectvím. Největší 
devizou je přírodní prostředí, kvalitní životní prostředí a tradiční lázeňství. Tím vším jsou 
dány velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Ekonomika oblasti dlouhodobě 
zaostává za republikovým průměrem. Největším handicapem je absence významnějších 
průmyslových podniků, nevyhovující kvalifikační struktura pracovníků a špatné podnikatelské 
klima. Rozdrobení ekonomických aktivit do jednotek minimální velikosti, navíc s minimální 
úrovní spolupráce, může jen stěží přinést výraznější obrat k lepšímu.  

Tabulka 10 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (Sčítání lidu, domů a bytů – 26. 3. 
2011) 

Okres Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní z toho zaměstnaní 

Město Jeseník 11 465 5 485 4 702 

Okres Jeseník 38 779 18 098 14 777 

Zdroj: [2] 
  



Územní energetická koncepce města Jeseník 

Zakázkové číslo: 7732T.14 Archivní číslo: 7732T-14/X18-01 Strana: 24 

Tabulka 11 Obyvatelstvo města podle ekonomické aktivity (k 26. 3. 2011) 

Ekonomicky aktivní celkem 
Celkem muži ženy 
5 485 2 876 2 609 

v tom: 

zaměstnaní 4 702 2 466 2 236 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 3 534 1 705 1 829 

zaměstnavatelé 231 169 62 

pracující na vlastní účet 642 451 191 

ze zaměstnaných 
pracující důchodci 266 119 147 

ženy na mateřské 
dovolené 

80 - 80 

nezaměstnaní 783 410 373 

Ekonomicky neaktivní celkem 5 438 2 275 3 163 

z toho 
nepracující důchodci 2 788 1 040 1 748 

žáci, studenti, učni 1 577 801 776 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 542 292 250 

Zdroj: [2] 

Tabulka výše ilustruje strukturu ekonomických aktivních obyvatel. Ti představují z celkového 
počtu obyvatel cca 48 %. Nejpočetnější skupinu ekonomicky aktivních tvoří tradičně 
zaměstnanci – cca 86 %. Rozdíl celkového obyvatelstva a ekonomicky aktivních představuje 
skupinu ekonomicky neaktivních obyvatel (děti, studenti, senioři). Z ekonomicky neaktivních 
obyvatel jsou dominantní skupinou nepracující důchodci – ty tvoří z ekonomicky neaktivních 
obyvatel – cca 51 %. 

Tabulka 12 ukazuje strukturu podnikatelských subjektů. Celkem se v území nachází 3 275 
podnikatelských subjektů, z toho jsou cca 3,6 % subjektů zaměřené na zemědělství, 
průmyslových subjektů je v území cca 11,6 %. Nejvíce je, co do počtu ekonomických 
subjektů, zastoupeno odvětví Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel – 573 subjektů, dále stavebnictví – 423 subjektů; průmysl – 379 subjektů. 
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Tabulka 12 Hospodářská činnost města Jeseník (k 31. 12. 2013) 

Hospodářská 
činnost 

Počet podnikatelských subjektů celkem 3 275 

podle 
převažující 

činnosti 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 117 

Průmysl celkem 379 

Stavebnictví 423 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

573 

Doprava a skladování 69 

Ubytování, stravování a pohostinství 313 

Informační a komunikační činnosti 49 

Peněžnictví a pojišťovnictví 141 

Činnosti v oblasti nemovitostí 147 

Profesní, vědecké a technické činnosti 371 

Administrativní a podpůrné činnosti 45 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

6 

Vzdělávání 59 

Zdravotní a sociální péče 68 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 102 

Ostatní činnosti 268 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti 
domácností produkujících blíže neurčené výrobky a 
služby pro vlastní potřebu 

- 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - 

Nezjištěno 145 

podle 
právní 
formy 

Státní organizace 24 

Akciové společnosti 18 

Obchodní společnosti 267 

Družstevní organizace 34 

Finanční podniky - 

Živnostníci 2 308 

Samostatně hospodařící rolníci - 

Svobodná povolání 281 

Zemědělští podnikatelé 17 

Ostatní právní formy 326 

Zdroj: [2] 

Co se týče nezaměstnanosti, situace víceméně kopíruje trend, který lze najít u mnoha 
podobných obcí a regionů ČR. Nezaměstnanost do roku 2007-2008 klesala, zlom 
představuje začátek celosvětového hospodářské krize. Nezaměstnanost na úrovni obce 
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činila ke konci roku 2011 – 10,6 %, mezi rokem 2008 a 2009 vzrostla v reakci na počátek 
krize o 2,6 procentního bodu. Nejhorší situace v této oblasti byla v roce 2010, registrovaná 
míra nezaměstnanosti činila 11,9 %. Naopak nejlepší situace byla v roce 2007, tj. před 
počátkem krize, nezaměstnanost činila 7 %. Ke konci roku 2011 se o 33 volných pracovních 
pozic ucházelo 718 uchazečů, to je cca 22 zájemců na jedno pracovní místo.  

Daleko nejhorší situace je na okresní úrovni. Nezaměstnanost je zde po celé sledované 
období nejvyšší, v roce 2010 dokonce dosáhla takřka 20ti procentní úrovně. To může být 
způsobeno geografickou polohou okresu a dostupnosti zaměstnání. 

Po celé sledované období je na všech regionálních úrovních podobný trend (viz tabulka a 
graf níže). Tato metodika pracuje s procentuálním podílem dosažitelných uchazečů  
o zaměstnání evidovaných na úřadech práce vůči celkové pracovní síle (tj. dosažitelní 
ekonomicky aktivní i neaktivní). 

Tabulka 13 Registrovaná míra nezaměstnanosti (v %) v letech 2005-2011 (k 31. 12) 

Rok Jeseník okres Jeseník Olomoucký kraj ČR 

2005 11,6 16,9 11,0 9,0 

2006 9,5 14,7 9,6 8,1 

2007 7,0 11,1 7,4 6,6 

2008 7,1 11,5 6,2 5,4 

2009 9,7 16,9 10,2 8,0 

2010 11,9 19,7 11,5 9,0 

2011 10,6 16,8 11,1 8,6 

Zdroj: [4] 

Obrázek 2 Registrovaná míra nezaměstnanosti v letech 2005-2011 (k 31. 12.) 

 
Je velmi zřejmý bod zlomu růstu křivky nezaměstnanosti ve všech regionech a to v roce 
2008 (resp. 2007), kdy je sledován počátek výrazných ekonomických a finančních propadů 
globálního charakteru, které mají výrazný vliv na funkčnost jednotlivých regionů. Podobný 
průběh křivky bude s vysokou pravděpodobností stejný u většiny regionů ČR. V tomto 
případě je navíc vidět, že okresní úroveň je na tom v oblasti nezaměstnanosti zcela nejhůře. 
Míra nezaměstnanosti má negativní vliv na chování spotřebitelů na jednotlivých trzích, 
současně s tím dochází ke snížení schopnosti tvorby místního HDP a k celkovému zatížení 
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centrálního systému, což vede k těžkému oživení ekonomického růstu a zvýšení spotřeby. 
Oživení v jednotlivých sektorech a regionech je mnohdy závislé na nemístních 
konsekvencích a nastartování hospodářského růstu je časově komplikovaný proces. 

4.2 VÝZNAMNÉ ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI 

4.2.1 PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie je společnost: 
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického 
zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území 
krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, 
Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji 
Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým 
a právnickým osobám. 

4.2.2 PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZEMNÍHO PLYNU 
Provozovatelem distribuční soustavy zemního plynu je společnost: 
RWE Energie – RWE GasNet, s.r.o.  
se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
Distribuční společnosti skupiny RWE vznikly k 1. lednu 2007 na základě požadavků 
Evropské unie a související novely energetického zákona, jejichž cílem bylo právní oddělení 
části společností s licencí na distribuci plynu od akciových společnosti držících licenci na 
obchod s plynem. 

4.2.3 PROVOZOVATEL SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Provozovatelem soustav zásobování teplem je společnost: 
SATEZA a.s. 
se sídlem: 8. května 670/41A, 787 01 Šumperk 
Akciová společnost SATEZA a.s. byla založena zakladatelskou listinou v roce 1996. V témže 
roce se stává provozovatelem tepelného hospodářství ve městě Šumperk a v roce 1997  
v obci Velké Losiny. V červnu roku 2013 uspěla společnost SATEZA a.s. ve výběrovém 
řízení města Jeseník na pronájem tepelného hospodářství a od 1. 1. 2014 je jejím 
provozovatelem.  
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5. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

5.1 ENERGETICKÁ BILANCE ÚZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV 

Pro porovnání energetické bilance řešeného území s daty odpovídajícími energetickému 
generelu z roku 2000 byla sestavena na základě dostupných dat (údaje od provozovatelů 
technické infrastruktury, databáze REZZO) vstupní bilance spotřeby paliv v území.  

Tabulka 14 Bilance spotřeby paliv (Generel 2000, 2013) 

Palivo 
2000 2013 Rozdíl 

[GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] 

Zemní plyn 684 700 401 823 -282 877 

Koks 4 817 90 -4 727 

Černé uhlí 1 219 288 -931 

Hnědé uhlí 12 674 3 047 -9 627 

Biomasa 18 000 13 308 -4 692 

Kapalná paliva 5 110 105 

Bioplyn 0 21 090 21 090 

Propan - Butan 0 988 988 

Celkem 721 415 440 744 -280 671 

Výše uvedená tabulka prezentuje spotřebu paliv v dotčených katastrálních územích. 
S ohledem na to, že jsou v řešeném území provozovány soustavy centralizovaného 
zásobováním teplem se zdroji na zemní plyn, je níže uvedena také bilance spotřeby energie 
transformované (elektrická energie a teplo). 

Tabulka 15 Bilance spotřeby tepla a elektrické energie (Generel 2000, 2013) 

Energie 
2000 2013 Rozdíl 

[GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] 

Elektrická energie 132 840 135 142 2 302 

Teplo SCZT 99 112 39 191 -59 921 

Celkem 231 952 174 333 -57 619 

Hodnota spotřeby elektrické energie zahrnuje spotřebované množství ve všech hladinách 
(VVN, VN, NN). Množství tepla z CZT prezentované jako spotřeba v řešeném území je 
hodnota odpovídající teplu dodanému zákazníkům. 

5.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Schematická mapa znázorňuje přenosovou soustavu a hlavní linky distribuční soustavy na 
Jesenicku.  
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Obrázek 3 Schéma elektrizační soustavy v lokalitě 

 
Zdroj: [6] 

5.1.1 POPIS DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 
Město Jeseník je napojeno na stávající vedení distribuční soustavy, která plně pokrývají 
stávající spotřebu elektrické energie i s dostatečnou rezervou pro výhledové zvyšování 
spotřeby. 
V zájmovém území jsou postupně připravována a realizována opatření umožňující jednak 
připojení nových odběratelů či navýšení rezervovaného příkonu pro stávající odběratele a 
dále pak přeložky distribučních zařízení. Tato opatření včetně rozvoje sítě na území města 
jsou zcela závislá na požadavcích zákazníků. 
V rámci obnovy stávajícího distribučního zařízení provozovatel soustavy rozhoduje  
o zařazení vybraných opatření do investičního plánu a jeho realizaci na základě 
technickoekonomických hledisek. Tento přístup je aplikován ve všech napěťových hladinách 
(NN, VN, VVN). 
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Obrázek 4 Schéma distribuční soustavy VVN a VN v lokalitě 

 
5.1.2 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Celkový elektrický výkon licencovaných zdrojů dle Energetického regulačního úřadu 
v řešeném území je 1,200 MWe. Rozdělení celkového výkonu podle typu zdroje je provedeno 
v následující tabulce a grafu. Převážnou část instalovaného výkonu tvoří plynové a spalovací 
zdroje. 
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Tabulka 16 Rozdělení instalovaného výkonu zdrojů elektrické energie 

Typ zdroje 
Výkon Roční výroba 

MWe MWh 

plynový a spalovací 0,804 3 507 

sluneční 0,364 364 

vodní 0,032 37 

Celkem 1,200 3 908 
Zdroj: [7] 
Souhrn všech licencovaných zdrojů elektrické energie v území je uveden v příloze 1. 

Obrázek 5 Rozdělení instalovaného výkonu zdrojů elektrické energie 

 
Zdroj: [7] 
Každá žádost o další připojení nového zdroje je individuálně posouzena s ohledem na místo, 
způsob připojení a očekávané zpětné vlivy. S ohledem na stávající nastavení podpory 
obnovitelných zdrojů, není v této oblasti očekáván významný rozvoj, jak tomu bylo v minulém 
období. V lokalitách, kde je rozvod NN venkovním vedením, jsou žádosti individuálně 
posuzovány a je proveden výpočet očekávaných zpětných vlivů. S ohledem na výsledky 
výpočtu je pak rozhodnuto o připojení nebo nepřipojení každého jednotlivého zdroje. 

5.1.3 BILANCE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Tabulka 17 Spotřeby elektrické energie – Porovnání Energetický generel a roku 2013 

Kategorie 
EG 2000 2013 

[GJ] [GJ] 

Domácnost 40 054 44 172 

Podnikatel -* 38 819 

Velkoodběratel a střední odběratel -* 52 152 

Celkem 132 840 135 142 
*Z dostupných dat není patrné rozdělení do kategorií, odpovídající roku 2013 
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Zdroj: [8] 

Obrázek 6 Procentuální rozdělení spotřeby elektrické energie – rok 2103 

 
Zdroj: [8] 

Obrázek 7 Vývoj spotřeby elektrické energie v území 2006 - 2013 

 
Zdroj: [8,9] 
Z prezentovaných dat o spotřebě elektrické energie je zřejmá vzácná vyrovnanost odběrů 
v poměrně dlouhém časovém období mezi lety 2006 a 2013. Celková spotřeba elektrické 
energie v řešeném území se pohybuje kolem hodnoty 37 500 MWh. Na základě porovnání  
s daty zanesenými v energetickém generelu z roku 2000 je pak patrný mírný růst spotřeby 
na úrovni 1,7 %. 

5.2 ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 

5.2.1 POPIS DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 
Zásobování zemním plynem je zajišťováno VTL dálkovodem Ostrava - Javorník. Město 
Jeseník pak z větve dálkovodu Zlaté Hory - Jeseník, vybudované v roce 1968. Trasa 
dálkovodu je vedena směrem od Písečné, po úpatí jižního svahu Rychlebských hor. Dále 
VTL dálkovod svou trasou obchází západní část města. Spotřebitelská síť je v současné 
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době zásobována zemním plynem prostřednictvím čtyř samostatných STL plynovodních sítí 
a jedné NTL plynovodní sítě, zásobující i část obce Česká Ves.  
Stávající místní plynovodní síť pokrývá prakticky celé řešené území. Podíl nízkotlaké a 
středotlaké sítě na celkové délce soustavy je velmi vyrovnaný. Odběry zemního plynu jsou 
realizovány z nízkotlaké i středotlaké plynovodní sítě. 

Obrázek 8 Schéma distribuční soustavy v lokalitě 
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Tabulka 18 Seznam regulačních stanic 

Regulační stanice Tlakový stupeň Výkon [m3/hod] Majitel 

RS Jeseník III Masna VTL 3 000 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník RS VIII VTL 11 000 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník Habrová RS VII STL 1 200 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník RS V VTL 2 000 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník Lázně IV VTL 1 200 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník Nerudova RS VI STL 1 200 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník – Nemocnice STL 250 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník II Kasárna STL 3 000 SMP Net, s.r.o. 

RS Jeseník I Závod STL 5 000 SMP Net, s.r.o. 

Zdroj: [10] 

5.2.2 BILANCE SPOTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU 
Spotřeba zemního plynu v řešeném území byla dle Energetického generelu města z roku 
2000 na úrovni 684 700 GJ. Přičemž 56 % uvedené spotřeby bylo realizováno v rámci 
odběrných míst velkoodběratelů. Dle podkladů dodaných provozovatelem distribuční 
soustavy zemního plynu byla spotřeba zemního plynu v posledním fakturačně 
uzavřeném roce (2013) 401 823 GJ. Jak je zřejmé z níže prezentované tabulky a grafu je 
celkový pokles spotřeby zemního plynu způsoben zejména zásadním snížením dodávek 
v kategorii velkoodběru. Pokles na úrovni 28 resp. 18 % je patrný také v odběrech 
domácností a maloodběrů. 

Tabulka 19 Spotřeby zemního plynu – Porovnání Vyhodnocení ÚEK z roku 1998 a roku 
2013 

Kategorie zákazníků 
1998 Spotřeba 2013 

[GJ] [GJ] 

Domácnost 144 640 104 070 

Maloodběratel 153 691 128 992 

Velkoodběratel a střední odběratel 386 369 168 761 

Celkem 684 700 401 823 
Zdroj: [10] 

Procentní rozdělení dodávaného množství zemního plynu dle typu odběratele je naznačeno 
v následujícím grafu. 
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Obrázek 9 Procentní rozdělení spotřeby zemního plynu 

 
Zdroj: [10] 

Obrázek 10 Porovnání celkové spotřeby zemního plynu – typy odběratelů 

 
Zdroj: [9,10] 
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5.3 CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

5.3.1 POPIS TECHNICKÉHO STAVU CZT 
Ve městě Jeseník jsou v současné době provozována zařízení tepelného hospodářství, a to: 
• blokové kotelny 
• domovní kotelny 
• příslušné rozvody tepla a domovní předávací stanice (DPS) 
Majetkové a provozní stavy TH 
V současné době je předmětné tepelné hospodářství v majetku města Jeseník, a to 
v případě blokových kotelen, rozvodů a DPS a domovních kotelen u objektů Zeyerova 656, 
Bezručova 26, U Kasáren 1131 a Seifertova 689 včetně budov. U ostatních domovních 
kotelen se budovy nacházejí ve vlastnictví vlastníků jednotek a SBD Jeseník, zdroje tepla 
jsou však stále v majetku města Jeseník.  
Z dostupných podkladů nebyl zjištěn v řešeném TH majetek jiných subjektů či věcná 
břemena na řešeném majetku. Na základě nájemních smluv je provozovatelem blokových a 
domovních kotelen firma SATEZA a.s., vlastněná rakouskou skupinou ENERGIE AG. 
Smlouva je uzavřena na 15 let. 

5.3.2 BLOKOVÉ KOTELNY 
Teplo na vytápění a přípravu teplé vody je dodáváno v rámci 6 menších soustav 
centralizovaného zásobování teplem. Provozovatelem licencovaných rozvodů a zdrojů tepla 
na území města je společnost SATEZA, a. s. Celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů 
využívaných v rámci soustavy CZT je dle údajů ERÚ 15,970 MW.  

Tabulka 20 Licence ERÚ k výrobě tepelné energie 

Název subjektu Typ zdroje Výkon MW Katastrální území 

SATEZA a.s. 

teplovodní 3,770 Jeseník 

teplovodní 4,225 Jeseník 

teplovodní 0,300 Jeseník 

teplovodní 2,055 Jeseník 

teplovodní 1,820 Bukovice u Jeseníka 

teplovodní 3,800 Jeseník 

 

5.3.3 ÚDAJE O ZDROJÍCH TEPLA A JEJICH LOKALIZACE 
Kotelna Tyršova 
Adresa:  Mašínova 1055, 790 01 Jeseník 
Tepelný výkon: 3,810 MW 
Elektrický výkon: 0,150 MW 
Počet kotlů:  3 
Palivo:   zemní plyn 
 
Kotelna Lipovská 
Adresa:  Lipovská 1172/34, 790 01 Jeseník 
Tepelný výkon: 4,223 MW 
Elektrický výkon: 0,022 MW 
Počet kotlů:  3 
Palivo:   zemní plyn 
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Kotelna Dukelská 
Adresa:  Vrchlického 1250/1, 790 01 Jeseník 
Tepelný výkon: 3,690 MW 
Elektrický výkon: 0,140 MW 
Počet kotlů:  3 
Palivo:   zemní plyn 
 
Kotelna Horská 
Adresa:  Horská 1210/2, 790 01 Jeseník 
Tepelný výkon: 0,312 MW 
Elektrický výkon: 0,000 MW 
Počet kotlů:  2 
Palivo:   zemní plyn 
 
Kotelna Nábřežní 
Adresa:  Nábřežní 9906, 790 01 Jeseník  
Tepelný výkon: 2,608 MW 
Elektrický výkon: 0,045 MW 
Počet kotlů:  6 
Palivo:   zemní plyn 
 
Kotelna Husova 
Adresa:  Husova 1093/4, 790 01 Jeseník 
Tepelný výkon: 2,053 MW 
Elektrický výkon: 0,022 MW 
Počet kotlů:  3 
Palivo:   zemní plyn 

5.3.4 SOUSTAVY CZT VE MĚSTĚ JESENÍK 
Potrubní rozvody soustav mají celkovou délku 1,782 km a jedná se výhradně o rozvody 
teplovodní. 

Tabulka 21 Licence ERÚ k rozvodu tepelné energie 

Název subjektu Typ rozvodu 
Délka 

km 
Katastrální území 

SATEZA a.s. 

teplovodní 1,472 Jeseník 

teplovodní 0,446 Jeseník 

teplovodní 0,030 Jeseník 

teplovodní 0,290 Jeseník 

teplovodní 0,470 Jeseník 

 teplovodní 0,546 Jeseník 
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Obrázek 11 Bloková kotelna Dukelská – schéma zásobovaného území 

 
Obrázek 12 Bloková kotelna Husova – schéma zásobovaného území 
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Obrázek 13 Bloková kotelna Lipovská – schéma zásobovaného území 
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Obrázek 14 Bloková kotelna Nábřežní – schéma zásobovaného území 
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Obrázek 15 Bloková kotelna Horská – schéma zásobovaného území 

 
 

Obrázek 16 Bloková kotelna Tyršova – schéma zásobovaného území 
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5.3.5 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Technický stav sítí a zdrojů odpovídá době provozu zařízení. Za dobu provozování zařízení 
předcházejícím nájemcem (ČEZ Energo, s.r.o.), bylo do tepelného hospodářství investováno 
cca 61,5 mil. Kč, na opravy a udržování majetku bylo vynaloženo cca 24 mil. Kč. 
Veškeré investiční akce byly provedeny před rokem 2008. Po roce 2008 docházelo pouze 
k nutné údržbě tepelného hospodářství. 
Hlavními investičními akcemi byly výměny původních čtyřtrubkových rozvodů za nové 
předizolované dvoutrubkové rozvody tepla, přičemž zásobované objekty byly osazeny 
domovními předávacími stanicemi s vlastní objektovou ekvitermní regulací, měřením 
dodaného tepla a ve většině případů také objektovou přípravou TV – rychloohřev se 
špičkovým zásobníkem a objektovou cirkulací.  
Celý systém CZT byl osazen měřící a regulační technikou (MaR) napojenou na centrální, 
nově vybudovaný dispečink. 
Výměna rozvodů nebyla provedena pouze na nejmenším sídlišti Husova, kde jsou stále 
původní čtyřtrubkové rozvody. Dle sdělení nájemce tepelného hospodářství je lokalita 
Husova v současné době investiční prioritou z hlediska nutných oprav, a to jak po stránce 
rozvodů, tak i po stránce zdroje tepla. Na rekonstrukci kotelny Husova včetně rozvodů je 
zpracována projektová dokumentace. 
U zdrojové části blokových kotelen lze konstatovat, že instalované kotle a strojní vybavení 
jsou ve všech případech velmi dobře udržované, nicméně jsou v mnoha případech na nebo i 
za hranicí své předpokládané životnosti a v blízké době bude potřeba jejich celková obnova. 
Všechny osazené kogenerační jednotky jsou na hranici nutné generální opravy či výměny. 
V blízké době je tedy rovněž nutno počítat s investicí nutnou k zajištění jejich 
provozuschopnosti. Ani jedna z osazených KG není nezávislá (ostrovní) a pro případ 
dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny není žádná z blokových kotelen uzpůsobena. 
Strojní a zdrojová část domovních kotelen je až na výjimky moderní, s odpovídajícím 
vybavením a regulací. U většiny řešených domovních kotelen došlo v posledních letech 
k výměně kotlů a příslušné regulace.  
Prakticky u všech blokových kotelen je výkon zdrojů předimenzovaný, což odpovídá i 
současnému trendu zateplování budov, kdy v posledních letech došlo k zateplení většiny 
objektů připojených na CZT. Předpoklad je, že další pokles spotřeby tepla vlivem snížení 
energetické náročnosti zásobovaných objektů, bude minimální. 
Při případné rekonstrukci kotelen je nutno dimenzovat nové zdroje dle aktuálních potřeb 
zásobovaných objektů. 
V současné době se u blokových kotelen jedná o 6 samostatných a prakticky nezávislých 
systémů. Z hlediska dalšího potenciálního rozvoje systému CZT je vhodné zvážit propojení 
jednotlivých blokových kotelen, což umožní i větší využití kogenerační výroby energie. Dále 
pak případně napojení domovních kotel v dosahu sítě CZT a napojení dalších objektů 
v majetku kraje a města – viz např. objekt radnice, ke kterému již byla v minulosti v rámci 
rekonstrukce komunikací přivedena přípojka tepla. 

5.3.6 BILANCE DODÁVEK TEPLA V SOUSTAVĚ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Celková dodávka tepla je prezentována v následující tabulce a grafu. Trend poklesu dodávek 
mezi lety 2010 a 2011 je zvýrazněn tím, že rok 2010 byl oproti klimatickému normálu 
chladnější. Celkový pokles dodávek tepla mezi lety 2005 a 2013 představuje cca 44 %. 
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Obrázek 17 Užitečná dodávka z CZT a trend poklesu dodávek 

 
Zdroj: [11] 

Obrázek 18 Vývoj ceny tepla z CZT 

 
Bližší rozbor ceny tepla a zejména ceny tepla ze substitučních zdrojů je součástí kapitoly 7. 
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6. ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ 

6.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

S ohledem na vyrovnaný odběr elektrické energie v řešeném území lze uvažovat s rezervou 
odpovídající plynulému nárůstu spotřeby vyplývajícímu z rozvoje města. Rozvoj distribuční 
soustavy elektrické energie v řešeném území je vázaný na konkrétní příkonové požadavky  
v nových rozvojových lokalitách. Koncepce zásobování elektrickou energií zůstává 
zachována.  

6.2 ZEMNÍ PLYN 

Kapacitní možnosti distribuční soustavy zemního plynu jsou schopny pokrývat potřeby 
území. Je uvažováno s rozšířením stávající středotlaké plynovodní sítě v řešeném území  
pro zásobení plánovaných lokalit obytné zástavby, občanské vybavenosti, ploch  
pro podnikání. Rovněž je uvažováno s propojením stávajících STL sítí do jednoho celku tak, 
aby byla v budoucnu provozována na jednotné tlakové hladině 0,3 MPa. Součástí propojené 
STL sítě nebude stávající STL síť „Lázně“, která zůstane i ve výhledu samostatná.  
S nárůstem rozsahu stávající nízkotlaké sítě s v rámci posouzení neuvažuje. Na základě 
diagnostiky provozovatele popř. potřeb odběratelů bude postupně rekonstruována stávající 
NTL síť v materiálu PE 100. Je rovněž uvažováno se zrušením popř. převedením části 
stávající NTL sítě do středotlaké sítě, a to v úsecích souběhu větevnaté NTL sítě se 
středotlakou sítí. Rekonstrukce stávajících NTL sítí v řešené lokalitě bude prováděna  
v závislosti na diagnostice sítě, stáří a materiálovému provedení sítě. 

6.3 TEPLO 

Vzhledem k vývoji spotřeby tepla v soustavě zásobování teplem je zřejmé, že kapacitní 
možnosti zdrojů i distribučních systémů umožňují bezproblémové dodávky tepla v řešeném 
území včetně jejich případného navýšení. Provozovatel soustav CZT v řešeném území má 
k realizaci připraven plán obnovy zdrojů pro CZT, v rámci nějž se uvažuje s rekonstrukcí 
zhruba 1 kotelny ročně, přičemž jednoznačnou prioritou je obnova kotelny Husova včetně 
rozvodů tepla. 

6.4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

6.4.1 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Přímé využití sluneční energie – fotovoltaické elektrárny 
Energie slunce může být v klimatických podmínkách České republiky prakticky využívána  
k výrobě elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách. Fotovoltaika využívá přímé 
přeměny světelné energie na elektrickou energii v polovodičovém prvku označovaném jako 
fotovoltaický článek.  
V posledních letech došlo v případě fotovoltaických elektráren k razantnímu poklesu 
investičních nákladů, který ve spojitosti s nastavenou úrovní garantovaných výkupních cen 
způsobil masivní rozšíření tohoto typu zařízení v celé České republice. Vzhledem  
ke značnému zatížení konečné spotřebitelské ceny elektrické energie příspěvkem  
na obnovitelné zdroje energie, jehož nárůst byl způsobem zejména podstatným rozšířením 
fotovoltaických elektráren, byla přijata na úrovni národní politiky opatření, která by měla další 
rozvoj v tomto odvětví regulovat. Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (03/2014) 
jsou v České republice provozovány fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 2 126 MWp. 
Na území města Jeseník je nyní (červenec 2014) 20 licencovaných provozoven s celkovým 
instalovaným výkonem 0,532 MWp. Průměrný instalovaný výkon provozovny je 0,027 MWp. 
Odhadovaná výroba elektrické energie z fotovoltaických zdrojů provozovaných v řešeném 
území je cca 532 MWh/rok, což představuje zhruba 1,4 % lokálně spotřebovaného množství 
elektrické energie. 
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Obrázek 19 Počet a instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů v ČR 

 
Zdroj: [7] 
V současnosti je možné realizovat pouze fotovoltaické elektrárny o výkonu do 30 kWp 
integrované na obvodové pláště budov. Stávající platná legislativa ukončuje k 1. 1. 2015 
provozní podporu nových zdrojů. Další rozvoj lze jen obtížně predikovat, neboť jak ukázaly 
zkušenosti, je ovlivněn zejména ekonomickou bilancí potenciálních projektů. Významnější 
nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren lze očekávat zhruba v horizontu 5 až 
10 let, kdy by cena jimi produkované elektrické energie měla být i bez provozních dotací 
konkurenceschopná vůči konvenčním zdrojům. Podmínkou dalšího rozvoje je jednak 
dostatek vhodných lokalit, a to nejen z pohledu výroby, ale i možnosti distribuce 
vyprodukované elektrické energie. Značné technické nároky na distribuční soustavy mohou 
být jedním z limitujících faktorů pro tento typ zdrojů. 
Energetický potenciál fotovoltaických elektráren 
Vychází z růstu po dalším omezení provozní podpory s ohledem na její úplné ukončení 
k 1. 1. 2015. 

Tabulka 22 Fotovoltaika  

Scénář 
Celkový instalovaný výkon Vyrobená energie 

[MWp] [GJ] 

1 % instalovaného výkonu 
ročně 0,638 2 297 

5 % instalovaného výkonu 
ročně 1,064 3 830 

 
Využití energie větru 
Území vhodná pro výstavbu větrných elektráren byly v ČR mapovány pracovníky Ústavu 
fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Mezi nejvýhodnější oblasti z hlediska využití energie 
větru byly vytipovány planiny Krušných hor, Milešovka a Praděd. V těchto oblastech byla 
naměřena nejvyšší střední rychlost větru u nás, a to 8,5 m/s. Využívání větrné energie  
v rovinatém terénu nebude v ČR s ohledem na nízké rychlosti větrů četné. Podle posledních 
zveřejněných informací ERÚ (03/2014) jsou v České republice provozovány větrné 
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elektrárny o celkovém výkonu 269 MW. Na území města Jeseník není provozován žádný 
licencovaný větrný zdroj elektrické energie. 

Obrázek 20 Počet a instalovaný výkon větrných elektráren v ČR 

 
Zdroj: [7] 

Obrázek 21 Pole průměrné rychlosti větru ve výšce 100 m nad povrchem 

 
Energetický potenciál větrných elektráren 
Výstavbu větrných elektráren zakazuje opatření obecné povahy vycházející z platného 
Územního plánu města. 
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Využití vodní energie 
Výstavba vodních elektráren je významným zásahem do životního prostředí a výběr vhodné 
lokality je proto omezen mnoha faktory. V současnosti přicházejí v úvahu především 
výstavby malých vodních elektráren MVE (v ČR do 10 MW, v EU do 5 MW), nejlépe  
v místech starších vodních děl (hamry, mlýny apod.) nebo instalací moderních a účinnějších 
turbín do stávajících zařízení, které budou pracovat efektivněji. Při výstavbě nových MVE je 
kromě míry zásahu do životního prostředí, nutné vzít v úvahu i dostupnost pro těžké 
mechanismy, vhodné geologické podmínky, hydrologickou bilanci, možnost odstraňování 
naplavenin, majetkoprávní vztahy, vzdálenost od připojení do distribuční sítě a možnost 
narušení obyvatel hlukem.  
Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (07/2014) jsou v České republice 
provozovány vodní elektrárny o celkovém výkonu 156 MW. Na území města Jeseník je 
provozována 1 vodní elektrárna o výkonu 0,032 MW. Odhadovaná výroba elektrické energie 
ve vodní elektrárně je 37 MWh/rok, což představuje zhruba 0,1 % lokálně spotřebovaného 
množství elektrické energie. 
Obrázek 22 Počet a instalovaný výkon vodních elektráren v ČR 

 
Zdroj: [7] 
Energetický potenciál vodních elektráren 
S ohledem na podmínky v lokalitě není uvažováno s dalším využitím vodních elektráren. 
Energetické využití biomasy – elektrická energie 
Spalování rostlinné fytomasy 
Biomasa je v přírodních podmínkách České republiky považována za nejperspektivnější ze 
všech obnovitelných zdrojů. Lze ji rozdělit na dva základní typy – biomasu pěstovanou přímo 
pro energetické účely a biomasu odpadní (zemědělská, potravinářská, lesní produkce, 
komunální organické odpady apod.). 
Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (07/2014) jsou v České republice 
provozovány elektrárny na biomasu o celkovém výkonu 2 939 MW. Na území města Jeseník 
není provozována žádná licencovaná elektrárna spalující biomasu. 
  



Územní energetická koncepce města Jeseník 

Zakázkové číslo: 7732T.14 Archivní číslo: 7732T-14/X18-01 Strana: 48 

Obrázek 23 Počet a instalovaný výkon elektráren na biomasu v ČR 

 Zdroj: [7] 
Energetický potenciál elektráren spalujících rostlinou biomasu 
V rámci řešeného území se předpokládá využití rostlinné biomasy pouze ve spalovacích 
zařízeních pro výrobu tepla. Energetický potenciál rostlinné biomasy je vyjádřen v kapitole 
6.4.2 Zdroje tepla. 
Metanové kvašení – využití bioplynu 
Termín „bioplyn“ je dle současné technické praxe používaný pro plynný produkt anaerobní 
metanové fermentace organických látek uváděný též pod pojmy anaerobní digesce, 
biomethanizace, biogasifikace anebo vyhnívání (u čistírenských kalů). Zpracování 
organických látek se současným vznikem bioplynu se nazývá anaerobní fermentace neboli 
metanogenní kvašení (je to vlastně vyhnívání, rozklad). Bioplyn (starší název kalový plyn) je 
směs plynů a obsahuje 55 až 75 % metanu, 25 až 40 % oxidu uhličitého a 1 až 3 % dalších 
plynů.  
Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (07/2014) jsou v České republice 
provozovány bioplynové stanice o celkovém výkonu 334 MW. Na území města Jeseník se 
nachází 1 elektrárna spalující bioplyn o výkonu 0,4 MW. Odhadovaná výroba elektrické 
energie v bioplynové stanici je 8,4 GWh/rok, což představuje zhruba 6,4 % lokálně 
spotřebovaného množství elektrické energie. 
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Obrázek 24 Počet a instalovaný výkon bioplynových stanic v ČR 

Zdroj: [7]  
Energetický potenciál bioplynových stanic 

Energetický potenciál bioplynových stanic je i s ohledem na provázanost se zemědělskou 
výrobou vyjádřen pro okres Jeseník. Při výpočtu potenciálu jsou vstupním parametrem počty 
kusů zemědělských zvířat a tomu odpovídající množství surovin. Do bilance potenciální 
výroby bioplynu je zahrnuta také polovina produkované slámy v okresu Jeseník. 

Tabulka 23 Energetický potenciál bioplynu v okresu Jeseník 

Okres  
Množství bioplynu Energetický potenciál v palivu 

[m3/rok] [GJ/rok] 

Jeseník 5 837 937 125 516 

Při běžně dosahovaných účinnostech v zařízeních pro kombinovanou výrobu elektrické 
energie a tepla z bioplynu lze kalkulovat s energetickým potenciálem na úrovni 14 GWh 
elektrické energie a cca 56 tis. GJ tepla.  

6.4.2 ZDROJE TEPLA 
Přímé využití sluneční energie – solární tepelné soustavy 
Přeměna slunečního záření na teplo je realizována solárním kolektorem. Absorbér solárního 
kolektoru se působením slunečního záření ohřívá a předává teplo teplonosné látce, která jím 
prochází. Klimatické podmínky v České republice umožňují využívání solárních soustav  
v celé řadě aplikací. Nejčastější jsou pak instalace pro přípravu teplé vody. Potenciál 
vyjádřený níže vychází z počtu budov určených k bydlení a reálných možností solárních 
soustav v aplikacích pro přípravu teplé vody. Podle dostupných statistik je v ČR instalováno 
zhruba 467 000 m2 činných solárních kolektorů, přičemž výroba tepla ze solárních soustav je 
na úrovni 617 TJ/rok.  
Energetický potenciál solárních tepelných soustav 
Varianta 1 (Maximální) uvažuje instalaci solárních tepelných soustav pro přípravu TV v 60 % 
objektů pro bydlení. Jedná se v podstatě o teoretický potenciál tohoto typu zdroje tepla  
v rámci řešeného území. V tabulce níže je teoretický potenciál solárních tepelných soustav 
prezentován prostřednictvím hodnot redukovaných o již instalovaná zařízení. 
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Tabulka 24 Solární tepelné soustavy – Varianta 1 

Varianta 1 
Plocha kolektorů Vyrobené teplo 

[m2] [GJ] 

Rodinné domy 2 321 2 924 

Bytové domy 8 928 11 249 

Varianta 2 (Reálná) uvažuje instalaci solárních tepelných soustav pro přípravu TV v 15 % 
rodinných domů a 5 % bytových domů. Naplnění této varianty je do značné míry závislé na 
možnostech kofinancování projektů z dotačních programů, které mají obecně podstatný vliv 
na množství realizovaných solárních soustav. 

Tabulka 25 Solární tepelné soustavy – Varianta 2 

Varianta 2 
Plocha kolektorů Vyrobené teplo 

[m2] [GJ] 

Rodinné domy 580 731 

Bytové domy 744 937 

 
Energetické využití biomasy – teplo 
Nejběžnějším procesem energetického využití biomasy je přímé spalování rostlinné fytomasy 
v odpovídajících zařízeních. V rámci řešeného území je dle statistik využíváno dřevo ve 
formě pelet, či kusového dřeva v objemu odpovídajícím teplu v palivu 98 161 GJ. 
Z dostupných údajů vyplývá, že v okresu Jeseník se nachází cca. 14 ha neobhospodařované 
zemědělské půdy, kterou by bylo možné využít pro pěstování rychlerostoucích energetických 
rostlin.  
V rámci podkapitoly je tedy zmapován pouze energetický potenciál spočívající ve využití 
dřevní štěpky jako druhotného produktu těžby dřeva a energetický potenciál sena z trvalých 
travních porostů. Oba potenciály jsou vyčísleny na základě hodnot dostupných v rámci 
okresu Jeseník s ohledem na dojezdovou vzdálenost v případě přepravy paliva. 
Skladba půdního fondu v okrese Jeseník je naznačena v následující tabulce. 

Tabulka 26 Půdní fond okresu Jeseník 

Druh půdy Podíl na celkové rozloze okresu Jeseník 

- [tis. ha] [%] 

celková rozloha 71,883 100% 

lesní pozemky 42,394 30,0% 

ostatní zemědělská půda 1,020 1,1% 

orná půda 7,896 45,2% 

trvalé travní porosty 8,326 10,3% 

ostatní pozemky 12,247 13,4% 
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Obrázek 25 Půdní fond okresu Jeseník 
 

 
 
Dřevní štěpka 
Pro vyjádření energetického potenciálu bylo využito obvyklých hodnot výtěžnosti dřevní 
štěpky z 1 ha lesní plochy jako odpadního produktu těžby dřeva. V případě maximálního 
využití suroviny je množství tepla obsažené v palivu 97 tis. GJ/rok. 
Seno z trvalých travních porostů 
V případě využití všech ploch trvalých travních porostů je energetický potenciál sena  
na úrovni 300 tis. GJ/rok. Reálně je však nutno konstatovat, že spotřeba živočišné 
zemědělské výroby přesahuje výše uvedený potenciál a proto není s energetickým využitím 
sena uvažováno.   
Bioplyn 
Při běžně dosahovaných účinnostech v zařízeních pro kombinovanou výrobu elektrické 
energie a tepla z bioplynu lze kalkulovat s energetickým potenciálem na úrovni cca 56 tis. GJ 
tepla ročně. 
Geotermální energie 
Zdroje geotermální energie lze obecně dělit na nízkoteplotní a vysokoteplotní od teploty nad 
140 °C. Město Jeseník se nachází na rozhraní oblastí vhodných a velmi vhodných pro využití 
geotermální energie. Vytipování lokalit a přesné stanovení potenciálu geotermální energie  
v oblasti by mělo být předmětem samostatné technicko - geologické studie. 
Energetický potenciál geotermálních zdrojů 
S ohledem na nedostatek relevantních informací k posouzení energetického potenciálu 
geotermální energie, není tento v rámci ÚEK prezentován. 
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Tabulka 27 Souhrn energetických potenciálů obnovitelných zdrojů energie 

Zdroj 

Aktuální 
instalovaný 

výkon 
Roční výroba 

Podíl na 
celkové 
spotřebě 
energie v 

území 

Potenciál roční 
výroby energie 

včetně 
stávající 

[MW] [GJ] [%] [GJ] 

Fotovoltaika 0,532 1 915 0,31% 3 830 

Větrná energie 0,000 0 0,00% 0 

Vodní energie 0,032 133 0,02% 133 

Elektrická energie - 
biomasa* 0,000 0 0,00% 0 

Elektrická energie - bioplyn 0,400 8 436 1,37% 41 964 

Solární tepelné soustavy 0,379 2 047 0,33% 16 220 

Teplo - biomasa 1,479 13 308 2,16% 83 493 

Teplo - bioplyn 0,450 9 491 1,54% 46 510 

Geotermální energie 0,000 0 0,00% 0 
 

6.5 STANOVENÍ DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ VYTÁPĚNÍ 

Doporučení obecného postupu výběru způsobů výroby a dodávky tepla, jak u stávajících 
objektů, tak objektů, které budou postaveny v rozvojových plochách, vychází z výše uvedené 
analýzy technické infrastruktury soustavy zásobování teplem, distribuční soustavy zemního 
plynu a distribuční soustavy elektrické energie. Elektrická energie a zemní plyn jsou 
dostupné v podstatě v celé zastavěné části řešeného území. V níže uvedené mapě jsou 
vymezeny lokality, v nichž je dostupné teplo z CZT. Pro tyto lokality je s ohledem na 
konfiguraci technické infrastruktury v místě, pro dodávky tepla přednostně doporučeno 
využití CZT. 
1. Území v dosahu CZT  
Doporučený způsob vytápění a přípravy TV:  CZT 
Podmínečně přípustný způsob vytápění a přípravy TV: Solární energie, elektrická energie,  
 
2. Území v dosahu rozvodů zemního plynu a elektrické energie 
Doporučený způsob vytápění a přípravy TV: Solární energie, elektrická energie, 

zemní plyn 
Podmínečně přípustný způsob vytápění a přípravy TV: LPG, Biomasa 
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Obrázek 26 Dostupnost energie v území 
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7. CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM – ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI 

7.1 VIZE CZT 

Teplárenství a systémy CZT mají kořeny ve třicátých letech minulého století. Příčin rozvoje 
centralizovaného zásobení existovalo několik: 

• účinnost spalování uhlí, které bylo v té době hlavním zdrojem energie, byla 
v lokálních topidlech mírně přes 60 %, v teplárenských kotlích se pak blížila nebo i 
přesahovala 80 %. Rozdíl účinností vyrovnal ztráty v rozvodech tepla a komfort 
čistého vytápění z centralizovaného zdroje, kdy odpadlo skladování uhlí a 
manipulace s uhlím a popelem, vyvážil mzdové a další náklady teplárny, 

• poptávka po energii pro technologické účely v rozvíjejícím se městském 
průmyslovém sektoru, a tím zvýšení poptávky po energii na vytápění nových 
dělnických bytů, 

• poptávka po elektrické energii a větších energetických zdrojích schopných dodávat 
elektřinu do regionálních elektrizačních soustav a nižší výrobní náklady oproti 
kondenzačním elektrárnám, 

• problémy s dopravou a skladováním paliv (uhlí) a svozem odpadů po spalování 
(popel, škvára) u lokálního vytápění. 

Začaly tak vznikat nové na tehdejší dobu vysoce moderní zdroje kombinované výroby 
elektřiny a tepla a první parní systémy centralizovaného zásobování teplem.  
Dalším obdobím rozvoje teplárenství bylo období poválečné, kdy došlo k výraznému nárůstu 
těžkého průmyslu, a tím k nárůstu spotřeby energií. Zároveň se rozšířila jednotná přenosová 
soustava a výstavba systémových elektráren i významných zdrojů tepla pro CZT. V této 
době vznikly rozsáhlé soustavy centrálního zásobování v dalších průmyslových městech jako 
Plzeň, Ostrava, Hradec Králové a jiné.   
Poslední výrazný rozvoj SCZT v ČR je spojen s rozsáhlou výstavbou panelových sídlišť 
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy byly budovány malé blokové 
výtopny. Nedostatek finančních prostředků a dostupných technologií však vedl k tomu, že 
teplárenské soustavy nebyly osazovány prvky měření a regulace, byly zachovány 
technologie klasických předávacích stanic, vedení sítí v kanálovém uložení apod. 
S nástupem ušlechtilých paliv zejména zemního plynu ve druhé polovině minulého století se 
situace v teplárenství podstatně změnila. Automatická plynová lokální topidla dosahují při 
komfortním vytápění účinnosti přes 85 % a většinou vyšší než je účinnost klasických 
uhelných kotlů. Výhoda vyšší účinnosti centralizovaného zdroje tepla byla ztracena a zůstala 
nevýhoda poměrně velkých ztrát v distribuční soustavě. Jedinými výhodami zůstává úspora 
primární energie při kogenerační výrobě elektřiny a decentralizace výroby elektřiny, což 
přispívá ke stabilizaci elektrizační soustavy.  
Od počátku devadesátých let stagnuje v ČR výstavba nových systémů CZT. Rozvoj 
současného CZT je zaměřen především na rekonstrukce sítí a zdrojů s cílem zvýšit 
energetickou účinnost. Tato skutečnost je dána postupnou liberalizací cen paliv a energií, 
utváření konkurenčního prostředí, dostupností moderních technologií a přijetím nové 
ekologické a energetické legislativy. 
V současné době jsou v ČR provozovány rozvinuté teplárenské systémy s palivovou 
základnou tvořenou zejména hnědým uhlím nebo zemním plynem. Některé výtopny či 
teplárny spalují černé uhlí, koks, LTO, TTO nebo biomasu. Novými technologickými prvky 
v oblasti teplárenství jsou plynové kogenerační jednotky, fluidní kotle, obnovitelné zdroje, 
moderní předizolované potrubí, účinné deskové výměníky, kompaktní předávací stanice, 
měření a regulace atd. Zdroje CZT pokrývají polovinu roční spotřeby tepla v ČR a na dálkové 
zásobování teplem je napojeno 1,6 mil. bytových jednotek. 
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Budoucí rozvoj systémů CZT budeme spatřovat spíše v další racionalizaci a zvyšování 
účinnosti výroby a přenosu energie a ve vztahu ke spotřebitelům v rozšiřování 
poskytovaných služeb a komplexnosti služeb (dodávky elektřiny, vody, komunikační a 
informační služby). Hlavními aspekty, které budou ovlivňovat budoucnost teplárenství  
u nás, jsou zejména energetická bezpečnost, mezinárodní dohody v oblasti ochrany 
klimatu (snižování množství vypouštěných skleníkových plynů, zejména CO2), a 
navazující energetická politika EU (zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, podpora 
kombinované výroby elektřiny a tepla, územní těžební limity, emisní povolenky atd.)  
Trendem budoucnosti budou jednoznačně pokračující úspory spotřeby tepla, s čímž souvisí i 
v evropské a relativně nově i v legislativě jednotlivých členských států zakotvené zvyšující se 
požadavky na nové budovy a na rekonstrukce stávajících budov. 
Má-li si teplárenství udržet konkurenceschopnost i za nových změněných podmínek, 
musí se pružně přizpůsobit nové situaci. Znamená to podrobně analyzovat nové 
podmínky a rizika a hrozby z toho vyplývající a nalézt vhodná opatření a řešení. 
Na druhé straně, teplárenství již jednoznačně prokázalo svoje pozitiva, zejména ve využívání 
obnovitelných a netradičních zdrojů energie, v úsporách spotřeby primárních paliv,  
v příspěvku ke snižování emisí skleníkových plynů a v dalších ekologických aspektech, což 
vyvolává sekundární potřeby i v rámci energetické legislativy stanovit určité principy, přístupy 
a vymezení podpory tomuto odvětví. 

7.2 PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ KONEČNÝCH ODBĚRATELŮ OD SYSTÉMU 
CZT 

V souvislosti se stále narůstajícími náklady na vytápění projevujícími se zvyšováním cen 
tepla hledají koneční odběratelé tepla samozřejmě způsoby, jak tyto náklady snížit. Často, 
vzhledem k nedostatečným a zkresleným informacím se objevují úvahy o odpojení bytů 
(obytných domů) od stávajících systémů zásobování teplem a řešení tohoto problému 
vybudováním vlastního tepelného zdroje. 
Tato tendence je výrazná u bytových domů ve vlastnictví jednotek v péči SVJ a  
u družstevního bydlení.  
U nájemného bydlení (byty v majetku obcí) je prakticky vyloučena. Při všech těchto úvahách 
spotřebitelů tepla je opomíjena řada relevantních údajů, které jsou nutné pro objektivní 
posouzení a závěry. 
Pro komplexní objektivní posouzení uvedeného problému je vhodné analyzovat následující 
okruhy: 

• Současné ceny tepla z různých tepelných zdrojů a jejich vývoj. 
• Legislativní problematiku provozu vytápěcích soustav a případného odpojování 

konečných odběratelů. 
• Technickou úroveň a možnosti provozovatele zdroje. 
• Možnosti objektivního porovnání kalkulované ceny tepla pro konečného odběratele. 

Teprve na základě analýzy těchto okruhů problémů je možno provést objektivní závěr, viz 
dále. 

7.2.1 TECHNICKO-EKONOMICKÁ OTÁZKA ODPOJOVÁNÍ OD CZT 
Při ekonomickém hodnocení ceny tepla z CZT a vlastního tepelného zdroje (domovní nebo 
blokové kotelny) je nutné vycházet z úplných vlastních nákladů na výrobu a rozvod tepla. 
Často se v různých nerelevantních úvahách objevuje „konstrukce“ ceny tepla, která 
představuje pouze palivové náklady.  
Kalkulační vzorec ceny tepla 
Proměnné náklady (variabilní):                     

• Palivo 
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• Nakoupené teplo   
• Elektrická energie 
• Technologická voda 
• Ostatní proměnné náklady (např. emise) 

Stálé náklady (fixní):    

• Mzdy a pojištění 
• Oprava, údržba, revize 
• Kontrola účinnosti kotlů dle vyhlášky č. 194/2013 Sb. 
• Odpisy 
• Nájem 
• Leasing 
• Zákonné rezervy 
• Výrobní režie 
• Správní režie 
• Úroky z úvěrů 
• Ostatní stálé náklady 

Dále je provedeno ekonomické posouzení případu odpojení objektu od systému CZT a 
vybudování vlastní domovní kotelny (DK) spalující zemní plyn. 
Kritériem pro ekonomické hodnocení je doba návratnosti potřebné investice na realizaci 
vlastní DK a investice spojené s odpojením od systému (uvažována částka 50 tis. Kč je 
v rámci korektnosti nejnižší možná). Doba návratnosti investice je uvažována jako podíl 
celkových investičních nákladů a rozdílu nákladů na celkovou konečnou cenu tepla. 
Vstupní údaje pro toto hodnocení jsou uvažovány jako průměrné a budou se pochopitelně 
lišit dle místních podmínek. Proto je s nimi nutno tak pracovat. 
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu. Dle našeho názoru je vhodné při 
úvahách o změně vytápění a přechodu od systému CZT  z nich vycházet. 

Obrázek 27 Doba návratnosti – porovnání CZT a domovní kotelny na ZP v závislosti na 
ceně CZT 
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Z grafu vyplývá orientační návratnost investičních prostředků, které je nutno  vložit do 
opatření  spojených s odpojením od systemu CZT a vybudováním domovní plynové kotelny. 
Pro porovnávání je volena životnost zařízení kotelny 15 roků (vzhledem k životnostem 
některých prvků kotelny je však nutno počítat reálně s náklady na údržbu vyššími). Jako 
optimální je volena životnost 10 roků. 
Pro dobu diskontované návratnosti rovnající se době životnosti zařízení (Td = Tž) je 
mezní hodnota ceny tepla z CZT pro dobu návratnosti 10 cca 670 Kč/GJ a pro dobu 
návratnosti 15 cca 570 Kč/GJ. Teprve vyšší cena tepla z CZT vytváří prostor  
pro hospodárnou změnu vytápění a přechod na DK. 

7.2.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC ODPOJOVÁNÍ ODBĚRATELŮ OD CZT  
V SOUVISLOSTI S ÚEK 

Následující kapitola analyzuje v současnosti platnou legislativu ČR ve vztahu k problematice 
odpojování od systémů CZT. Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování 
teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže 
uvádíme příslušné zákony, předpisy a vyhlášky s vazbou k této problematice: 

• Zákon č. 458/2000 Sb., dle aktualizovaného znění předpisu 350/2012 Sb. 
(energetický zákon) 

• Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření 
energií) 

• Zákon č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) 
• Zákon č. 183/2006 Sb., dle aktualizovaného znění předpisu 350/2012 Sb. 

(stavební zákon) 
• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
• Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní 

energetické koncepce 
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
• Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče 

plynných paliv 
• Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost 

nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 
• Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 

zařízení. 

A) Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění změn a doplňků v § 77, týkajícím se odběratelů tepla  
v odst. 5 stanoví, že změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být 
provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního 
prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové 
náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady, spojené s odpojením  
od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení  
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od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Zákon tedy odpojování objektu nezakazuje, 
ale stanoví podmínky, za kterých k tomu může dojít. 
Oproti původnímu znění zákona č. 458/2000 Sb. došlo jeho novelizací zákonem č. 670/2004 
Sb. k menší změně tohoto ustanovení, neboť do původního znění byla přidána slova 
„jednorázové“ a „takové“. Dodavatel může na odběrateli vymáhat finanční úhradu  
za skutečné jednorázové náklady spojené s odpojením, a to např. za technický návrh 
realizace odpojení, práce výkopové, vypouštění rozvodů, zaslepení potrubí, 
demontáže armatur a měřících zařízení, úhradu event. ztracené teplonosné látky, 
tlakové zkoušky, terénní úpravy a rovněž v případě potřeby nové hydraulické mezi 
objektové vyregulování soustavy po odpojení odběratele a případně některé další 
náklady obdobného typu, pokud tyto náklady skutečně vznikly. Změnu ekonomické 
situace dodavatele snížením odbytu tepla a náklady dodavatele s tím související nelze  
do těchto nákladů zahrnout. Žádný právní předpis nemůže ani nepřímo žádného odběratele 
nutit k trvalému odběru zboží (a tedy i tepla) od jednoho dodavatele, ani se podílet na 
nákladech spojených s eventuálním nevyužitím jeho dodavatelských kapacit a popírat tak 
principy podnikání v tržním prostředí.  
B) Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění změn a doplňků tímto ustanovením chrání provozovatele 
soustav centralizovaného zásobování teplem a ostatní odběratele, neboť je skutečností, že 
pokud se některý odběratel odpojí od rozvodného tepelného zařízení, bude to znamenat i 
zhoršení technických a ekonomických podmínek dodávky tepla ostatním odběratelům  
v propojené soustavě. Vedle toho bude docházet i k vyšším relativním ztrátám v rozvodech. 
Přitom cena tepla je poměrem nákladů a množství dodaného tepla, a pokud dochází  
k odpojování objektů, pak vlivem stálých nákladů při výrobě a rozvodu nezávislých  
na množství dodaného tepla se jednotková cena zvyšuje. 
Zrušení odběru tepla, a s tím spojené vybudování vlastního zdroje, musí odběratel důkladně 
technicky a ekonomicky uvážit a nelze přitom vycházet pouze ze současných cenových 
relací paliv, ale je nutno uvažovat i ostatní ekonomicky oprávněné náklady. Odběratelé, kteří 
odpojení od rozvodného tepelného zařízení požadují, uvažují často pouze s palivovými 
náklady a další náklady si málo uvědomují. Odběratelé jsou navíc obvykle neplátci DPH, 
takže palivo nakupují včetně 21 % DPH a jejich měrné palivové náklady jsou tím vyšší než u 
dodavatele, provozovatele soustavy CZT, který je plátcem DPH, vstupy kalkuluje bez DPH a 
vyrobené teplo zdaňuje ve snížené sazbě DPH, tj. 15 %. Přitom si rovněž neuvědomují, že 
by měli v kalkulaci ceny tepla uplatňovat i přiměřený zisk, potřebný jako finanční prostředky 
sloužící k úhradě technického zhodnocení (rekonstrukcí, investic, modernizací, obnovy) 
svého zařízení. 
C) Možnost odpojování objektů od centrálních zdrojů tepla omezuje i zákon č. 201/2012 Sb. 
ve znění změn a doplňků, neboť podle § 16 odst. 7 tohoto zákona jsou právnické a fyzické 
osoby u nových nebo při změnách stávajících staveb povinny (pokud je to pro ně technicky 
možné a ekonomicky přijatelné) využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou 
energií, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provedení v souladu se zákonem a 
vydanými předpisy. 
Cílem tohoto ustanovení je zabránit zhoršování kvality ovzduší – případně stávající stav 
ovzduší zlepšit – výstavbou a provozem nových spalovacích zdrojů, které by byly spojeny  
s odpojováním odběratelů od CZT resp. jejich nepřipojením. Přičemž každý jednotlivý případ 
možného odpojení odběratele/nepřipojení nového odběratele je nutno posuzovat jako 
možnost odpojení/nepřipojení všech stávajících odběratelů k CZT. Včetně všech s tím 
souvisejících důsledků (výstavby mnoha nových spalovacích zdrojů). 
Pro ekonomický a ekologický provoz zdrojů tepla je nutné jejich optimální tepelné využití, kdy 
je jednak nejvyšší tepelná účinnost a současně i nejnižší měrné emisní zatížení, tj. nejnižší 
úroveň emisí na 1 GJ vyrobeného tepla. Odpojováním objektů od soustav CZT pak dochází 
ke snižování jmenovitého provozního výkonu a snižování tepelné účinnosti zařízení. 
Je skutečností, že měrné emisní zatížení na 1 GJ vyrobeného tepla nebo na 1 kW 
instalovaného výkonu je u odpojených objektů vyšší než u zdrojů tepla soustav CZT. 
Legislativa ochrany ovzduší problematiku odpojování od soustav CZT přímo neřeší. Tuto 
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otázku posuzuje stavební úřad ve své působnosti a svá stanoviska k těmto záležitostem 
podává i příslušný orgán životního prostředí. Při vydávání stanovisek a povolení by měly 
být respektovány požadavky na kvalitu ovzduší, územní plány a generely měst a 
územní energetické koncepce. 
D) Úvahy odběratelů o odpojení od soustavy CZT a vybudování vlastního domovního nebo 
objektového zdroje vycházejí především z jejich výše úhrady za dodávku tepla, která je 
součinem množství tepla a jeho ceny. Cena tepla je státem regulována formou věcného 
usměrňování (viz § 6 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění změn a doplňků), a to 
závazným postupem při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci (viz cenová rozhodnutí ERÚ). 
Licencovaný dodavatel je povinen ve smyslu § 76 zákona č. 458/2000 Sb. uzavřít  
s odběrateli smlouvu o dodávce tepla na každé odběrné místo. Pokud by požádal o zrušení 
licence, musí dodávat teplo i nadále po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však 12 měsíců. 
Přerušit nebo omezit dodávku tepla může dodavatel pouze v případech taxativně uvedených 
v § 76 odst. 4 citovaného zákona. Naproti tomu odběratel může přerušit odběr tepla kdykoliv 
i bez udání důvodu. 
Ve smlouvách o dodávce tepla jsou uváděny i výpovědní lhůty, přičemž ERÚ doporučuje  
12 měsíců, a to u smluv na dobu neurčitou. V některých případech jsou uzavírány i smlouvy 
na dobu určitou (např. 10-15 let) a pokud se odběratel od soustavy CZT odpojí, zaplatí 
dodavateli smluvní sankci. Takovéto smlouvy na dobu určitou jsou uzavírány zejména  
v případech, kdy dodavatel svými finančními prostředky zajistí výstavbu nových zdrojů nebo 
rozvodů anebo jejich rekonstrukci. 
E) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, v platném znění stanovuje pro krajské 
úřady a magistráty statutárních měst povinnost zpracovat územní energetickou koncepci 
(dále jen „ÚEK“), která je závazným podkladem pro územní plán. Prováděcím předpisem je 
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb. Obce mají právo pro svůj územní obvod takovouto ÚEK 
zpracovat, a to v souladu se státní a krajskou energetickou koncepcí.  
Specifikace legislativních opatření v procesu odpojení od CZT 
§ 126 odst. 1 stavebního zákona 
 „Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení 
o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 
odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.“ 
§ 126 odst. 2 stavebního zákona 
„Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím 
podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, 
život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné 
stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.“ 
§ 126 odst. 3 stavebního zákona 
 „Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými 
tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.“ 
V konečném důsledku je tedy odpojení od centrálního vytápění změnou dokončené stavby 
ve smyslu § 126 stavebního zákona, která je přípustná jen na základě souhlasu nebo 
povolení stavebního úřadu. 
Jelikož se změna dotýká práv třetích osob (např. vlastníků ostatních bytových jednotek), 
stavební úřad vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň 
určí podklady nezbytné pro řízení. Nejzásadnějším z těchto podkladů je přitom souhlas 
vlastníků ostatních bytových jednotek v domě. 
§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
„Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 
pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mimo jiné úspora 
energie a tepelná ochrana.“ 
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Ustanovení této vyhlášky se dále odkazuje na zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
a dále na vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Dle těchto předpisů je 
upřednostňováno CZT formou povinnosti zpracování posouzení technické, ekologické a 
ekonomické proveditelnosti dodávek tepelné energie nebo chladu ze soustavy zásobování 
tepelnou energií. Prokáže-li tedy Průkaz energetické náročnosti relevantnost zásobování 
budovy dálkovým teplem, není v rámci stavebního řízení odpojení povoleno. 
Dále musí být posouzena shoda podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (např. nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 25/2003 Sb., nařízení vlády č. 26/2003 Sb. a nařízení 
vlády č. 22/2003 Sb.) 
 
Náležitosti žádosti o stavební řízení k odpojení od CZT 
Náležitosti žádosti o stavební povolení upravuje § 110 stavebního zákona. Obsahové 
náležitosti žádosti o stavební povolení pak stanoví příslušný prováděcí předpis. Dále jsou 
specifikovány jednotlivé náležitosti: 

• Projektová dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb. Dále musí projektová dokumentace obsahovat stanoviska, 
posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace. Součástí dokumentace by tak měl být i rozsah, řešení a náklady 
související s odpojením blíže specifikované v bodě A) kapitoly 7.2.2. 

• Návrh nového způsobu vytápění. 
• Závazné stanovisko Státní energetické inspekce v rozsahu dle vyhlášky  

č. 195/2007 Sb. 
• Závazná stanoviska, popř. povolení ve formě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany 

ovzduší dle § 11 odst. 2 a 3 zákona o ochraně ovzduší. 
• Stanovisko orgánu veřejného zdraví. 
• Průkaz energetické náročnosti budovy či energetický posudek u zdrojů nad 200 kW. 
• Z legislativních úprav také vyplývá účastenství držitele licence na rozvod tepla  

ve stavebním řízení, které má ochránit, jeho věcná práva k nemovitosti v důsledku 
umístění jeho rozvodného zařízení. 

Další relevantní přílohy žádosti o odpojení 

• Posouzení výsledků ekonomického hodnocení. 
• Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů 
• Odborný posudek pro povolení stavby zdroje dle § 32, odst. 1, písm. d) zákona  

o ochraně ovzduší. 
• Rozptylová studie pro povolení stavby zdroje dle § 32, odst. 1, písm. e) zákona  

o ochraně ovzduší. 
• Hluková studie 

Stavební úřad přezkoumává žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 
stavebního zákona. Zkoumá zejména soulad projektové dokumentace s územně plánovací 
dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, dále zkoumá, 
zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou, 
zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a zda jsou splněny 
požadavky dotčených orgánů. Dále stavební úřad posuzuje splnění požadavků § 77 odst. 5 
energetického zákona. 
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Účastníci stavebního řízení mohou v řízení vznášet jen námitky v rozsahu vymezeném § 114 
stavebního zákona. Stavební úřad není oprávněn v tomto řízení řešit otázky týkající se vlivu 
změny způsobu vytápění na snížení účinnosti CZT, ekonomiky jeho provozu a ochrany 
investic do rozvodných tepelných zařízení nebo zdroje tepelné energie. 
 
Závěr podkapitoly 
Z výše uvedeného vyplývá, že změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění 
může být sice provedena, ale jen za předpokladu, že veškeré vyvolané jednorázové náklady 
na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného 
tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení 
požaduje. Toto ustanovení pamatuje kromě souhlasu stavebního úřadu také na souhlas 
orgánů ochrany životního prostředí a soulad s územní energetickou koncepcí. 
Odpojení od CZT je možné za těchto předpokladů: 

1) Není a nebude v místě realizace překračován žádný platný imisní limit, který by 
nově navrhovaným řešením mohl být ovlivněn, 
nebo 

2) V místě realizace zanikne v horizontu cca do 5 let (dobu nutno uvažovat  
v kontextu s finanční analýzou, případně zjednodušeně s životností 
předpokládané investice) možnost využití CZT, 
nebo 

3) Finanční analýza prokáže ekonomickou nepřijatelnost zásobování z CZT  
při porovnání s jiným nově navrhovaným řešením. 

Tedy shrneme-li výše uvedené, je odpojení od CZT možné (v rámci příslušných právních 
kroků, úkonů), avšak mnohdy velmi komplikované, případně musí řešit v dlouhodobém 
procesu až případný soud. 
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7.2.3 ANALÝZA RIZIK SPOJENÝCH S ODPOJOVÁNÍM KONEČNÝCH 
ODBĚRATELŮ OD CZT 

Odpojování konečných odběratelů od systému CZT a instalace, v drtivé většině případů, 
plynových domovních kotelen s sebou přináší řadu rizik a omezení. Při hodnocení míry rizika 
je nezbytné, kromě komparace ekonomických parametrů, uvažovat další aspekty 
(výhody/nevýhody) porovnávaných způsobů dodávky tepla, zejm. legislativní, provozně 
technické, ekologické, synergické efekty.  Cílem této kapitoly je rizika a bariéry identifikovat. 
Ekologická rizika 
1. Riziko negativního vlivu na životní prostředí. Jedná se zejména o možné zhoršení 

imisní situace, zvýšení emisní zátěže a hlukové zátěže pro obyvatelstvo v důsledku 
masivního nárůstu individuálního vytápění. 
Opatření – Vyloučit negativní dopady a zároveň identifikovat míru tohoto rizika je 
možné provedením rozptylové a hlukové studie.  

Ekonomická rizika 
1. Riziko vysokých nákladů na odpojení. S ohledem na budoucí investice 

provozovatele do stávajícího systému CZT je patrné, že provozovatel bude  
na základě platné legislativy důsledně požadovat kompenzaci za odpojení odběrného 
místa. 

2. Riziko významného nárůstu ceny tepla z CZT. Tato skutečnost může být 
způsobena několika faktory: 

• Nárůst variabilní složky nákladů v důsledku neočekávaných geopolitických či 
ekonomických turbulencí 

• Nutné mimořádné výdaje, vyšší než předpokládané investice 
• Významné množství skutečně odpojených odběratelů způsobí nižší odběr tepla,  

ve kterém jsou rozpouštěny stálé náklady provozovatele CZT 

3. Volatilita ceny zemního plynu. Predikovat vývoj ceny plynu lze v současnosti velice 
obtížně. Sázka na ceníkovou cenu jednoho z dodavatelů v jednom roce může 
představovat značné riziko pro provozovatele domovní plynové kotelny. Rizikem 
může být rovněž zvyšování rozdílu ceny zemního plynu mezi maloodběratelem a 
velkoodběratelem. 
Opatření – Riziko je možné do značné míry snížit citlivostní analýzou v rámci 
ekonomického posouzení realizace individuálního vytápění s určením změny 
ekonomického parametru (palivové náklady). 

4. Zdanění zemního plynu pro domácnosti. Dalším rizikem realizace substitučního 
zdroje je skutečnost reálného zdanění zemního plynu pro domácnosti tzv. uhlíková 
daň. V současné době jsou domácnosti od této daně osvobozeny. V důsledku této 
skutečnosti dojde v následujících letech k nárůstu ceny zemního plynu. 
Opatření – Riziko je možné do značné míry snížit citlivostní analýzou v rámci 
ekonomického posouzení realizace individuálního vytápění s určením změny 
ekonomického parametru (palivové náklady). 

5. Plná sazba DPH na palivo. Odběratelé domovních plynových kotelen jsou obvykle 
neplátci DPH, takže palivo nakupují včetně 21 % DPH a jejich měrné palivové 
náklady jsou tím vyšší než u dodavatele, provozovatele soustavy CZT, který je 
plátcem DPH, vstupy kalkuluje bez DPH a vyrobené teplo zdaňuje ve snížené sazbě 
DPH, tj. 15 %. 

Provozně technická rizika 
1. Provozní rizika individuálních zdrojů. Oproti dodávkám tepla od provozovatele 

CZT je provozovatel domovní plynové kotelny povinen provádět veškeré provozně-
legislativní úkony dle příslušných předpisů, zejm. pravidelné revize, kontroly účinnosti 
zdroje, údržbu, opravy apod. 
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Legislativní rizika 
1. Náročnost formálního procesu odpojení od CZT. Proces odpojování od systému 

CZT podléhá v některých případech stavebnímu řízení dle ustanovení stavebního 
zákona. Povolovací proces je značně časově a finančně náročný vzhledem k nutnosti 
předložení stanovisek příslušných orgánů a doložení odborných dokumentů (blíže 
kapitola 7.2.2.) 

7.3 ANALÝZA SOUČASNÉ ÚROVNĚ CENY TEPLA V MĚSTĚ JESENÍK 
V následujících podkapitolách bude analyzována současná cena tepla v porovnání 
s nejobvyklejšími substitučními zdroji. 

7.3.1 POROVNÁNÍ CEN TEPLA Z OBDOBNÝCH SYSTÉMŮ 
Možných způsobů prezentace ceny tepla je celá řada, avšak pro potřeby jednotného 
srovnání je nejobjektivnějším kritériem cena tepla za GJ na patě objektu, včetně DPH a 
uvedení typu paliva. Právě typ použitého paliva (tzn. zejména variabilní náklady), případně 
stáří zdroje (tzn. výše odpisu) jsou hlavními příčinami, proč se ceny tepla v jednotlivých 
lokalitách liší až o 200 Kč/GJ. Vzhledem k tomu, že fixní náklady jsou jednotně regulovány 
ERÚ je konečná cena tepla nejvíce ovlivňována právě vývojem cen jednotlivých druhů paliv. 
Proto nejvyšší ceny tepla vykazují dlouhodobě novější zdroje na zemní plyn a zdroje na TO. 

Tabulka 28 Porovnání cen tepla ve srovnatelných systémech 

Město Palivo 
Cena kalkulovaná 

2014 Instalovaný výkon 

[Kč/GJ] [MWt] 

Ústí nad Orlicí zemní plyn (z.p.) 561 40,0 

Znojmo z.p. 583 38,0 

Jeseník z.p. 593 16,0 

Semily z.p. 605 23,0 

Havlíčkův Brod z.p. 610 33,0 

Jičín z.p. 620 30,0 

Svitavy z.p. 630 24,3 

Břeclav z.p. 637 16,6 

Turnov z.p. 638 37,0 

Rakovník z.p. 653 23,0 

Šumperk z.p. 665 64,5 

Blansko z.p. 667 49,0 

Nový Jičín z.p. 689 99,4 

Česká Lípa z.p. 712 79,7 

Louny z.p. 724 10,7 

Prachatice z.p. 739 36,0 

Beroun z.p. 776 53,0 
  



Územní energetická koncepce města Jeseník 

Zakázkové číslo: 7732T.14 Archivní číslo: 7732T-14/X18-01 Strana: 64 

7.3.2 MOŽNOSTI SUBSTITUCE DODÁVKY TEPLA V MĚSTĚ JESENÍK  
Od konce devadesátých let a počátku nového tisíciletí dochází napříč ČR v různé intenzitě 
ke snahám k odpojování ze soustav centrálního zásobování. Největší výskyt těchto pokusů 
se objevoval u novějších zdrojů na zemní plyn, neboť kombinace vysokých variabilních 
nákladů a odpisů vytvářela významně vyšší konečné ceny tepla, než tomu bylo  
u hnědouhelných zdrojů (viz tabulky na následujících stranách). 
Zásadním problémem většiny těchto snah o přechod na decentrální plynový zdroj je 
skutečnost, že ze strany alternativních dodavatelů jsou ekonomické výpočty a podmínky 
provozu definující cenu tepla poskytované potenciálním zákazníkům – bytovým družstvům, 
nebo SVJ v neúplné, zkreslené, či podhodnocené podobě. Výsledkem pak byla často 
zkušenost, že skutečná cena tepla z nového zdroje není nižší, je v lepších případech stejná, 
nebo dokonce horší než bez stávajícího centrálního zdroje.  
Důvody těchto často zkreslených, či neúplných výpočtů budoucí ceny tepla jsou 
způsobovány: 

A. snahou dosáhnout za každou cenu významně nižší konkurenční ceny tepla oproti 
stávajícímu zdroji, 

B. neznalostí, nebo bagatelizování problematiky reálného provozu a s ním spojených 
povinností a tím i nákladů plynových kotelen (revizí, obsluh, údržby), 

C. neznalostí cenotvorby celkových variabilních nákladů nového zdroje (zejména 
vícesložkové ceny zemního plynu, nezbytných nákladů na elektřinu), 

D. zamlžováním dalších složek ceny, jako je promítnutí odpisů z investice, ceny peněz 
na finančním trhu a v poslední řadě také případné promítnutí nákladů na odpojení ze 
strany dodavatele. 

Nachází-li se tedy cena tepla z centrálního zdroje na úrovni stejné, nebo nižší než  
u plánovaného decentrálního zdroje, neexistují ekonomické důvody k odpojení z CZT 
soustavy. 
I pokud se cena tepla z CZT nachází jen mírně nad cenami z nových substitučních kotelen 
(do úrovně cca 15 až 30 Kč/GJ), není stále ještě jednoznačně výhodné se z CZT odpojit. 
Důvodem je poskytování dalších služeb ze strany dodavatele, jako je 24 hod. non - stop 
služba při poruchách a poškozeních, jistota celoroční dodávky. Není nutnost sledovat změny 
v legislativě, dalších povinnostech při provozu a údržbě - vše řeší dodavatel. 

7.3.2.1 Komentář k výpočtům substitučních cen 

V rámci ÚEK byly vpracovány vzorové kalkulace nákladů a ceny tepla z technicky 
dostupných substitučních zdrojů s aktuálními cenami paliv a energie k roku 2014, a to  
ke skutečným spotřebám tepla na vytápění a přípravu TV (průměrná hodnota za roky 2011 – 
2013) pro objekty: 

- bytový dům o 24 bytech, roční spotřeba tepla 806 GJ, zateplený objekt, původní 
okna, sekundární odběr, 

- rodinný dům, roční odběr 59 GJ, objekt s nízkou energetickou náročností, sekundární 
odběr 

Kalkulace ceny vychází z úplných nákladů výroby tepla (viz níže), které zahrnují palivovou 
složku, elektrickou energii a ostatní složky ceny tepla jako je pořízení investice, odpisy, 
úrokovou, respektive diskontní míru, náklady na údržbu, revize…apod. 
Použity byly výhradně prokazatelné náklady vznikající při výstavbě těchto substitučních 
zdrojů – tzn. oficiální ceníkové položky dodavatelů technologií, ceníkové hodnoty plynu 
nejvýznamnějších dodavatelů, cenovým výměrem ERÚ stanovené hodnoty regulovaných 
složek zemního plynu a elektřiny a odpovídající cenu peněz pro pořízení investice. 
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Náklady na odpojení, které je nutno započíst do nákladů nového zdroje nebyly uváděny, 
neboť jsou individuální a nelze je paušálně postihnout. Výsledná ceny je uváděna vždy 
s DPH a všechny varianty jsou předkládány ve srovnání  Kč/GJ.  
Rizika odpojení přes vybudovanou konkurenční blokovou kotelnu jsou velmi malá (shoda 
více odběratelů na investici, vlastnictví pozemku, velikost investice atd.), bloková kotelna 
tedy nebyla uváděna. Největším konkurentem je tak stále domovní kotelna, kde je provedení 
investice mnohem jednodušší. 

7.3.2.2 Technické možnosti substituce 

Analyzována byla většina technicky dostupných konvenčních i alternativních zdrojů 
s výjimkou zdrojů na drahá kapalná a plynná paliva (LTO, TTO, LPG, CNG apod.). 

Tabulka 29 Substituce v bytových domech 

Označení Popis varianty Poznámka / vysvětlení 
TČ + EE tepelné čerpadlo 

vzduch/voda; bivalentní 
zdroj na elektřinu (elektrická 
topná patrona) 

hlavní zdroj splitové čerpadlo – 6x 35,7 kW, 
tepelná akumulace 3x 1,5 m3 s elektrickým 
dohřevem, TV nepřímoohřívaný zásobník + 
elektrický dohřev, umístění společné prostory 
+ fasáda. Tarif D56d (tepelné čerpadlo), cena 
EE dle ceníku ČEZ Prodej  

B-DK domovní kotelna na 
biomasu - pelety 

Kotel o jmenovitém výkonu 500 kW 
s automatickým přikládáním paliva, zásobník 
paliva, TV – nepřímoohřívaný zásobník, 
umístění v přístavbě, odkouření po fasádě 
domu. Cena pelet 314 Kč/GJ, výhřevnost  
16,5 MJ/kg  

U-DK domovní uhelná kotelna - 
hnědý ořech 

Kotel o jmenovitém výkonu 500 kW 
s automatickým přikládáním paliva, zásobník 
paliva, TV – nepřímoohřívaný zásobník, 
umístění v přístavbě, odkouření po fasádě 
domu. Cena uhlí 210 Kč/GJ, výhřevnost 17,6 
MJ/kg 

PT + EE TV přímotopy, elektrický ohřev 
TV 

Elektrické přímotopy do jednotlivých 
b.j.,celkový příkon 462 kW, TV centrálně - 
elektrický boiler 4x 500 l, demontáž 
teplovodní otopné soustavy. Tarify D45d 
(přímotop) a D26d (akumulace), cena EE dle 
ceníku ČEZ Prodej 

ZP-DK_24_c1 domovní plynová kotelna 
s cenou zemního plynu 1 - 
24 b.j. 

STL přípojka, 1x plynový kotel o jmenovitém 
výkonu 150 kW, TV – nepřímoohřívaný 
zásobník 500 l, umístění společné prostory, 
odkouření po fasádě domu. Cena zemního 
plynu smluvní – úroveň 2014, distribuce RWE 
GasNet, odběr nad 63 MWh do 630 MWh 

ZP-DK_24_c2 domovní plynová kotelna 
s cenou zemního plynu 2 - 
24 b.j. 

STL přípojka, 1x plynový kotel o jmenovitém 
výkonu 150 kW, TV – nepřímoohřívaný 
zásobník 500 l, umístění společné prostory, 
odkouření po fasádě domu. Cena zemního 
plynu dle ceníku RWE Energie – produkt 
eStart, distribuce RWE GasNet, odběr nad 63 
MWh do 630 MWh 
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Tabulka 30 Substituce v rodinných domech 

Označení Popis varianty Poznámka / vysvětlení 
ZP-K závěsný plynový kotel 

provedení turbo 
NTL přípojka, 1x plynový kotel o jmenovitém 
výkonu 24 kW, TV – nepřímoohřívaný 
zásobník 100 l, odkouření turbo. Cena 
zemního plynu dle ceníku RWE Energie – 
produkt eStart, distribuce RWE GasNet, odběr 
nad 20 MWh do 25 MWh 

ZP-K + SS/ZP 
UT+TV 

závěsný plynový kotel 
provedení turbo + solární 
systém na přípravu TV a 
přitápění  

NTL přípojka, 1x plynový kotel o jmenovitém 
výkonu 24 kW, TV – nepřímoohřívaný 
zásobník 100 l, odkouření turbo. Cena 
zemního plynu dle ceníku RWE Energie – 
produkt eStart, distribuce RWE GasNet, odběr 
nad 15 MWh do 20 MWh, solární systém 
http://www.regulus.cz/cz/solarni-sestava-
nzu_sol380 

TČ + EE tepelné čerpadlo 
vzduch/voda; bivalentní 
zdroj na elektřinu 
(elektrická topná patrona) 

hlavní zdroj splitové čerpadlo – 1x 15,8 kW, 
TV -  akumulační zásobník 300 l + elektrický 
dohřev. Tarif D56d (tepelné čerpadlo), cena 
EE dle ceníku ČEZ Prodej  

B-K stacionární kotel se 
zásobníkem na pelety a 
automatickým přikládáním 

Kotel o jmenovitém výkonu 22 kW 
s automatickým přikládáním paliva, TV – 
nepřímoohřívaný zásobník 100 l, odkouření po 
fasádě domu. Cena pelet 314 Kč/GJ, 
výhřevnost 16,5 MJ/kg 

U-K stacionární kotel se 
zásobníkem na uhlí (hnědý 
ořech) a automatickým 
přikládáním 

Kotel o jmenovitém výkonu 22 kW 
s automatickým přikládáním paliva, TV – 
nepřímoohřívaný zásobník 100 l, odkouření po 
fasádě domu. Cena uhlí 210 Kč/GJ, 
výhřevnost 17,6 MJ/kg 

PT + EE TV přímotopy, elektrický ohřev 
TV 

Elektrické přímotopy do jednotlivých místností, 
celkový příkon 13 kW, TV - elektrický boiler  
100 l, demontáž teplovodní otopné soustavy. 
Tarify D45d (přímotop) a D26d (akumulace), 
cena EE dle ceníku ČEZ Prodej 

PT + SS/EE 
TV 

přímotopy, elektrický ohřev 
TV + solární systém na 
přípravu TV 

Elektrické přímotopy do jednotlivých místností, 
celkový příkon 13 kW, TV – nepřímoohřívaný 
zásobník s elektrodohřevem 250 l, demontáž 
teplovodní otopné soustavy. Tarify D45d 
(přímotop) a D26d (akumulace), cena EE dle 
ceníku ČEZ Prodej, solární systém 
http://www.regulus.cz/cz/solarni-sestava-
nzu_sol-250 

KK + EE Krbová kamna uzavřená 
bez výměníku, podíl na 
vytápění max. 20%, 
přímotopy, elektrický ohřev 
TV 

Krbová kamna o jmenovitém výkonu 9 kW bez 
výměníku s ručním přikládáním kusového 
dřeva, odkouření po fasádě domu. Cena 
paliva 242 Kč/GJ, výhřevnost 14,2 MJ/kg. 
Elektrické přímotopy do jednotlivých místností, 
celkový příkon 13 kW, TV - elektrický boiler  
100 l, demontáž teplovodní otopné soustavy. 
Tarify D45d (přímotop) a D26d (akumulace), 
cena EE dle ceníku ČEZ Prodej 

http://www.regulus.cz/cz/solarni-sestava-nzu_sol380
http://www.regulus.cz/cz/solarni-sestava-nzu_sol380
http://www.regulus.cz/cz/solarni-sestava-nzu_sol-250
http://www.regulus.cz/cz/solarni-sestava-nzu_sol-250
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KK + SV + EE 
TV 

Krbová kamna uzavřená se 
spalinovým výměníkem do 
otopné soustavy, podíl na 
vytápění max. 50%, 
bivalentní zdroj na elektřinu 
(elektrická topná patrona), 
elektrický ohřev TV 

Krbová kamna se spalinovým výměníkem o 
jmenovitém výkonu 11,3 kW s ručním 
přikládáním kusového dřeva, odkouření po 
fasádě domu. Cena paliva 242 Kč/GJ, 
výhřevnost 14,2 MJ/kg. Akumulační zásobník 
200 l s elektrodohřevem, TV - elektrický boiler 
100 l, celkový příkon 8 kW. Tarif D26d 
(akumulace), cena EE dle ceníku ČEZ Prodej 

7.3.2.3 Výsledné srovnání pro rok 2014 

Pro posouzení konkurenceschopnosti ceny tepla je klíčové srovnání konečné ceny tepla 
včetně DPH na patě objektu v sektoru bydlení oproti cenám tepla z nových konkurenčních 
lokálních zdrojů. 
Sem můžeme počítat za přímé konkurenty domovní plynovou kotelnu, kotel na uhlí a kotel 
na biomasu. V praxi se prozatím (až na výjimky) objevuje domovní plynová kotelna. 
Porovnáme-li tedy cenu tepla v nejrozšířenější úrovni předání platné pro rok 2014  
od provozovatele soustavy zásobování teplem a cenu výše uvedených typů konkurenčních 
zdrojů zjistíme, že: 

• cena tepla z CZT odpovídá průměrné substituční ceně tepla z domovní kotelny – 
v případě ceníkové ceny dodavatele plynu je cena tepla z CZT o 30 Kč/GJ nižší, 
v případě ceny plynu alternativního dodavatele je pak cena tepla z CZT o 16 Kč/GJ 
vyšší 

• cena tepla v případě použití tepelného čerpadla je konkurenceschopná ceně tepla  
z SCZT 

• cena tepla sekundárního odběru oproti nejvýznamnějšímu konkurentovi – domovní 
plynové kotelně v bytovém domě s 24 b.j. (ZP od RWE - cena smluvní, nižší oproti 
ceně ceníkové) je -60 Kč/GJ. 

• největší rozdíl porovnávaných cen u sekundární dodávky tepla představuje 
substituční zdroj – automatický kotel na hnědé uhlí s cenou 458 Kč/GJ a tedy 
rozdílem téměř 170 Kč/GJ. U kotelny na biomasu – pelety je opět rozdíl negativní a 
činí -46 Kč/GJ, 

• z porovnání substitučních cen pro rodinné domy je patrné, že CZT může být 
zajímavou alternativou, zejména v lokalitách s nízkými náklady na vybudování 
přípojky (v blízkosti stávajícího rozvodu) 

Vyhodnocena byla rovněž nákladová cena tepla bez uvažování investičních nákladů – jako 
doplňková varianta. Důvodem je skutečnost, že v důsledku již zrealizovaných energeticky 
úsporných opatření na řadě bytových domů, existují v řadě SVJ ve fondu oprav kapitálové 
rezervy. 
Kalkulace ceny tepla z jednotlivých substitučních zdrojů ukazují následující tabulky a grafy. 
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Tabulka 31 Kalkulace cen ze substitučních zdrojů pro rok 2014 – bytový dům  

Náklady [Kč/GJ bez DPH] TČ + EE B-DK U-DK PT + EE TV ZP-
DK_24_c1 

ZP-
DK_24_c2 

Zemní plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 411,53 458,12 

Elektrická energie 338,14 0,00 0,00 559,23 18,92 18,92 

Pelety 0,00 382,48 256,55 0,00 0,00 0,00 

Ostatní variabilní náklady (voda, 
pomocná energie…) 8,82 34,64 34,64 2,80 5,99 5,99 

Obsluha zdroje 3,14 50,28 50,28 0,00 39,92 39,92 

Opravy a údržba / servis 3,78 3,78 3,78 0,00 11,04 11,04 

Ostatní stálé náklady 7,07 19,90 19,90 13,12 32,95 32,95 

Investice 124,76 53,60 53,60 24,31 55,00 55,00 

Náklady na odpojení ? ? ? ? ? ? 

Cena finančních prostředků 4% 57,79 39,48 39,48 15,73 38,89 38,89 

Celkem 543,5 584,2 458,2 615,2 614,2 660,8 
Celkem bez Ni 361,0 491,1 365,1 575,2 520,3 566,9 
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Tabulka 32 Kalkulace cen ze substitučních zdrojů pro rok 2014 – rodinný dům 

Náklady [Kč/GJ bez DPH] ZP-K 
ZP-K + 
SS/ZP 
UT+TV 

TČ + EE B-K U-K PT + EE 
TV 

PT + 
SS/EE TV KK + EE KK + SV + 

EE TV 

Zemní plyn 480,00 420,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elektrická energie 41,99 55,84 306,84 0,00 0,00 709,93 593,71 670,35 656,82 

Pelety / Hnědé uhlí 0,00 0,00 0,00 368,98 247,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní variabilní náklady (voda, 
pomocná energie…) 12,20 12,20 39,75 77,42 77,42 0,00 5,46 0,00 43,88 

Obsluha zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opravy a údržba / servis 23,97 23,97 0,00 10,19 10,19 0,00 10,19 0,00 0,00 

Ostatní stálé náklady 20,25 32,12 12,82 40,53 40,53 12,77 13,93 18,12 17,89 

Investice 100,63 237,34 376,15 180,91 180,91 36,76 128,87 50,81 111,33 

Náklady na odpojení ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Cena finančních prostředků 4% 75,12 127,79 148,08 113,02 113,02 23,85 62,03 38,58 58,36 

Celkem 754,2 909,4 883,6 791,1 669,6 783,3 814,2 777,9 888,3 
Celkem bez Ni 578,4 544,3 359,4 497,1 375,6 722,7 623,3 688,5 718,6 
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Obrázek 28 Kalkulace cen ze substitučních zdrojů pro rok 2014 – bytový dům 

 
Obrázek 29 Kalkulace cen ze substitučních zdrojů pro rok 2014 – rodinný dům 
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7.3.3 OPATŘENÍ PRO UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍHO TRHU 
Opatření lze rozdělit do tří základních skupin: 

A. Nezvyšování (snížení) ceny tepla a udržení její konkurenceschopnosti. 
B. V mezích možností realizovat opatření zabraňující poklesu dodávky tepla. 
C. Neustálé budování kvalitních vztahů s odběrateli tepla, 

Ad A) Vědomí rizika odpojování vyžaduje u všech vlastníků/provozovatelů CZT soustav 
neustálý tlak na snižování nákladů, optimalizaci všech činností ve vztahu k ceně a kvalitě 
dodávky. Udržitelnost systému je závislá na optimalizaci plánů údržby a obnovy v kontextu 
zachování konkurenceschopné ceny tepla. 
Ad B) Celkový trend poklesu prodeje tepla v regionálním teplárenství za roky 1996 až 2010 
se pohybuje v úrovni téměř 35 %! Od tohoto trendu se neliší ani prodej tepla v Jeseníku. 
Důvodů je několik. Jedná se zejména o pokračující zateplování budov, výměnu oken  
za plastová, instalaci termostatických ventilů a dále mírnější zimy. Trend poklesu prodeje 
tepla bude ještě několik let pokračovat, neboť bytový fond není ještě zcela zateplen. Z tohoto 
důvodu dochází neustále k „rozpouštění“ fixních nákladů ve stále menším počtu GJ, 
s minimální možností jejich výši dále snižovat. Z tohoto důvodu jsou velmi nutná nová 
připojení, která trend poklesu prodeje alespoň částečně eliminují. Tzn. nové bytové domy, 
obchodní centra, případně převzetí průmyslových výrobců a přivedení vlastní dodávky tepla 
jsou nejtypičtější potenciální zákazníci pro CZT soustavy napříč celou ČR.     
Ad C) Budování kvalitních vztahů s odběrateli tepla. Kvalitní doprovodné služby, dobrý 
marketing a komunikace se zákazníky jsou nezbytnými prvky pro udržení a rozšíření 
stávajícího trhu s teplem. Stoprocentní spolehlivá non-stop služba pro poruchy a opravy. 
Dále je vhodné: 

• 1 x ročně provést průzkum u zákazníků ohledně spokojenosti, 
• s jeho výsledky potom trh seznámit, 
• o cenách informovat v předstihu a hlavně transparentně vysvětlit důvody růstu. 

7.3.4 DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A CÍLE 
Cena tepla, jak již bylo popsáno výše, je v Jeseníku konkurenceschopná. V některých 
případech je cena tepla mírně nad úrovní ceny ze substitučních zdrojů. Ve střednědobém 
horizontu lze situaci i vzhledem k ostatním uváděným faktorům hodnotit jako stabilní. 
K odpojování od CZT v současnosti téměř nedochází. Střednědobý cíl by měl být zachovat 
současnou soustavu se stávajícím palivem a velikost trhu novým připojováním postupně 
zvětšovat, za účelem snížení konečné ceny tepla a tedy zachování konkurenceschopnosti. 
Pozitivním faktorem je také využívání kombinovaných zdrojů elektrické energie a tepla, které 
mohou mít příznivý vliv na konečnou cenu tepla a skýtají také určitý potenciál z pohledu 
zajištění bezpečnosti dodávek tepla. 
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8. PRIORITY A CÍLE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ 

V následující kapitole jsou formulovány priority a cíle energetického hospodářství v řešeném 
území. 

8.1 PRIORITY ÚEK 

8.1.1 NEZÁVISLOST NA CIZÍCH ZDROJÍCH ENERGIE 
Maximalizovat využití lokálních zdrojů energie. Pečlivě posuzovat záměry výstavby nových 
zdrojů z pohledu využití lokálně dostupných, pokud možno obnovitelných zdrojů. 

8.1.2 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST – SPOLEHLIVOST ZDROJŮ, 
RACIONÁLNÍ DECENTRALIZACE 

V návaznosti na první prioritu umožnit a podpořit realizaci opatření a rekonstrukcí na zařízení 
technické infrastruktury podporujících stabilitu dodávek paliv/energií. Umožnit realizaci 
opatření vedoucích ke zmírnění následků dlouhodobých výpadků elektrické energie. 
Podporovat realizaci konkurenceschopných zdrojů využívajících lokální paliva. 

8.1.3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 
EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Dbát na související aspekty. Realizovat energetiku v rámci možností šetrnou k životnímu 
prostředí, ale zároveň bezpečnou z pohledu zajištění dodávek v běžném provozu i  
při krizových situacích. Minimalizovat negativní dopady energetiky na ekonomický a sociální 
rozvoj území. 

8.2 CÍLE ÚEK  

1. optimální dodávky energie pro stávající odběratele i pro rozvoj území (posuzování 
větších záměrů s ohledem na kapacitní možnosti distribučních soustav energie), 

2. maximální možná stabilizace ceny tepla z CZT, 
3. snižování energetické náročnosti odběrných zařízení realizací úsporných opatření a 

postupným zaváděním energetického managementu v objektech občanské 
vybavenosti v majetku města, 

4. vyhodnocení a pravidelné vyhodnocování účinnosti výroby a rozvodu tepla 
5. postupné dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energie (zejména 

tepelné energie a teplé vody), 
6. cílevědomě snižovat emisní zátěž ze zdrojů spalujících tuhá, kapalná i plynná paliva, 
7. realizovat a maximálně využívat kombinované výroby tepla a elektrické energie 

modernizací stávajících zdrojů a podporovat budování nových kogeneračních zdrojů, 
8. zachovat současné soustavy CZT a velikost trhu novým připojováním postupně 

zvětšovat (nebo alespoň bránit poklesu prodeje), připojovat všechna nová 
odběratelská místa, která se nacházejí v blízkosti stávajícího CZT (nové bytové 
domy, obchodní centra, případně převzetí průmyslových výrobců), 

9. v lokalitách města, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je doporučeno pro 
vytápění bytových domů a budov občanské vybavenosti využít CZT. Doporučené 
zdroje tepla dle vymezených lokalit jsou uvedeny v kapitole 6.5. 

10. odpovědnou a kvalifikovanou informovaností všech dotčených subjektů vytvářet 
přirozené podmínky omezující snahy o odpojování odběratelů tepla od systémů CZT, 
blokových a domovních zdrojů tepla. V případě, že žadatel trvá na odpojení, bude 
postupováno ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.,  
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o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a  
o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu § 126 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění. Příslušný odbor bude požadovat odborné posouzení provedené 
energetickým specialistou dle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií v platném znění, autorizovanou osobou dle § 4 odst. 4 zákona  
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a dle § 32 
odst. 1 písm. d), e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 
k prokázání technické nemožnosti či ekonomické nepřijatelnosti dodávek tepla  
ze soustavy CZT ve smyslu ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší, v platném znění a obsahující výsledky posouzení technické, 
ekologické a ekonomické proveditelnosti dodávek tepelné energie ze soustavy 
zásobování tepelnou energií dle ustanovení § 7 odst. 2, písm. b) zákona  
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Dále bude požadovat 
odborné posouzení k prokázání, že nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí a 
zvýšení hospodárnosti užití energie tj. energetickou efektivnost navrženého řešení, 

11. v případech objektivního odpojení od soustavy CZT nebo v případech náhrady 
stávajících dosluhujících plynových kotelen zvážit, s ohledem na technické podmínky, 
v závislosti na využití veškerého vyrobeného tepla a na míře podpory, možnost 
realizace mikrokogenerace, 

12. úsilí o zavádění a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, 
13. kritérium nízké spotřeby energie tj. zvyšování energetické účinnosti budov zohlednit 

při zadávání veřejných zakázek – zvážit nastavení přísnějších kritérií oproti 
požadavkům vyhlášky č. 78/2013 Sb., 

8.3 SOULAD DOKUMENTU S ÚZEMNÍ ENERGETICKOU KONCEPCÍ 
OLOMOUCKÉHO KRAJE A STÁTNÍ ENERGETICKOU KONCEPCÍ 

8.3.1 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Cíle Územní energetické koncepce Olomouckého kraje jsou:  

- Dosažení nízkých tepelných ztrát u nových budov 
- Snížení tepelných ztrát objektů v rámci jejich obnovy 
- Snížení potřeby dodatkové energie 
- Poskytnout alternativu vůči spalování uhlí 
- Zvýšení podílu využití OZE 
- Zvýšit bezpečnost zásobovaní elektrickou energií 
- Vytěsnění lokálních spalovacích zařízení emitujících do životního prostředí 

znečišťující látky 
- Plynofikace objektů spalujících uhlí 

Výše uvedené cíle nadřazeného dokumentu jsou v Územní energetické koncepci města 
Jeseník zaneseny jak rámcově ve všech třech uvedených prioritách, ale také v jejích cílech. 
Konkrétně se jedná o kapitolu 9.2, body 1 – 13. 
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8.3.2 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 
SEK byla schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004. 
Vize Státní energetické koncepce definuje základní priority, vytvářející rámec pro dlouhodobý 
vývoj energetického hospodářství České republiky. 
Nezávislost: 

- Nezávislost na cizích zdrojích energie 
- Nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí 
- Nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů  

Bezpečnost: 
- Bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti 
- Spolehlivost dodávek všech druhů energie 
- Racionální decentralizace energetických systémů 

Udržitelný rozvoj: 
- Ochrana životního prostředí 
- Ekonomický a sociální rozvoj 

Výše uvedené priority Státní energetické koncepce jsou v Územní energetické koncepci 
města Jeseník zaneseny jak rámcově ve všech třech uvedených prioritách, ale také v jejích 
cílech. Konkrétně se jedná o kapitolu 9.2, body 1 a 8 až 13. 

8.3.3 AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ 
REPUBLIKY 

Vláda na svém zasedání dne 8. 11. 2012 vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické 
koncepce ČR a schválila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní 
prostředí (SEA) a schválila hlavní prvky energetické strategie formulované v SEK. 
Strategickými prioritami energetiky dle aktualizace SEK České republiky jsou: 

- I. Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech 
dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance 
ES s dostatkem rezerv. Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských 
forem energie.  

- II. Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i 
v domácnostech. 

- III. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení 
mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně 
podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU.  

- IV. Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české 
energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality 
technické inteligence v oblasti energetiky. 

- V. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit 
nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti 
kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.  

Výše uvedené priority Státní energetické koncepce jsou v Územní energetické koncepci 
města Jeseník zaneseny jak rámcově ve všech třech uvedených prioritách, ale také v jejích 
cílech. Konkrétně se jedná o kapitolu 9.2, body 1 až 7 a 11 až 13.  
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9. PŘÍLOHY 

9.1 SEZNAM ZDROJŮ INFORMACÍ 

[1] Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie 
[2] Český statistický úřad 
[3] Podklady od Českého hydrometeorologického ústavu 
[4] Ministerstvo sociálních věcí 
[5] Strategický plán rozvoje města Jeseníku do roku 2020 
[6] ČEPS, a.s. 
[7] Energetický regulační úřad 
[8] Podklady od ČEZ Distribuce, a.s. 
[9] Vyhodnocení ÚEK  města Jeseník – 2010 
[10] Podklady od RWE GasNet, s.r.o. 
[11] Podklady od První Jesenická, a.s. 
[12] Územně analytické podklady města Jeseník 
[13] Energetický plán města Jeseník 2012 - 20120 
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9.2 LICENCE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Název subjektu Typ zdroje Výkon 
MWe 

Katastrální území 

SATEZA a.s. plynový a 
spalovací 0,13 Jeseník 

SATEZA a.s. plynový a 
spalovací 0,022 Jeseník 

SATEZA a.s. plynový a 
spalovací 0,185 Jeseník 

SATEZA a.s. plynový a 
spalovací 0,045 Bukovice u Jeseníka 

SATEZA a.s. plynový a 
spalovací 0,022 Jeseník 

Zemědělské družstvo Jeseník plynový a 
spalovací 0,4 Bukovice u Jeseníka 

Ing. Jan Rapčan sluneční 0,005 Jeseník 

MORAVOLEN HOLDING a.s. sluneční 0,097 Jeseník 

Alois Přibyl sluneční 0,005 Seč u Jeseníka 

Alois Přibyl sluneční 0,005 Seč u Jeseníka 

Sběrna druhotných surovin 
Lindovský s.r.o. sluneční 0,03 Jeseník 

Sběrna druhotných surovin 
Lindovský s.r.o. sluneční 0,029 Jeseník 

Sběrna druhotných surovin 
Lindovský s.r.o. sluneční 0,03 Jeseník 

HAKO, spol. s r.o. Jeseník sluneční 0,022 Jeseník 

František Holub sluneční 0,03 Jeseník 

Jiří Uhlíř sluneční 0,014 Jeseník 

Luděk Kašpar sluneční 0,006 Bukovice u Jeseníka 

Miroslav Kekelák sluneční 0,029 Jeseník 

Vlasta Malysová sluneční 0,013 Bukovice u Jeseníka 

FENIX s.r.o. sluneční 0,029 Jeseník 

FENIX GROUP a.s. sluneční 0,015 Jeseník 

Karol Chwistek sluneční 0,005 Jeseník 

Antonín Haupt vodní 0,032 Bukovice u Jeseníka 

Zdroj: [7] 
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9.3 LICENCE PRO VÝROBU TEPELNÉ ENERGIE 

Název subjektu Typ zdroje Výkon 
MWt 

Katastrální území 

SATEZA a.s. 

teplovodní duk 3,770 Jeseník 

teplovodní lip 4,225 Jeseník 

teplovodní hor 0,300 Jeseník 

teplovodní hus 2,055 Jeseník 

teplovodní náb 1,820 Bukovice u Jeseníka 

teplovodní tyrš 3,800 Jeseník 

Zdroj: [7] 

9.4 LICENCE PRO ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE 

Název subjektu Typ rozvodu 
Délka 

km 
Katastrální území 

SATEZA a.s. 

teplovodní 1,472 Jeseník 

teplovodní 0,446 Jeseník 

teplovodní 0,030 Jeseník 

teplovodní 0,290 Jeseník 

teplovodní 0,470 Jeseník 

 teplovodní 0,546 Jeseník 

Zdroj: [7] 
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9.5 REŠERŠE RELEVANTNÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 

Výrazný stimulační nástroj, vedoucí k naplňování a zavádění efektivních přístupů cílený  
na udržitelný rozvoj, představují finanční prostředky Strukturálních fondů EU, které mají 
výraznou souvislost s koncepčním dokumentem jako je územně energetická koncepce 
(ÚEK), především s některými body a tématy, které jsou obsaženy v ÚEK. V současnosti 
končí programové období 2007 – 2013 a jsou připravovány konkrétní podmínky pro dotační 
programy vybrané pro následující období 2014 – 2020. S ohledem na cíle ÚEK je vhodné 
poznamenat, že zásadní programy zaměřené na úspory energie by měly pokračovat v rámci 
nadcházejícího programové období. Jedná se především o Operační program Životní 
prostředí a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
Pokud by ČR neměla možnost čerpat evropské fondy na energetickou účinnost a poskytovat 
veřejnou podporu na energeticky úsporná opatření, nebyla by schopná plnit a vykazovat 
závazný cíl energetické účinnosti pro rok 2020. Plnění tohoto cíle je zcela závislé na 
dotačních titulech, primárně prostřednictvím programů. Za takové situace by ČR musela 
zvolit náhradní variantu a hradit dosahování energetických úspor ze státního rozpočtu nebo 
zavést tzv. povinné schéma, ve kterém by hradili náklady na energetické úspory distributoři 
nebo maloobchodní prodejci energie spolu se svými zákazníky. To by mohlo být pro řadu 
firem likvidační. Předběžná částka alokovaná skrze operační programy na energetickou 
účinnost se pohybuje okolo 60 mld. Kč do roku 2020. 

9.5.1 OPERAČNÍ PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 
Na podzim roku 2012 bylo vládou schváleno, že hlavní část pomoci z evropských fondů v ČR 
bude realizátorům projektů proudit prostřednictvím 8 operačních programů namísto 
dosavadních 17 OP. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je orgánem odpovědným za 
koordinaci přípravy budoucího programovacího období, slibuje i zjednodušení administrativy 
při žádání o dotaci zavedením jednotných, standardizovaných pravidel. Jedním z hlavních 
principů nového programovacího období má být strategické zaměření a propojování. 
Intervence operačních programů musí směřovat k naplňování cílů strategie Evropa 2020, 
Národního programu reforem a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Z důvodu 
zajištění maximálních synergií by měly podpořené projekty vycházet z globálnějších 
rozvojových strategií definovaných v Integrovaných plánech rozvoje měst (IPRM), 
Integrovaných plánech rozvoje území (IPRÚ) a Integrovaných teritoriálních investicích (ITI). 
Některé operační programy z předchozího programového období budou pokračovat v letech 
2014 – 2020 (viz níže). 
Schválená struktura tematických operačních programů včetně řídících orgánů: 

- OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO 
- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT 
- OP Doprava (EFRR+FS) – MD 
- OP Životní prostředí (EFRR+FS) – MŽP 
- OP Zaměstnanost (ESF) – MPSV 
- Integrovaný operační program (EFRR) – MMR 
- OP Praha – pól růstu ČR (EFRR+ESF) – Praha 
- OP Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) – MMR 

V gesci ministerstva zemědělství zůstávají nadále fondy financované z prostředků 
společné zemědělské politiky: 

- Program rozvoje venkova (EZFRV) 
- OP Rybářství (ENRF) 
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V cíli Evropská územní spolupráce zůstávají stejné operační programy jako 
v současném období: 

- OP Česká republika – Polsko 
- OP Svobodný stát Sasko – Česká republika 
- OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 
- OP Rakousko – Česká republika 
- OP Slovensko – Česká republika 
- OP Nadnárodní spolupráce 
- OP Meziregionální spolupráce 

Tabulka 33 Přehled relevantních operačních programů z pohledu investic do úspor 
energie 

Operační 
program 

Prioritní osa Podpora EU 
cca v Kč 

Podpora ČR 
cca v Kč 

Úspory 

OPPIK 3 - Účinné nakládání energií, 
rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora 

zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a 

druhotných surovin 

27 mld. Kč - 20 PJ 

OPŽP 5 - Energetické úspory 13,5 mld. Kč 2 mld. Kč 2 PJ 

IROP 2 - Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

17 mld. Kč 2,5 mld. Kč 9 PJ 

OPPPR 2 - Udržitelná mobilita a 
energetické úspory 

1,6 mld. Kč 0,2 mld. Kč 0,25 PJ 

OPRV 5 - Podpora účinného 
využívání zdrojů a podpora 
přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu 

1 mld. Kč 0,1 mld. Kč - 

ad OPPIK)  
Tato prioritní osa spadá dle obecného nařízení pod tematický cíl 4 Podpora přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích a v případě posílení energetické bezpečnosti 
přenosové soustavy pod tematický cíl 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek 
v klíčových síťových infrastrukturách. Prioritní osa sestává ze šesti specifických cílů: 
Specifický cíl 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě ČR 
Specifický cíl 3.2:  Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 
Specifický cíl 3.3:  Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách 
Specifický cíl 3.4:  Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání 

energií a při využívání druhotných surovin 
Specifický cíl 3.5:  Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem 
Specifický cíl 3.6:  Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy 
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ad OPŽP)  
Prioritní osa 5 Energetické úspory se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a 
snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních 
obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.  Přispívá tak k naplnění tematického cíle č. 4 - 
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích a bude financována z 
Fondu soudržnosti. Zároveň je významným přínosem pro naplňování cílů iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 (2011/2068(INI)“. 
Zaměření prioritní osy reaguje na tržní selhání v oblasti realizace úspor energie v budovách, 
kde nákladově efektivní potenciál zůstává nevyužit zejména z důvodu vysokých počátečních 
investičních nákladů. Jeho realizace má přitom mnohonásobné přínosy v různých oblastech: 

• hospodářské (realizace je prováděna typicky malými a středními podniky s vysokým 
podílem domácí práce, materiálů a technologií; snížení provozních nákladů znamená 
více disponibilních prostředků pro instituce a domácnosti na jiné účely), 

• regionálního rozvoje (rozprostření projektů napříč územím), 
• zaměstnanosti (jde o činnost náročnou na lidské zdroje, v oblasti energeticky 

úsporného stavebnictví je třeba specializovaných profesí napříč vzdělanostním 
profilem), 

• energetické bezpečnosti (snížení dovozní závislosti), 
• životního prostředí (nižší emise lokálního a globálního znečištění, menší poškození 

ekosystémů a krajiny těžbou fosilních paliv), 
• zdravotní (kvalitně provedené projekty vedou ke zvýšení kvality vnitřního a vnějšího 

životního prostředí v důsledku nižších koncentrací zdraví škodlivých látek uvnitř 
budovy a nižších emisí lokálního znečištění do okolí)  

• sociální koheze (proporčně vyšší snížení provozních nákladů pro sociálně slabé 
skupiny vzhledem k příjmům u projektů v rezidenčním sektoru). 

ad IROP) 
2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení: 

• Zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových 
konstrukcí, 

• Výměna a rekonstrukce oken a dveří za účelem snižování spotřeby energie 
zlepšením tepelných vlastností budov. 

• Prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání 
s rekuperací odpadního vzduchu. 

• Výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné 
soustavy. 

Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se 
čtyřmi a více byty. 
ad OPPPR) 
Cílem prioritní osy 2 je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s 
energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné 
ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. 
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9.5.2 PROGRAM JESSICA 
Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do 
městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního 
fondu rozvoje bydlení (SFRB) bude poprvé využit přímo pro bytové domy. Aby bylo možné 
zajistit evropské finanční zdroje pro obnovu bydlení v České republice, byl v souladu 
s vládní Koncepcí bydlení do roku 2020 změněn zákon o SFRB. Fond tak naplňuje tuto 
koncepci a její jednotlivá zadání, která směřují k zajištění dalších finančních zdrojů pro 
programové období od roku 2014. 
Pilotně bylo distribuováno 609 mil. Kč pro 41 měst ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst 
(IPRM) na modernizace a rekonstrukce bytových domů, včetně sociálního bydlení. Pilotní 
částka, kterou Fond získal a prostřednictvím svého Holdingového fondu bude dále 
kontrolovat, je připravena pro aktuální období 2013 – 2015. Pokud se podaří tento objem 
rozdělit mezi vlastníky bytových domů do konce roku 2015, má Fond vysokou šanci získat 
v dalších letech až 2  mld. Kč ročně na modernizace a rekonstrukce bydlení. 
Program JESSICA – nízkoúročené dlouhodobé úvěry na revitalizaci deprivovaných 
zón měst s IPRM na: 

- Rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů 
- Zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení 

Program JESSICA je určen všem vlastníkům bytových domů, bez rozdílu právní 
subjektivity: 

- obcím (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 
- bytovým družstvům či obchodním společnostem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník) 
- dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnící bytový dům 
- Společenstvím vlastníků bytových jednotek (právnická osoba dle zákona 

č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů) 
- Obcím a neziskovým organizacím pro oblast sociálního bydlení 

Hlavní výhody úvěrů z Programu JESSICA: 

- fixace úroků po celou dobu splácení 
- úrokové bonusy podle délky splatnosti 
- délka splatnosti úvěru až 30 let 
- možnost odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků (úrok placen od počátku) 
- výše úvěru – 75 až 90 % uznatelných výdajů realizace 
- spolufinancování, tj. kofinancování 10 % nebo 25 % projektu 
- výše úvěru na jeden projekt – od 1 milionu korun do 120 milionů korun 
- vázanost užívaní – žadatel úvěru nesmí změnit způsob užívání bytového domu po 

dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy 
  

http://www.sfrb.cz/o-sfrb/koncepce.html
http://www.sfrb.cz/o-sfrb/zakon-2112000-sb/
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9.5.3 PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  
Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při 
rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní 
zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů 
apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. 
Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů a 
emisí znečišťujících látek prostřednictvím snížení energetické náročnosti stávajících 
rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
a efektivního využití zdrojů energie.  
Podpora se poskytuje žadatelům dle § 3 a § 4 Zákona o Fondu v souladu se závazky České 
republiky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii, z mezinárodních úmluv a ze Státní 
politiky životního prostředí. Podpora se poskytuje formou dotace. Výše podpory, výše 
způsobilých výdajů, oprávnění příjemci a další podmínky pro poskytnutí podpory jsou 
rozvedeny v Přílohách Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních 
prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. 
Struktura programu v jediné doposud otevřené oblasti podpory (rodinné domy) je následující: 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů  
A.1 Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů) 
A.2 Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)  
A.3 Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)  
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností  
B.1 Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)  
B.2 Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)  
C. Efektivní využití zdrojů energie  
C.1 Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)  
C.2 Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)  
C.3 Instalace solárních termických systémů  
C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné 

realizaci opatření z oblasti podpory A)  
D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření  
D.1 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A  
D.2 Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A  
D.3 Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast 

podpory B  
D.4 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2  
E. Bonus za kombinaci vybraných opatření  
E.1 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti 

podpory C.3  
E.2 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti 

podpory C.3 a podoblasti podpory C.1  
E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a 

podoblasti podpory C.3  
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9.6 CELKOVÝ NÁRODNÍ CÍL PRO PODÍL ENERGIE Z OZE – PODROBNĚJI Z NAP 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OZE-V & CH (1) 8,3 10,9 11,4 12,2 12,7 13,2 13,6 14,0 14,5 14,8 15,2 15,5 

OZE-E (2) 3,4 7,5 10,7 11,5 12,0 12,4 12,8 13,0 13,2 13,4 13,5 13,5 

OZE-D (3) 0,1 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,1 7,7 8,3 9,6 10,2 10,8 

Celkový podíl OZE (4) 6,1 8,8 9,8 10,5 11,0 11,6 12,0 12,4 12,8 13,3 13,7 14,0 

Z čehož z mechanismu spolupráce (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přebytek pro mechanismus spolupráce (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(1) 
Podíl energie z obnovitelných zdrojů při vytápění a chlazení: hrubá konečná spotřeba energie z 
obnovitelných zdrojů při vytápění a chlazení (jak je definována v čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 4 
směrnice 2009/28ES) vydělená hrubou konečnou spotřebou energie při vytápění a chlazení. 

(2) 
Podíl energie z obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny: hrubá konečná spotřeba elektřiny z 
obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny (jak je definována v čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 3 
směrnice 2009/28/ES) vydělená celkovou hrubou konečnou spotřebou elektřiny.  

(3) 
Podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě: konečná energie z obnovitelných zdrojů spotřebovaná 
v dopravě (viz čl. 5 odst. 5 směrnice 2009/28/ES) vydělená spotřebou v dopravě a to 1) benzinu; 2) 
nafty; 3) biopaliv použitých v železniční a silniční dopravě a 4) elektřinou v pozemní dopravě. 

(4) Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. 

(5) V procentních bodech z celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů. 

Požadavky směrnice 
    2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018   2020 

    
S2005 +  

20 %(S2020-S2005) 
S2005 +  

30 %(S2020-S2005) 
S2005 +  

45 %(S2020-S2005) 
S2005 +  

65 %(S2020-S2005) 
  S2020 

Minimální plán vývoje OZE (1)     7,5 8,2 9,2 10,6   13 

(1) Jak je definován v části B přílohy 1 směrnice 2009/28ES 
Zdroj: [1] 
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