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Akce je zaměřená na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu
na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2020.
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CIRKULARITA vs. LINEÁRNOST
Vyrábí stromy kyslík?

Zdroj: Šance pro budovy
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CIRKULÁRNÍ NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ
Pro$ "ešit?
Zdroj emisí
Ø 30% emisí CO2
Ø 40% spot"eby energie - budovy
Ø z toho 80% na topení a chlazení
Nároky na suroviny

Potenciál snížení emisí
Ø energetická ú#innost - 44%
Ø rozvoj obnovitelných zdroj$
energie - 36%

CIRKULÁRNÍ NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ
• energy efficiency first
• obnovitelné zdroje
• odpad zdrojem
• decentralizace
• flexibilní sí&
• smart "ízení
• participace a sdílení
• cirkularita prvk$

P'ÍPAD 1
Schneider Electric
- oceòovaný pøístup, leader v cirkulárních inovacích
• služba místo infrastruktury, pay as you grow, sí•ování zákazníkù
• ekodesign výrobkù, doporuèení pro recyklaci, využívání recyklátù, zpìtný odbìr
• ambice 100% recyklovaného balení
• Zero waste centra – zpìtný odbìr, opravy, znovuvyužití
Ø výsledek – úspora 100 000 tun primárních zdrojù (2018-2020)

P'ÍPAD 2
Energido
- energie z odpadních vod
• 30-40% dodané energie odchází do kanalizace
• až 40% mùžeme získat zpìt i s celkem
jednoduchými systémy

Ø výsledek
Aquarena Arras – 75% úspora spotøeby plynu
60% úspora emisí CO2

P'ÍPAD 3
Lidl ZERO Woerden
- první energeticky cirkulární supermarket
- ambice Lidl Netherlands být CO2 neutrální v roce 2022
•
•
•

solární panely + baterie + øízení vnitøního klimatu
skladování a využívání odpadního tepla
BREEAM excellent

Ø výsledek = 0 dodané energie

P'ÍPAD 4
Schoonschip
- 46 plovoucích domù
- zateplení + solární panely +
tepelná èerpadla + baterie +
energie z odpadních vod + fotovoltaické panely + komunitní smart grid +
jen jedno napojení do veøejné sítì + zelená støecha + èistírna odpadních vod
Ø výsledek - sobìstaènost a resilience

P'ÍPAD 5
Národní divadlo

D(kuji za pozornost

Dita Tesa!ová, dita.tesarova@nceu.cz

Konference EGÚ – ENERGETICKÉ VYUŽITÍ K TOMU VHODNÝCH ODPADŮ
Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., výkonný ředitel

Energetické využívání odpadů v České republice:
- Od roku 1905 v Brně, v provozovně společnosti SAKO Brno, a.s.,
roční kapacita 256 000 tun,
- ZEVO Malešice, od roku 1930, nyní kapacita 330 000 tun ročně,
- TERMIZO Liberec, od roku 1999, roční kapacita 96 000 tun,
- ZEVO Chotíkov, od 2016, roční kapacita 95 000 tun.
- Celkem 777 000 tun ročně

Postupem času, zhruba v posledních dvou dekádách, se vytvořil
pocit, že proti skládkovací lobby stojí tzv. spalovačská lobby.
Ale uniká jeden významný aspekt: odklon od uhlí…
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Srovnání s Evropou: energetické využití odpadů je na zhruba
poloviční procentické úrovni, nežli je průměr zemí EU.

TAP jako produkt využívání odpadů – výroba
alternativních paliv.
Limity pro vhodné využívání odpadů ve formě tuhých
alternativních paliv - TAP, dané normami i stávající či připravovanou
legislativou. Cementárny používají TAP, která by jinde nebylo možné
používat (díky teplotním a dalším parametrům v cementárnách).
Není nezbytně nutné brát těmto zařízením ze vstupního
spalovacího mixu nebezpečné odpady, pokud je cementářské zařízení umí
bezpečně spálit.
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Sledované parametry – stanovení obsahu vody v TAP, stanovení
spalného tepla a výpočet výhřevnosti, stanovení popela v TAP,
stanovení uhlíku v TAP a zjištění, zda obsahy chloru a rtuti jsou
v požadovaných rozmezích.
Hlavní rozdíl je v koncovém zařízení. Cementárny vyžadují
výhřevnost cca 18 – 20 MJ/kg, výroba TAP probíhá většinou
z průmyslových odpadů, které bývají homogennější.
V současné době projektované multipalivové kotle při konverzi
stávajících systémů centrálního zásobování teplem CZT,
využívajících NYNÍ uhlí, kde postačuje výhřevnost okolo 10
MJ/kg, se k výrobě TAP používá směsný komunální odpad.
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„Green Deal for Europe“ a vazba na alternativní paliva: v rámci
podpory tzv. Cirkulárních investic půjde o podporu energetického
využití odpadů pro výrobu tepla v rámci CZT. Jde o svým způsobem
specifikum ČR. Impulsem pro realizace Zelené dohody pro Evropu
je zpracování Národního plánu obnovy., který vychází z EU
Recovery Plan.
Nyní jde o to zkoordinovat různé nástroje a programy: především
EU Recovery Plan. V něm v současné době rozpočet pro recyklaci
plus oblast W-to-E je ve výši 40 mld €.
Problémem zůstává oblast Waste-to-Energy a taxonomie. Zde díky
členství ČAObH v Evropské federaci firem, nakládajících s odpady
se pro „Legal Study for interpreting incineration/Waste-to-Energy
(R1) in relation to the future Taxonomy“ jsme přeložili návrh:
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Aby šlo prosazovat, že ZEVO je udržitelný zdroj pro výrobu energií v
rámci cirkulární ekonomiky je nezbytnou podmínkou kogenerace –
výroba elektřiny i tepla.
Účinnost dle BAT
musí být minimálně 72 %. Již nebude
obhajitelné, vyrábět jen elektrickou energii s účinností 25 %.
Právě pro ČR se značným významem CZT, kdy nyní procházejí tyto
systémy konverzí na např. multipalivové kotle, kde se budou
spalovat i bio paliva, TAP z odpadů a podobně, půjde o významnou
změnu.
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§ 35
Energetické využití odpadu
(1) Spalování odpadu se za energetické využití odpadu uvedené v
příloze č. 5 k tomuto zákonu pod kódem R1a považuje pouze tehdy,
jestliže
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování
podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní
nebo dalších osob za podmínek stanovených jinými právními
předpisy11), nebo
11) Zákon č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
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odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo
materiálů za podmínek stanovených jinými právními předpisy11) .
(2) Spalování komunálního odpadu se považuje za energetické využití odpadu uvedené v
příloze č. 5 k tomuto zákonu pod kódem R1a pouze tehdy, pokud dosahuje vysokého stupně
energetické účinnosti. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet jsou
uvedeny v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(3) Odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné k opětovnému použití nebo
recyklaci, zejména papír, plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad, nesmí být předány ke
spalování v zařízení na energetické využití odpadu, s výjimkou odpadu vznikajícího při
jejich zpracování, který splňuje kritéria stanovená vyhláškou ministerstva, tak, aby spalování
takto vzniklých odpadů v zařízení na energetické využití odpadu přinášelo nejlepší výsledek
z hlediska životního prostředí v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
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Zajímavými novějšími koncepty kromě např. spoluspalování
čistírenských kalů je i cesta tzv. mikrospaloven s kapacitou DO 2.500
tun/ročně.
Technologie pyrolýzy nebo plazmatického rozkladu jsou dle současných
poznatků investičně i provozně náročnější.
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Děkuji za pozornost.
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s,
Výkonný ředitel
kuzvartm@seznam.cz
www.caobh.cz
Mob. +420 724695777
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Obce a přechod na oběhové hospodářství –
příležitosti a hrozby
Ing. Michal Struk, Ph.D.
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Odpadové hospodářství současnosti
- 75 % směsného komunálního odpadu
je odstraňováno skládkováním
- 45 % veškerých KO je odstraňováno
skládkováním (vs. 65 % v roce 2009)
- více než 30 % recyklovatelných
složek ve směsném odpadu
- více než 30 % BRO ve směsném
odpadu
- nízká efektivita sběru
recyklovatelných odpadů z pohledu
příjmů obce
- omezená motivace občanů ke třídění
- nízká dostupnost a efektivita
technologií, resp. finanční náročnost
- „logická“ preference odstraňovat
směsný odpad bez dalších úprav
primárně skládkováním
2

Masarykova univerzita | Ekonomicko-správní fakulta
Institut pro udržitelnost a cirkularitu (SCI)

Co čeká obce?
Skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů
(Směrnice o skládkování odpadů)
̶ 2030
̶ Cíl: nepřijímat na skládky žádný odpad vhodný k recyklaci nebo
jinému využití, zejména komunální odpad
Skládkování komunálních odpadů
̶ 2035
̶ Cíl: do 10 % komunálních odpadů
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Co čeká obce?
NOVÉ CÍLE PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
Recyklace komunálních odpadů (Směrnice o odpadech)
̶ 55 % v roce 2025
̶ 60 % v roce 2030
̶ 65 % v roce 2035
Resp. cíle v novém českém zákoně
o odpadech s tříděním 60/65/70 % KO
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Projekt TL0100305
̶ Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k
oběhovému hospodářství

2014 – 2015

5

Masarykova univerzita | Ekonomicko-správní fakulta
Institut pro udržitelnost a cirkularitu (SCI)

Současný stav u vybraných měst JMK
̶ Znojmo, Mikulov, Kyjov, Boskovice
̶ Třídění a jiné využívání komunálních odpadů
̶ Skládkování komunálních odpadů
̶ Mezery mezi současným a požadovaným stavem
̶ Ekonomika OH
̶ Příležitosti a hrozby
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Změna odpadového hospodářství
• Snížení množství odpadu ukládaného na skládky
• Zhodnocení surovin vytříděných ze směsného odpadu (zvýšení příjmu
za druhotné suroviny od kolektivního systému i svozové firmy)
• Smysluplný rozvoj potřebných technologií v ČR – vyvážený MIX
(regionální a národní technologie)
• Zachování nákladů na odpadové hospodářství obce i při zvýšení
nákladů na odstraňování odpadů
• Moderní a dlouhodobě udržitelné odpadové hospodářství
ohleduplné k životnímu prostředí
• Splnění cílů stanovených POH ČR v oblasti nakládání s
komunálními odpady – pro pozitivní změny v OH je nezbytný nárůst
poplatku
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Změna odpadového hospodářství
Svoz odpadu

Skládka

Základní
zpracování
Předání k
dalšímu využití

Spolupráce s obcí na analýze současného
stavu OH a návrh řešení
Spolupráce s obcí na optimalizaci systému
OH v regionálním konceptu
Svoz odpadu, podpora třídění odpadů,
osvětová činnost, spolufinancování projektů
Energetické
využití

Kompostování,
digesce

Ostatní
technologie
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S navyšováním poplatku
související zvýšení nákladů na
odstraňování odpadů

Zpracování
DRUSUR

MBÚ

Dlouhodobě udržitelné náklady na OH.
Nakládání s odpady odpovídající
moderním trendům v OH.

Jeden z problémů – PLASTY
̶ Celosvětová produkce plastů dosáhla v roce 2017 348 mil. tun
̶ V EU zůstává potenciál recyklace plastového odpadu z velké části
nevyužit
̶ Opětovné použití a recyklace plastů se skončenou životností
jsou na velmi nízké úrovni, zejména ve srovnání s jinými materiály,
jako je papír, sklo nebo kov
̶ Poptávka po recyklovaných plastech v současnosti v Evropě
dosahuje jen přibližně 6 % poptávky po plastech
̶ Hlavní problém tkví ve velké heterogenitě plastů a jejich vlastností
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Děkujeme za pozornost

obhjmk.cz – Portál oběhového hospodářství Jihomoravského
kraje
sci.econ.muni.cz – Institut pro udržitelnost a cirkularitu, ECON
MUNI
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ZEVO jako nezbytná součást oběhového hospodářství

RNDr. Jana Suzová
Environmentální specialista

Zařízení pro energetické využívání odpadů v Evropě
http://www.cewep.eu/interactive-map/

Zařízení pro energetické využívání odpadů v Evropě
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Nakládání s komunálními odpady v roce 2014 v EU - 28
•
•

Vyprodukováno … 240,9 mil. tun KO
Recyklováno 45 % … 108,5 mil. tun KO (z toho 70 % byly odpady nevhodné k materiálovému využití, skutečná
materiálová recyklace odpovídá 13,2 %)

•
•
•
•

Skládkováno 28 % … 67 mil. tun KO
Energetické využití 27 % … 65 mil. tun KO
Energetické využití ve 435 zařízení ZEVO … 83 mil. tun odpadu/2014 (včetně průmyslových odpadů)
Aktuální kapacita ZEVO/2014 EU – 28 není předimenzovaná (518 ZEVO/2017- 96 mil. tun)
Skutečné nakládání s KO v roce 2014 EU 28
45%
27%

28%

skládkování
materiálové využití
energetické využití

 Nerovnoměrné rozložení kapacit ZEVO – ¾ kapacit se nachází v 5ti zemích EU-28
(Německo, Francie, Holandsko, Švédsko a Velká Británie)
 Největší kapacity ZEVO/osoba/rok – Švédsko 591 kg, Dánsko 587 kg, Holandsko, Rakousko
(ČR 75 kg/osoba/rok)

 52% SKO se v EU energeticky využívá, 48% SKO se skládkuje, nutno změnit ve prospěch
recyklace
 Plastový odpad je v EU – 28 energeticky využíván a skládkován jako nejběžnější způsob
nakládání – nutno změnit ve prospěch recyklace

Oběhové hospodářství komunálních a průmyslových
odpadů v EU - 28

Hlavní výhody ZEVO
Zařízení pro energetické využívání odpadů jsou budována se základní
myšlenkou – použít odpadu jako paliva a získanou tepelnou energii
využít na výrobu páry, horké vody a elektrické energie.
HLAVNÍ VÝHODY:
 Úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie z materiálově
nevyužitelných odpadů.
 Spalování SKO bez předchozí nutné úpravy.
 Využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě teplonosného
média.
 Jednoduché a účinné ovládání spalovacího procesu.
 Dostatečně účinné odloučení škodlivin ze spalin.
 Dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický materiál – škváru, která obsahuje min.
množství organických zbytků (1-5%).
 Redukce hmotnosti až na 25 % původních hodnot.
 Redukce objemu až na 10 % původních hodnot.
 Vyseparování železného šrotu a hliníku z SKO po spálení a následné využití jako
druhotné suroviny.

Produkce komunálních odpadů v ČR

 V roce 2009 byla změněna metodika zpracování dat
 V roce 1995 v ČR 3 mil.t KO – 96,7 % se skládkuje tj. 2,9 mil.t
 V roce 2016 v ČR 5,6 mil.t KO – 45 % se skládkuje tj. 2,52 mil.t

Spalovny komunálního a nebezpečného odpadu v ČR

Zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO) v ČR
Teoretická kapacita 4 zdrojů na energetické využívání odpadů je 769 000 tun,
což představuje 13,5 % z celkové produkce KO v ČR/2017 (5 691 000 t)

ZEVO Praha Malešice
TERMIZO Liberec
SAKO Brno, a.s.
ZEVO Plzeň
Celkem
•
•
•
•

teoretická
kapacita
v t/rok
330 000
96 000
248 000
95 000
769 000

energetické
využití vyrobené množství dodané množství
el. energie
tepla ve formě páry
využití odpadu v kapacity
roce 2018
v%
v MWh/2018
v GJ/2018
272 210
82,5
807 856
45 068
82 683
86,1
11 000
575 000
223 046
89,9
65 477
1 050 954
90 933
95,7
44 182
254 954
668 872
87,0
165 727
2 688 764

ZEVO Praha z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,113 MWh el. energie a dodalo 2,9 GJ tepla ve formě páry
ZEVO Liberec z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,285 MWh el. energie a dodalo 6,8 GJ tepla ve formě páry
ZEVO Brno z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,295 MWh el. energie a dodalo 4,8 GJ tepla ve formě páry
ZEVO Plzeň z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,499 MWh el. energie a dodalo 2,1 GJ tepla ve formě páry

Energetické využití SKO

Vývoj výhřevnosti spalovaných odpadů

Základní schéma zařízení

Parní kondenzační turbína

1905 – výkon 300 kW

2010 – výkon 22000 kW
Dodaná el. energie ze SAKO
Brno, a.s. představuje
průměrnou roční spotřebu pro
cca 15 000 domácností (3100
kW/rodina).

Nový velín spalovny

Plnění emisních limitů
Porovnání emisních limitů zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) Brno za rok 2019

Emisní limity pro
znečišťující látky

Vyhláška MŽP č.
415/2012 Sb.
v platném znění

rok 2019 - validované hodnoty
(mg/m3)

Integrované povolení (IP)

K2

K3

průměr K2+K3

Dosažená úroveň EL
(IP)

Denní průměr

Denní průměr

K2
průměrná denní
hodnota

TZL

10

8

0,2

TOC
SOx jako SO2

10
50

8
50

1,3

0,4

0,85

10,6

20,4

20,9

20,7

41,3

NO jako NO2

200

200

180,6

181,5

181,1

90,5

NH3

50

50

2,1

1,1

1,6

3,2

CO
HCl

50
10

50
10

12,4

2,9

7,7

15,3

4,2

3,9

4,1

40,5

HF

1

0,8

0,0

0,1

0,1

6,3

0,0071

0,0052

6,5

zjišťované kontinuálním
měřením (mg/m3)

K3

průměrná
denní hodnota

0,2

průměr K2 + K3

0,2

v%

2,5

Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované jednorázovým měřením

PCDD/PCDF
3
(ng/m )

0,1

0,08

0,0033

Hg
Cd, Tl

0,05
0,05

0,05
0,04

0,00154

0,0097

0,0056

11,2

0,00003

0,00005

0,00004

0,1

Ostatní těžké kovy Sb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V

0,5

0,4

0,0028

0,006

0,0044

1,1

Separace kovů ze škváry původem z SKO
 Feromagnetické kovy obsažené v SKO jsou vyseparovány ze škváry – hlavního
produktu spalovacího procesu za pomocí soustavy magnetických i
elektromagnetických separátorů.
 Nemagnetické kovy - Al a Cu pomocí tzv. vířivých proudů tj. pomocí separátoru
vytvářejícího dočasné krátkodobé indukované pole, kde se zmagnetují i
nemagnetické kovy, které se z proudu škváry magneticky odloučí.

 Získané kovy jsou zbaveny zbytků potravin, papírových či plastových polepů,
barev, lepidel i povrchové úpravy pomocí těžkých kovů, které brání oxidaci kovů
při kontaktu s vlhkostí.
 Jedná se o čisté materiály s vysokou přidanou hodnotou na rozdíl od kovů
získaných ze systému separovaného sběru či při separaci v rámci MBÚ.

Návoz odpadu z jednotlivých regionů za rok 2019 (v t)
Návoz odpadu z regionů rok 2019 (v tunách)
Zlínský kraj; 4 373; 2%

Kraj Vysočina; 10 794; 5%

Pardubický kraj; 4 093; 2%
Moravskoslezský kraj;
190; 0%
Olomoucký kraj; 14 795;
6%

Brno; 99 703; 43%

Jihomoravský kraj; 98 912;
42%

Brno

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Zlínský kraj

Kraj Vysočina

Složení spalin a znečišťujících látek
Výstup z autorizovaného měření kotle K3

Sledované znečišťující látky vyjádřené jako 100%

Destrukce dioxinů
Destrukce dioxinů za rok 2012 ve vztahu k množství
PCDD/F přivezených s SKO (8,82 g)

Bilance dioxinů za rok 2012 ve vztahu k množství
syntetizovaných PCDD/F při spalování SKO (2,545 g)

94,50%

5,42%

0,08%

100,00%
Destrukce

End-produkt

Bilance dioxinů za rok 2012 ve vztahu k množství PCDD/F
přivezených s SKO a nově syntetizovaných (11,37 g)

77,61%



21,16%

-

End-produkt

Škvára

Emise

Destrukce

Emise

dle Nařízení Komise EU č. 1881/2006 – revize 1.4.2016, byly
stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v
potravinách: limit pro PCDD/F (TEQ)
Rostlinné oleje a tuky – 750 pg/kg
Prasata, tuk - 1000 pg/kg
Máselný tuk - 2500 pg/kg
Svalovina ryb v syrovém stavu - 3500 pg/kg
Potraviny pro kojence a malé děti v syrovém stavu - 100 pg/kg




1m3 spalin ZEVO Brno váží 1,38 kg
z výsledků měření emisí za rok 2016 vyplynulo, že v ZEVO
Brno v každém m3 spalin se vypustilo 2 – 6 pikogramů (6.10-12
kg). dioxinů v přepočtu na toxický ekvivalent (TEQ)



ze studie EU/Final Report, srpen 2005 vyplývá, že obsah
dioxinů v SKO odpovídá 37 000 pg/kg SKO.

1,21%
0,02%

Škvára

Stanice imisního monitoringu na území města Brna

Imisní zatížení těžkými kovy v lokalitě Brno – Líšeň
roční průměrné hodnoty
ROK
2009

Mn
[ng*m-3]

6,6

% z imisního limitu
2010

Ni
[ng*m-3]

0,83

Cu
[ng*m-3]

6,79

4,15

0,81

0,26

8,32

16,2

4,33

1,66

1

0,3

9,1

20

5

1,82

2011

0,8

1,1

0,3

8,6

% z imisního limitu

4

22

5

1,72

5,8

1,1

0,2

7,9

22

3,33

1,58

4,9

0,9

0,2

6,9

18

3,33

1,38

5

6

500

% z imisního limitu
2013

3,5
6,3

% z imisního limitu
Imisní limit

0,7

5,6

Pb
[ng*m-3]

5

8

1

Cd
[ng*m-3]

% z imisního limitu

2012

6,9

As
[ng*m-3]

0,5
2,5

--

20

--

Z dat ČHMI Brno za aglomeraci Brno vyplývá, že koncentrace Pb, As, Cd a Ni v ovzduší jsou nízké a
dlouhodobě se pohybují pod dolní mezí pro posuzování

Průměrné 24hodinové koncentrace PM10 během odstávky
27. 9. – 20. 10. 2014

Průměrné 24hodinové koncentrace NOx během odstávky
27.9.–20.10.2014

ZEVO SAKO Brno, a.s.- rok 2019
Množství spáleného odpadu : 233 060 tun (29,2 tsko/h)
Naplnění kapacity spalovny (248 000 t odpadu/rok):

94 %

Provozní hodiny (8760):

K3 – 7 934 h

K2 – 7 993 h

Plánovaná technologická odstávka : K2 - 767 h
Provozní hodiny kotelna :

K3 – 826

8 294 h

Vyrobené teplo :

2 406 432 GJ

Dodané teplo :

1 077 368 GJ

(10,3 GJ/tsko)

Dodané teplo průměr 2019:
Vyrobená elektrická energie :

129,9 GJ/h/kotelna
69 426 MWh (249 934 GJ)

Vyrobená elektrická energie průměr 2019:

10,1 MW/h

Průměrná vlastní spotřeba elektřiny:

2,35 MW/h

Dodaná elektrická energie :

52 250 MWh

Spotřeba zemního plynu :

154 352 m3

(pro najíždění a odstavování kotle)

Produkce vybraných látek za rok 2019

- V roce 2019 se spálilo 233 060 t odpadu
Vzniklo 49 427 t škváry, což činí 21,2 % ve vztahu ke skutečně spálenému
odpadu

5 513 t end-produktu, což činí 2,4 % ve vztahu ke skutečně
spálenému odpadu

- Získalo se 3 399 t železa, což činí 6,9 % z celkové produkce škváry
405 t hliníku, což činí 0,82 % z celkové produkce škváry
- Vyprodukovalo se 1 113 081 662 m3 spalin

Co představuje energie z odpadů ?

 V Brně je 100 tis. bytů napojených na CZT
 Průměrná velikost bytu je 68 m2
 Průměrná spotřeba tepla a teplé vody bytů
napojených na CZT je 34 GJ/rok/byt
(nezateplený byt 60 GJ/rok, po zateplení 2932 GJ/rok)

Z 1 t odpadu se vyrobí 10,3 GJ tepla ve formě páry/2019
V roce 2019 bylo spáleno 233 060 tun odpadu a vyrobeno cca 2 287 615 GJ tepla v páře
Dodávka do systému CZT představovala 1 022 608 GJ
Spotřeba tepla v 100 tis. bytech za rok 2019 činila 3 310 223 GJ, teplem ze spalovny bylo
pokryto 30,9 % této spotřeby
 Druhá polovina výroby tepla ze spalovny byla využita pro vlastní spotřebu a pro výrobu
elektrické energie, která pokryla cca celoroční spotřebu 20 900 domácností (dodáno 52 250
Whel)





Projekt OHB II – Linka K1

Realizace projektu OHB I
(2009-2010) ZEVO SAKO
Brno, a.s. linka K2, K3

Realizace projektu OHB II (2017-2024) ZEVO
SAKO Brno, a.s. linka K1

Příprava strategického projektu OHB II – Linka K1
•
•
•
•
•

•

2011 – demontáž kotle K1 po úspěšné realizaci projektu OHB I
2013 – 1. studie instalace kotle K1
2016 – zpracován Basic Design
2018 – Studie proveditelnosti a zahájení přípravné fáze
2018 – 17.4. Rozhodnutí RMB po schválení ZMB o udělení pokynu
představenstvu SAKO Brno, a.s. k zajištění závazného stanoviska k EIA,
vydání ÚR a přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby
2020 – zpracována EIA a rozptylová studie a DÚR
2024

Změna stavu

1989 - 2009

1905 - 1941

2010

2024

Děkuji Vám za pozornost
RNDr. Jana Suzová
environmentální specialista
tel.
+420 548 138 155
mobil: +420 604 221 413
e-mail: suzova@sako.cz

http://www.sako.cz

Tel. č.: 548 138 111

Fax: 548 138 102

Koncept a postup v plánování chytré čtvrti
Špitálka
26. listopadu 2020
Yuliya Ostrenko, Lukáš Grůza
Magistrát města Brna

R OTTERDAM
U MEÅ
G LASGOW:
G ENERATING
E XAMPLAR
D ISTRICTS
I N
S USTAINABLE
E NERGY
D EPLOYMENT

Horizon 2020: Smart Cities
and Communities lighthouse
project
RUGGEDISED v češtině znamená: „Přizpůsobený
pro práci ve ztížených podmínkách.“

Budování chytrých, odolných měst pro všechny

3 Lighthousové města
vyvíjí 32 chytrých řešení
Partnerství
napříč
chytrých
řešení

chytrých
řešení

chytrých
řešení
rezidenti / dojíždějící
zákazníci / zaměstnanci
studenti
uživatelé nemocnice
dojíždějící / obyvatelé
zaměstnanci

byznysem

městy

vědeckou
komunitou

obyvatelé
zaměstnanci
dojíždějící / studenti

Hlavní
oblasti
Smart
elektrické
sítě &

Energetický
management
a ICT

E-mobilita
Smart
tepelné sítě

3 Follower města
sleduje 27 chytrých řešení

chytrých
řešení

chytrých
řešení

chytrých
řešení

26/11/2020
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Projekt RUGGEDISED – základní informace
• koordinátor projektu:

město Rotterdam

• nositel projektu (Brno):

Odbor strategického rozvoje a
spolupráce

• začátek projektu:

listopad 2016

• konec projektu:

říjen 2022 (původně 2021)

• celkový rozpočet:

19 562 867,50 € (511 960 242 Kč)

• rozpočet pro Brno:

300 645 € (7 867 879,65 Kč)

26/11/2020
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Projekt RUGGEDISED – cíle a výstupy projektu
•

vypracovat Replikační a Investiční plán pro vybranou lokalitu

•

připravit vlastní projekty pro budoucí realizaci ve vytipované
lokalitě města

•

transfer zkušeností a znalostí z lighthousových měst

•

posílit spolupráci mezi místními aktéry a stakeholdery

•

připravit se na navazující investiční období – stát se
lighthousovým městem

26/11/2020
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Jak chceme projekt využít
•

návrh komplexní výstavby či transformace konkrétního území
do podoby tzv. chytré čtvrti (inspirace Vídeň – Aspern a Graz
– Reininghaus)

•

otestovat moderní přístupy a využití nejnovějších technologií a
trendů

•

lokalita by měla sloužit jako tzv. „LIVING LAB“ s cílem podnítit
inovace, udržitelný rozvoj i komunitní způsob života

•
26/11/2020

chytrá čtvrť jako akcelerátor dalšího rozvoje pro celé město
6

Replikační lokalita - Špitálka

25/06/2020
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Chytrá čtvrť Špitálka:

26/11/2020
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Klíčové milníky developmentu lokality
Listopad 2019 - Červen
2020

Listopad 2018 - Březen
2019

Zpracovaní urbanistikoarchitektonického návrhu, tzv.
Master plánu pro pilotní
chytrou čtvrt RE: Špitálka

Organizace Mezinárodní
otevřené jednofázové
urbanistické ideové soutěži
pro širší území

2019

2020

Září - Listopad 2020
Expertní kulaté stoly k šesti
tématům/oblastem smart city

2021+

2018
Září 2019 – Duben 2020
Zadaní a zpracování
uzemní studii pro šíříš
lokalitu Špitálka

Červen - Srpen 2020

Prosinec 2021 - Září 2022

Základní ekonomická
studie

Investiční a replikační plán

25/06/2020
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Mezinárodní urbanistická ideová soutěž a
územní studie
Listopad 2018 - Březen 2019
Organizace Mezinárodní otevřené
jednofázové urbanistické ideové
soutěži pro širší území

2018

25/06/2020

2019
Září 2019 – Duben 2020
Zadaní a zpracování uzemní
studii pro šíříš lokalitu Špitálka

Listopad 2019 - Červen 2020
Master plánu pro pilotní chytrou čtvrt
RE: Špitálka

2020

Červen - Srpen 2020
Základní ekonomická studie

Září - Listopad 2020
Expertní kulaté stoly k šesti
tématům/oblastem smart city

2021
Prosinec 2021 - Září 2022
Investiční a replikační plán
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Master plán pro RE:Špitálku a základní ekonomická
studie
Listopad 2018 - Březen 2019
Organizace Mezinárodní otevřené
jednofázové urbanistické ideové
soutěži pro širší území

2019

2018

Září 2019 – Duben 2020
Zadaní a zpracování uzemní
studii pro šíříš lokalitu Špitálka

Listopad 2019 - Červen 2020
Master plánu pro pilotní chytrou čtvrt
RE: Špitálka

2020

Červen - Srpen 2020
Základní ekonomická studie

25/06/2020

Září - Listopad 2020
Expertní kulaté stoly k šesti
tématům/oblastem smart city

2021
Prosinec 2021 - Září 2022
Investiční a replikační plán
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Master plán pro RE:Špitálku

25/06/2020
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Master plán pro RE:Špitálku

●
●
●
●
●

Architektonický design pro budoucí chytrou
čtvrť
A8000 architekti
Hlavní motto: LIVE AND WORK
CULTURE HUB, COWORK HUB, EVENT HUB,
LIVE and WORK
Podstatná součást investičního a
replikačního plánů

25/06/2020
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Projekt RUGGEDISED
SMART ŘEŠENÍ Z LIGHTHOUSOVÝCH MĚST

●

26/11/2020

Implementační reporty najdete na stránce
https://ruggedised.eu/
14

Expertní analýzy – spolupráce s SIX Research
centre

●

Počáteční rešerše najdete na
stránce https://respitalka.brno.cz/

26/11/2020
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Expertní kulaté stoly
Listopad 2018 - Březen 2019
Organizace Mezinárodní otevřené
jednofázové urbanistické ideové
soutěži pro širší území

2018

2019
Září 2019 – Duben 2020
Zadaní a zpracování uzemní
studii pro šíříš lokalitu Špitálka

Listopad 2019 - Červen 2020
Master plánu pro pilotní chytrou čtvrt
RE: Špitálka

2020

Červen - Srpen 2020
Základní ekonomická studie

1)

Tepelný grid

2)

Elektrický grid a e-mobilita

3)

Chytré budovy, veřejný prostor a zelená a modrá infrastruktura

4)

Data a ICT

5)

Odpady a cirkulární ekonomika

6)

Komunita a sdílená ekonomika

26/11/2020

Září - Listopad 2020
Expertní kulaté stoly k šesti
tématům/oblastem smart city

2021
Prosinec 2021 - Září 2022
Investiční a replikační plán

16

Expertní kulaté stoly
Tepelný grid
Účel: Pomoci městu navrhnout systém zásobování teplem a chladem
pro oblast Špitálka pomocí expertního doporučení technologií

Elektrický grid
Jeden z dílčích výstupu: Instalace OZE nebo bezemisních zdrojů energie v rámci veškerého disponibilního prostoru chytré
čtvrti Špitálka nepovede k dosažení takových instalovaných výkonů, které by byly schopny pokrýt denní diagram zatížení
(DDZ) čtvrti či povedou k bilančnímu naplnění konceptu PED. Je potřeba hledat alternativy.

26/11/2020
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Čeho chceme na Špitálce dosáhnout?
•

Bude zahrnovat mix různého využití (bydlení, služby, sport, rekreace atd.) s převažující funkcí
pro bydlení

•

Ekonomická opodstatněnost navrhovaných řešení

•

Inovativní z hlediska použití moderních technologií a přístupu

•

Zachování současné významné architektonické prvky

•

Vysoké energetické standarty a úspornost

Další postup a kroky
•

Zpracovává se technická studie Brněnské třídy

•

Mění se územní plán města Brna

•

Definují se podmínky pro hledání strategického investora

•

Předpoklad zahájení první fáze výstavby: rok 2025

26/11/2020
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Webové stránky pro Špitálku

https://respitalka.brno.cz
26/11/2020
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Děkujeme za pozornost
CONTACT
Yuliya Ostrenko

Lukas Grůza

ostrenko.yuliya@brno.cz

gruza.lukas@brno.cz

FOLLOW
E info@ruggedised.eu
W www.ruggedised.eu

25/06/2020

Twitter @Ruggedised
LinkedIn Ruggedised EU
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Současný stav energetické účinnosti v ČR a
výhledy pro období po roce 2020
Seminář EFEKT , 26. listopadu 2020

Hana Schvarczová
odbor energetické účinnosti a úspor

Seminář EFEKT

Sekce energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

1

Energy Efficiency First
Úspory energie by se měly stát
zdrojem energie,
o kterém je uvažováno na prvním místě
Seminář EFEKT
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Energeticko-klimatická politika EU
Pro rok 2030 byly na úrovni EU schváleny energeticko-klimatické cíle (GHG:
40 %, OZE: 32 %, EE: 32,5 %, interkonektivita: 15 %).
Cíle byly promítnuty do příslušné legislativy EU (směrnice REDII, EED atd.),
zejména v rámci tzv. „zimního balíčku“.
Členské státy měly za povinnost připravit tzv. Vnitrostátní plány v oblasti
energetiky a klimatu => rozpad cílů na národní úrovni.
EK zveřejnit vyhodnocení dosažení cílů na úrovni EU.
V mezidobí byla publikována tzv. Zelená dohoda pro Evropu => EK bude
navrhovat zvýšení cíle v oblasti GHG na 55 % (zároveň by měla být
publikována dopadová studie).
Seminář EFEKT
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Plnění cílů a závazků v oblasti
zvyšování energetické účinnosti
do konce roku 2020

„I. závazkové období“
Seminář EFEKT
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článek 3 (nezávazný cíl)
Konečná spotřeba energie: 1 060 PJ

článek 5 (závazný cíl)

Konečná úspora energie: 98,7 TJ

článek 7 (závazný cíl)
Roční úspory energie: 51,1 PJ

Spotřeba primární energie: 1 855 PJ
Kumulované úspory: 204,4 PJ
Plnění cílů a závazků ČR v období 2014 -2019
Konečná spotřeba energie: 1 060 PJ
Roční úspory energie: 36,7 PJ
100 %
72 %
Konečná úspora energie: 70,1 TJ
71
%
Spotřeba primární energie: 1 687 PJ
Kumulované úspory: 98,4 PJ
110 %
52 %
Předpoklad plnění cílů a závazků ČR ke konci roku 2020
Roční úspory energie: 41,4 PJ
--Konečná úspora energie: 97,4 TJ
81 %
Kumulované
úspory: 124,3 PJ
--99 %
61 %
Seminář EFEKT
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Plnění čl. 3 v kontextu cíl EU

Seminář EFEKT
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Vývoj energetické náročnosti ČR 2010–2018
V roce 2018 úroveň
energetické intenzity
klesla o 2,8 %, přičemž
dosahuje úrovně 380
GJ/mil. Kč HDP

Zdroj: MPO, Eurostat 2017
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Plnění závazku kumulovaných úspor energie čl. 7
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deficit kumulovaných
úspor energie ve výši
54,9 PJ
nelze očekávat
naplnění povinnosti
ČR do roku 2020, a
to i přes pozitivní
trend čerpání v
programech podpory

0

Plnění 2014 - 2019
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Závazek 2014 -2019

Závazek 2014 -2020
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Plnění ČR čl. 7: porovnání s dalšími členskými státy
200%

150%

100%

50%

0%
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Cíle a závazky v oblasti zvyšování
energetické účinnosti v období
2021 – 2030 dle revidované EU
legislativy

„II. závazkové období“
Seminář EFEKT
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Vnitrostátní cíl v oblasti energetické účinnosti (čl. 3):
Příspěvek ČR k cíli EU v oblasti zvyšování energetické účinnosti
úroveň konečné/primární spotřeby energie ČR v roce 2030, kterou by neměla přesáhnout
cíl na úrovni 990 PJ konečné spotřeby energie resp. 1 727 PJ ve spotřebě primární energie
určen na základě analýzy reálného potenciálu snížení konečné spotřeby energie v
jednotlivých sektorech ekonomiky do roku 2030
odpovídá snížení spotřeby energie o 30 % oproti referenčnímu scénáři (PRIMES 2007) x cíl
EU 32,5 %
přístup ke stanovení zohledňuje vliv externích faktorů na konečnou spotřebu energie
potenciál zohledňuje efekt schválených i plánovaných strategií, politik a opatření, které
budou implementovány v období do roku 2030
dlouhodobá strategie renovace budov
opatření ve vztahu k čl. 7 EED
legislativní a regulatorní opatření
strategie a politiky v dalších oblastech zahrnující jiné sektory
Seminář EFEKT
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Vnitrostátní cíl v oblasti energetické účinnosti (čl. 3):
Příspěvek ČR k cíli EU v oblasti zvyšování energetické účinnosti

!!! Green deal –
zvyšování
ambicí !!!

úroveň konečné/primární spotřeby energie ČR v roce 2030, kterou by neměla přesáhnout
cíl na úrovni 990 PJ konečné spotřeby energie resp. 1 727 PJ ve spotřebě primární energie
určen na základě analýzy reálného potenciálu snížení konečné spotřeby energie v
jednotlivých sektorech ekonomiky do roku 2030
odpovídá snížení spotřeby energie o 30 % oproti referenčnímu scénáři (PRIMES 2007) x cíl
EU 32,5 %
přístup ke stanovení zohledňuje vliv externích faktorů na konečnou spotřebu energie
potenciál zohledňuje efekt schválených i plánovaných strategií, politik a opatření, které
budou implementovány v období do roku 2030
dlouhodobá strategie renovace budov
opatření ve vztahu k čl. 7 EED
legislativní a regulatorní opatření
strategie a politiky v dalších oblastech zahrnující jiné sektory

Seminář EFEKT
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Cíle, trajektorie do roku 2020 v kontextu Green deal
140%

Cíl 2014 -2020 cíl snížení
konečné spotřeby
energie

120%
100%

Cíl 2021 – 2030
předpokládané snížení
konečné spotřeby
energie o 32.5 % vůči
baseline pro roky 20212030

80%
60%
40%

Cíl 2021 – 2030
*předpokládané
navýšení cílů pro roky
2021-2030 o 36 % vůči
baseline

20%
0%

2018

Cíl 2014-2020

Cíl 2021-2030*

Sekce energetiky
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Cíl 2021-2030
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Hlavní nástroj ke snižování konečné spotřeby energie – čl. 7
Závazek ČR do roku 2030
Závazek povinných úspor pro období 2021-2030 (dle čl. 7)
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Kumulované
úspory
celkem

462 PJ

zpřísnění povinných ročních
úspor oproti I. závazkovému
období => výše kumulativního
závazku
462 PJ (2021-2030 – 10 let)
odpovídá každoročnímu vykázání
úspory energie o 0,8 % bez
flexibilit => 8,4 PJ/rok

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Seminář EFEKT
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Investice spojené s plněním čl. 7
Investice a veřejná podpora potřebná pro splnění cílů v oblasti energetické účinnosti (cíl dle článku 7)
Opatření/zdroje financování

Typ opatření

Celkové investice (mil. Kč)

Z toho veřejná podpora (mil. Kč)

Politická opatření 2021-2030
Operační program Konkurenceschopnost 2021-2027
Operační program Životní prostředí 2021-2027
Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Program Nová zelená úsporám/Nástupnický program NZÚ
Program EFEKT
Program PANEL 2013+
Modernizační fond
Zdanění paliv v domácnostech
Zdanění pohonných hmot
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy
Podpora Ecodriving
Politická opatření z 2014-2020 generující nová individuální opatření

Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Daňové opatření
Daňové opatření
Regulatorní opatření
Behaviorální opatření

19 000
35 000
20 000
118 000
5 000
15 000
1 300
180 000
44 000
120

8 000
14 000
8 000
40 000
4 650
15 000
50 000
11 000
100

Operační program – Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost
Operační program Životní prostředí 2014-2020
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Program Nová zelená úsporám

Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus
Finanční mechanismus

11 500
800
300
4 050

4 000
400
100
1 350

Dobrovolné schéma v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Dobrovolná dohoda

135 000

-

- 65 000

- 11 000

Překryvy financování
Celkem

Seminář EFEKT

524 Vnitrostátní
070
Zdroj:
plán ČR v oblasti energetiky a156 600
klimatu

Sekce energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor
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Politika pro zvyšování EE po roce 2020
nutná revize strategického rámce a implementace širšího portfolia nástrojů na
snižování spotřeby energie
rozšíření aktivit ze strany státu
rozšíření portfolia finančních nástrojů (kombinace s dotačními programy)
zpřísnění legislativních požadavků např. zpřísnění standardů EU legislativy
motivace podnikatelského sektoru do plnění závazku ČR - schéma
dobrovolných dohod
metodické vedení ze strany MPO (katalog opatření, webové rozhraní pro
vykazování úspor energie, atd.)
významnější zahrnutí sektoru dopravy – rozvoj alternativních paliv,
ekodriving
Seminář EFEKT
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Politika pro zvyšování EE po roce 2020
rozšíření aktivit ze strany státu
zavedení funkční technické asistence pro přípravu kvalitních
energeticky úsporných projektů (zejména v oblasti bydlení,
malých a středních podniků a municipálních a regionálních
projektů)
důkladný systém široké propagace způsobů snižování
spotřeby energie zaměřené na dosažení změny povědomí o
úsporách energie
Seminář EFEKT
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Co to znamená v praxi?

Seminář EFEKT
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Navýšení finančních zdrojů do oblasti EE
Evropské zdroje
Strukturální fondy – operační programy (OPŽP, IROP, OPPIK)
Modernizační fond (zdrojem přínosy z emisních povolenek) – prostřednictvím EIB
Fond spravedlivé transformace (Just Transition Fund) – zejména pro restrukturalizaci uhelných
regionů)
Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) – Národní plán obnovy
EIB – prostředky z programu ELENA

Národní zdroje
program Nová zelená úsporám (zdrojem přínosy z emisních povolenek)
program EFEKT (zdrojem státní rozpočet)

NOVÉ PROGRAMY PODPORY A FORMY ČERPÁNÍ
Seminář EFEKT
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Rozšíření neinvestiční podpory z programu EFEKT (III)
Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
kurzy, semináře na podporu úspor energie
nástroje a podklady pro rozšiřování informací v oblasti úspor energie
posouzení vhodnosti energeticky úsporných EPC projektů a zpracování
zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC
zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického
managementu
příprava realizace kvalitních úsporných projektů se zásadami dobré praxe
Podpora realizace veřejných zakázek
Seminář EFEKT
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Jednání o uzavření dobrovolných dohod napříč podnikatelským
sektorem → zachování „alternaYvního schématu“
dobrovolné dohody nahrazují zavedení legislativní povinnosti
distribučním/obchodním společnostem v energetice realizovat každoročně
definovaný objem úspor energie u konečného zákazníka
vzorové dobrovolné dohody na
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/dobrovolnedohody-v-oblasti-energeticke-ucinnosti--257513/
Uzavřené dobrovolné dohody:
ČD Cargo, a.s. (dne 3. 7. 2020)
ČEZ, a.s. (dne 8. 10. 2020)
Seminář EFEKT
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Spuštění komunikační kampaně na podporu úspor
energie
připraven a zpracováván návrh komunikační
kampaně ke zvýšení povědomí o energetických
úsporách
využito dotace z evropského programu Structural
Reform Support Service
úvodní fáze kampaně od října 2020
do května 2021 a předpoklad
pokračování v letech 2021 a 2022
Chytrá volba www.chytra-volba.cz,
https://www.facebook.com/Chytravolba/
Seminář EFEKT
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Děkuji za pozornost
Hana Schvarczová
schvarczova@mpo.cz
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Odbor regionální politiky

Aktivity v oblasti energetiky
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ředitelka odboru regionální politiky
26. listopadu 2020

Role MMR v oblasti energetiky
•
•

Na úrovni EU bude silný tlak na tzv. Green Deal.
MMR nemá v přímé gesci energetiku, přesto se do řešení této problematiky aktivně zapojuje.

•

MMR-NOK koordinuje aktivity k naplňování cílů v oblasti energetiky s přispěním fondů EU
ve stávajícím programovém období 2014–2020.
MMR-NOK koordinuje přípravu podpory těchto aktivit pro příští programové období
2021-2027; energetika bude primárně podporována v operačních programech

•

»
»

•
•

OP TAK (zaměřeno na podnikatele – podpora zvyšování energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů
energie, přenosových a distribučních sítí, akumulace energie) a
OP ŽP (zaměřeno na veřejnou správu - podpora zvyšování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů
energie).

Kromě výše uvedených operačních programů bude energetika podporována i v jiných programech.
Pro plynulé navázání na příští programové období bude důležité optimální nastavení dotčených
budoucích operačních programů a včasná příprava projektových záměrů.

Zdroje EU pro oživení a (zelenou a digitální) transformaci ekonomiky

Matice podpory témat s vazbou na energetiku (návrh)

Komunitní a lokální energetika (projekt MPO, ERÚ, MMR, MŽP)
Cílem projektu je:
• analyzovat možnosti a nutné předpoklady k odůvodněnému rozvoji
energetických společenství a komunitní a lokální energetiky v daných územních
celcích (skupina domů, městská část, obec, skupina obcí, město)
•

prozkoumání možné úpravy rolí jednotlivých účastníků, dopady na jednotlivé
vztahy v prostředí energetických trhů a dopady rozvoje nových forem
energetiky na jednotlivé regulované subjekty a stakeholdery v oblasti
energetiky.

Komunitní a lokální energetika (projekt MPO, ERÚ, MMR, MŽP)
Navržené pracovní skupiny:
1. Legislativní – zastřešuje MPO
2. Síťová – zastřešuje ERÚ
3. Koncepční – zastřešuje MPO
4. Finanční – zastřešuje MŽP ve spolupráci s MPO
5. Regionální – zastřešuje MMR: zakotvení energetiky mezi stěžejní oblasti fungování
obce či města, participace municipalit a občanů na konceptu – energetická
společenství, vytvoření pozice energetických manažerů a jejich vzdělávání,
energetické koncepce

Mapování subjektů a nástrojů pro podporu energetiky v území
•

•

Cílem je podpořit absorpční kapacitu při přípravě projektů v oblasti energetiky mj. v EU
fondech. Pro MMR-NOK je rovněž z hlediska koordinace zásadní znalost reálného stavu v území i
případných slabých stránek souvisejících s přípravou projektů a jejich realizací.
Je nutné ověřit:
»
»
»
»

•
•

jaké nástroje pro podporu projektů existují;
jak silná je institucionální linka (a podpora) do území;
jak jsou EU fondy komunikovány prostřednictvím jednotlivých partnerů
a jak se dílčí subjekty zapojují do (podpory) přípravy projektů.

Probíhá definování role Regionálních krajských konferencí – mj. s ohledem na podporu energetiky
ve fondech a možnosti zprostředkovávat přenos informací mezi odbornými subjekty a územím.
Je plánována Systémová podpora veřejných investic v regionech prostřednictvím Národního plánu
obnovy.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
• SRR ČR 21+ schválena vládou 4. 11. 2019 (usnesení č. 775/2019)
• východisko pro nastavení územní dimenze v programovém období 2021-2027
• vznikla na bázi širokého partnerského přístupu
• Definuje cíle a opatření pro:
• Metropolitní území
• Aglomerace
• Regionální centra a jejich venkovské zázemí
• Strukturálně postižené regiony
• Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)
• Kvalitní plánovaní regionálního rozvoje

Struktura SRR ČR 21+ a její cíle

Kvalitní plánování v regionálním rozvoji
Se silnou provazbou a koordinací strategického a územního plánování
Zohledňující územní dimenzi v sketových politikách a podporující rozvoj SMART řešení
S provazbou na efektivní výkon veřejné správy

Základní nástroje realizace SRR ČR 21+
Resortní
strategie

Krajské
strategie

SRR ČR
2021+,
Akční
plán

RE:START

Integrované
nástroje

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022
Aktivita na Podporu komunitní energetiky
• Územní dimenze: zázemí regionální center
• Návrh konkrétních aktivit:
• Finanční, metodická a propagační podpora obcí, krajů i vlastníků domů při zavádění
technologií umožňujících vytvoření energetických komunit
• Opatření obcí či distribučních společností, která povedou k posílení místní sítě umožňující
využití OZE na úrovni obcí i jednotlivých domů
• Vazba na finanční zdroje: OP TAK, OP ŽP, FST, RRF, ModFond

Aktivita na Podporu tvorby místních energetických koncepcí
• Územní dimenze: regionální centra a jejich zázemí
• Vazba na finanční zdroje: program EFEKT (MPO)

Strategie Re:Start a příprava Plánu spravedlivé územní spolupráce
Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
•
•

Významná je také oblast transformace energetiky v těchto „uhelných“ regionech
V rámci 4. akčního plánu jsou navrhována opatření cílící na
» Podporu komunitní energetiky
» Podporu zřízení Center veřejných energetiků

Fond spravedlivé územní transformace
•
•
•
•

Hlavním cílem FST je zajištění transformace a diverzifikace hospodářství v dotčených regionech, kdy je klíčová
spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Podpora půjde mj. na investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii,
do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů.
Pro ČR bude k dispozici zhruba 42 mld. Kč mezi lety 2021-2027.
MMR ve spolupráci se strukturálně postiženými kraji a relevantními subjekty připravuje Plán spravedlivé
územní transformace, který je podmínkou pro čerpání podpory z tohoto Fondu.

Podpora aglomerací 2021-2027: nástroj ITI a další nástroje
V rámci připravovaných integrovaných územních strategií jsou projednávány konkrétní
strategické projekty. Deklarován zájem o vybraná témata:
•

•
•
•
•

Energetické úspory – podpora z OP ŽP, zvýhodnění projektů řešených EPC, dosud řešeno i
prostřednictvím finančního nástroje IROP - SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení
Cirkulární ekonomika - podpora v rámci OP TAK, omezeně OP ŽP
Komunitní energetika – předpokládána podpora z Modernizačního fondu (např. projekt
virtuální elektrárny v Brně aj.)
Veřejné osvětlení se SMART prvky – podpora z Modernizačního fondu
Teplárenství a CZT – nově podpora z Modernizačního fondu, dosud OP PIK – SC 3.5

Jak již nyní prakticky přispíváme k tomu,
aby města využívala chytrá řešení?
•5G pro 5 měst (spolupráce s MPO),

•Nastavení financování chytrých řešení v ČR (podpořeno z evropského programu
na podporu strukturálních reforem - SRSP ve spolupráci s VNG a SMO ČR);

Realizujeme
projekty

•Smart City Compass (ČVUT/UCEEB),

•Smart Village/Chytrá města pro budoucnost – soutěž (Éta TAČR a NS MAS, na
MMR oddělení venkova: projekt k metodice chytrého venkova)

•Spolupráce se SMO ČR na projektu Smart Česko II (financování OP Z)

Důvody pro přípravu Koncepce Smart Cities
•Splnit úkol z Inovační strategie, opatření ze Strategie regionálního rozvoje ČR
21+ a vhodně navázat na dosavadní aktivity SMO ČR
•Zareagovat na zkušenosti z posledního roku a na velkou dynamiku změn

Důvody pro
přípravu
Koncepce
Smart Cities

•Pomoci k resilienci českých měst, obcí a regionů

•Využít příležitost pro nastartování endogenního českého byznysu

•Zohlednit výsledky procesu aktualizace Lipské charty
•Ukotvit koordinační roli MMR do podoby konkrétních úkolů s přidělenou
odpovědností a datem plnění

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
•

MMR poskytuje podporu obcím a krajům zaměřenou
na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské
využití.
Od roku 2021 bude podpora poskytována kombinací
dotace a úvěru skrze Státní fond podpory investic.
Podpora je zacílená dle územní dimenze stanovené
SRR ČR 21+.

•
•

•

MMR se také připravuje komponentu zaměřenou na
regeneraci brownfieldů pro Národní plán obnovy.

Propagace SRR ČR 21+
•

Nové stránky SRR 21+ na webu
územní dimenze
» Zaregistrovány domény srr21.cz
a prolepsiregiony.cz

•

Prezentace formou Story Map
(včetně interaktivní mapy)

•
•
•
•

Mapová aplikace
http://egis.uur.cz/portal
Leták, brožura
Motto: „pro lepší regiony“
#prolepsiregiony

Děkuji za pozornost!
marie.zezulkova@mmr.cz

Zvyšování energetické
účinnosti budov
- příspěvek na nespotřebovanou energii

Martin Madej
Asociace pro mezinárodní otázky

EGÚ Brno: EFEKT 2020
26. listopadu 2020

Klimatický tým AMO (1)
•

Projekt Změna klimatických politik podpořený Evropskou
klimatickou nadací

•

Tematicky orientovaný tým analytiků v rámci
Výzkumného centra

•

Snaha posílit analytickou základnu pro klimaticky
relevantní témata v ČR

•

Přinášení zahraniční perspektivy s důrazem na evropský
kontext

•

Základ obsahové práce = série policy paperů, jejich
následná medializace a šíření mezi stakeholdery

•

http://www.amo.cz/zmena-klimatickych-politik/

Klimatický tým AMO (2)
•

Aktuálně má přes deset členek a členů

•

Pokrývaná témata
●

Naplňování Pařížské dohody na světové úrovni

●

Klimatické cíle EU a ČR

●

Energetická transformace vč. sociálních aspektů

●

Udržitelné finance

●

Bezpečnostní aspekty

●

Etické otázky

●

Modely a scénáře nízkouhlíkové budoucnosti

●

...

“Saving fuel is cheaper than burning
it.”
- Amory Lovins, ‘The Negawatt Revolution’
(1989)

BACKGROUND
•

Česká republika nesplní svůj závazek z čl. 7 EED pro roky
2014-2020 (Evropská komise 2020a)

•

2020-2030 až X desítek miliard
na zvyšování energ. účinnosti

•

Zájem: Riziko informační asymetrie (problém trhu s citróny)
• Informační asymetrie při nákupu nemovitosti (Collins a
Curtis 2017) a při pronájmu nemovitosti (Myers 2018)
• Energetické štítky se nepromění do proporcionálního
zvýšení hodnoty nemovitosti (Aydin, Brounen a Kok 2017).
• Energetické štítky byly zodpovědné za 0,02 % úspor mezi
2014-2017 (Evropská komise 2020b).

•

Čerpání: Riziko neefektivního využívání
(málo úspor za hodně peněz)

Hnědé uhlí: 360 kgCO2 / MWh

↓

=>

↓

Popis: V analýze přínosů a nákladů (CBA) obstojí řešení, která
dosáhnou nejvyšší úspory emisí CO2eq (a tedy energie) za nejnižší
cenu.

ℎ

Jak příjemce podpory motivovat
k úsporným opatřením, a to
k těm nejefektivnějším
(cena/výkon)?

?

Existující fond budov
•

2050: 80 % budov už dnes stojí; 220 milionů budov v EU
postaveno před rokem 2001

•

36 % emisí skleníkových plynů

•

RD a BD s plynovým kotlem/napojené na CZT

Popis: Vliv spotřebitelského chování průměrného obyvatele ČR na jeho uhlíkovou stopu
Zdroj: Matuštík & Kočí, ‘Environmental impact of personal consumption from life cycle perspective – A
Czech Republic case study’, Science of the Total Environment (2019)

Modelový příklad zvýšení EÚ RD
Obvodové stěny k zateplení………………… 202 m2
Okna k výměně nebo zateplení……………. 112 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění EA………. 256 kWh/m2.rok
RD nevyužívá teplo z odpadních vod
RD nemá stínící techniku
RD nemá zelenou střechu
RD napojený na CZT nebo na plyn

Modelový příklad: Dotace podle současného systému
Projekt způsobilý pro dotaci z programu NZÚ - oblast podpory A
Výše podpory:
• Zateplení stěn a oken podle velikosti plochy a snížení měrné roční
potřeby tepla na vytápění po realizaci (kWh.m-2.rok-1)
• Stínící technika a zelená střecha podle velikosti plochy
• Využití tepla z odpadních vod fixní částkou za 1 systém

Současný systém
Posudek: snížení měrné roční potřeby tepla z 256 na 50
kWh.m-2.rok-1 => podoblast A.2 (< 55 kWh)
=> pak vynásobení všech hodnot a výsledek: 308 000 Kč jako
příspěvek na realizaci projektu (ZV 843 542 Kč)
Rizika & problémy:
1. Realizace projektu neimplikuje realizaci úspor (RD1:
uživatel tam topí v čase T>0 => úspory U>0 vs. RD2:
uživatel tam netopí T=0 => úspory U=0)
2. Informační mezera SFŽP ve vztahu k cenám opatření
3. Informační asymetrie mezi prodejcem a kupujícím věci
4. Příjemce podpory chce další změny: musí projít celým
kolečkem znovu

Kde není SPOTŘEBA,
tam není POTŘEBA

Alternativy
A) Energy Performance Contracting
B) Příspěvek na nespotřebovanou energii

Nespotřebovaná energie

Příspěvek na nespotřebovanou
energii
•

= příspěvek za skutečně realizovanou úsporu, ne za realizaci
projektu

•

= příspěvek na “negawatt hodinu” (nWh)

•

Výběr nejefektivnějších opatření provádí trh, nediskriminuje se
mezi izolací zdí, oken, modernizací rozvodů, využitím odpadní
energie, zelenou střechou, stínící technikou atd.

•

Podmínkou jen dosažení nWh díky zvýšení EÚ budovy a jejích
komponent - zjistí se nepřímo s pomocí inteligentního měřiče
(viz Monitoring dále)

•

Příspěvek pravidelně stanovuje regulátor podle vývoje cen
energií a cen opatření na zvýšení EÚ; paušál podle průměrné
roční spotřeby budovy před realizací

•

Ochrana před zneužitím: Příspěvek na nWh vždy <½ z ceny
tepla v místě; zároveň dost vysoký pro rozumnou návratnost
investice

•

K zamyšlení: převoditelnost příspěvku jako renty vázané k
modernizované budově (lze řešit přes úměrné snížení daně z
nabytí nemovitých věcí)

•

Využití: nejen RD a BD, ale i kancelářské budovy, továrny
apod. (čím vyšší investice, tím větší smysl)

Příspěvek na nespotřebovanou energii
Vytápění (T+) na teplotu 23°C

Nespotřebovaná energie Příspěvek na
(nWh) = Ref - Real
nWh (Kč)

Příspěvek po
výpočtu (Kč)

Měsíc

Ref
(kWh;T+)

Real (kWh; T+)

leden

256

61,44

194,56

10

1945,6

únor

420

100,8

319,2

10

3192

březen

350

84

266

10

2660

duben

150

36

114

10

1140

květen

50

12

38

10

380

červen

0

0

0

10

0

červenec

0

0

0

10

0

srpen

0

0

0

10

0

září

30

7,2

22,8

10

228

říjen

100

24

76

10

760
1900

listopad

250

60

190

10

prosinec

400

96

304

10

3040

Celkem

2006

481,44

1524,56

-

15245,6

Příspěvek na nespotřebovanou energii
Netopí se! Teplota bez přírůstku (T=0)

Nespotřebovaná energie Příspěvek na
(nWh) = Real - Ref
nWh (Kč)

Příspěvek po
výpočtu (Kč)

Měsíc

Ref
(kWh;T+)

Real (kWh; T=0)

leden

256

0

-256

10

0

únor

420

0

-420

10

0

březen

350

0

-350

10

0

duben

150

0

-150

10

0

květen

50

0

-50

10

0

červen

0

0

0

10

0

červenec

0

0

0

10

0

srpen

0

0

0

10

0

září

30

0

-30

10

0

říjen

100

0

-100

10

0

listopad

250

0

-250

10

0

Prosinec

400

0

-400

10

0

Celkem

2006

0

-2006

-

0

Příspěvek na nespotřebovanou energii
Výpočet podle hodin, v obou letech se topí i netopí, vytápění
vždy na 23°C
Hodina
roku

Ref
(kWh)

Real - T?

Real (kWh)

Nespotřebovaná
energie (nWh) =
Real - Ref

Příspěvek na
nWh (Kč)

Příspěvek po
výpočtu (Kč)

h1

2

T+

1

1

10

10

h2

2

T+

1

1

10

10

h3

1

T=0

0

-1

10

0

-

-

10

2

1

10

…

-

h8759

3

T+

h8760

0

T+

2

1 (paušál)

10

10

Celkem

8

-

6

-

-

40

Změna prostředí
•

Změna teploty vytápění

•

Změna doby vytápění

•

Změna počasí

•

Vliv domácích spotřebičů
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Monitoring
dodané teplo/plyn
vlastní teplo (odpadní, senzory na spotřebičích, např. troubě)
vnitřní/venkovní teplota

Rok před realizací = referenční rok (ref)
•

Postačí část roku, zbytek lze modelovat

•

Možný problém: efekt pozorovatele

Po realizaci = skutečnost (real)

Srovnání
Dotace na
realizaci (NZÚ)

Dotace na
nWh

Motivace k realizaci

všichni stejně

Majitelé “nejhloupějších”
budov

Výběr opatření

Co nejlevněji

Co nejlevněji

Příspěvky paralelně s
bankovním úvěrem

ne

Ano

Informační
asymetrie

Přiznaná renta

Nutnost
podstoupit
“Kolečko”

Stačí ohlášení

Při úplatném

převodu věci

Realizace v budoucnu

ZDROJE
AYDIN, E., BROUNEN D. a KOK, N. ‘Information Asymmetry and Energy Efficiency:
Evidence from the Housing Market’ (2017)
COLLINS, M. A CURTIS, J. ‘Identification of the information gap in residential energy
efficiency: How information asymmetry can be mitigated to induce energy efficiency
renovations’ (2018)
Evropská komise (2020a), ‘Primary and final energy consumption still 5% and 3%
away from 2020 targets ‘, dostupné z:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10341545/8-04022020-BPEN.pdf/39dcc365-bdaa-e6f6-046d-1b4d241392ad
Evropská komise (2020b), Zpráva COM(2020) 326 Assessment of the progress
made by Member States towards the national energy efficiency targets for 2020 and
towards the implementation of the Energy Efficiency Directive as required by Article
24(3) of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU
MYERS, E. ‘Asymmetric Information in Residential Rental Markets: Implications for
the Energy Efficiency Gap’ (2018)

Q&A

martin.madej@amo.cz

Program Úspory energie s rozumem
Jan Veleba
jan.veleba@svn.cz
www.usporysrozumem.cz

Co je cílem? Proč je program realizován?
Co:
• Program má za cíl evidovat a zvýšit kvalitu projektů renovací budov a
zvýšit tak energetické úspory.
Proč:
• Pro přispění k plnění cílů EU v oblasti úspor energie.
• Aby se mohly i malé projekty a úspory mimo granty počítat do
celkových úspor energie.

www.usporysrozumem.cz
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www.usporysrozumem.cz
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Pro koho je program určen?
Určeno pro provozovatele a vlastníky budov:
• Rodinné domy
• Bytové domy
• Veřejné budovy
• Budovy pro podnikání
www.usporysrozumem.cz
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Kolik mohu na energetickou studii získat?
Typ objektu

Rodinný dům

Bytový dům

Objekt ve
veřejném
sektoru

Objekt pro
podnikatelské
účely

Maximální výše
dotace

30 tis. Kč

50 tis. Kč

100 tis. Kč

200 tis. Kč

Maximální výše
způsobilých
výdajů

70 %

70 %

70 %

70 %

www.usporysrozumem.cz
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Jak na podání žádosti?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontakt s garantem (ener. specialistou)
Zpracování Energetické studie garantem
Žádost o podporu přípravy projektu z programu EFEKT
Výběr opatření k realizaci
Evidence daného projektu
Podání žádosti o Certifikát kvality – certifikace zatím neprobíhá

www.usporysrozumem.cz
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www.usporysrozumem.cz
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www.usporysrozumem.cz
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www.usporysrozumem.cz
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www.usporysrozumem.cz
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1. Kontakt s garantem
Garant (poskytovatel energetických služeb/energetický specialista)
zodpovídá za to, že projekt projde všemi potřebnými kroky, aby se
jednalo o projekt, který se „vyplatí“ a je připraven a následně realizován
v souladu se zásadami „dobré praxe“.
• Seznam poskytovatelů energetických služeb
(https://www.mpo.cz/dokument170967.html)
• Seznam energetických specialistů
(https://www.mpo-enex.cz/experti/)
www.usporysrozumem.cz
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1. Kontakt s garantem
Garanty mohou být společnosti různého zaměření, a to například:
• firmy dodávající energii
•
•
•
•
•
•

poradenské firmy zabývající se úsporami energie
poskytovatelé energetických služeb se zaručeným výsledkem
energetičtí specialisté nebo energetičtí auditoři
montážní firmy specializované na energeticky úsporná řešení
firmy, které se zabývají správou objektů související s dodávkou a spotřebou energie
další firmy poskytující různé druhy energetických služeb

www.usporysrozumem.cz
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2. Zpracování Energetické studie garantem
Dokument zpracovaný specializovaným expertem pro úspory energie
v podobě studie proveditelnosti, ve kterém bude:
• posouzen stav příslušného objektu
• navržena kombinace komplexních energeticky úsporných opatření
• specifikace investiční náročnosti
• potenciál úspor energie jednotlivých opatření
• soulad s platnou legislativou a podmínkami v rámci programu

www.usporysrozumem.cz

13

3. Žádost o podporu přípravy projektu z
programu EFEKT
Na podporu přípravy energeticky úsporného projektu se zásadami
dobré praxe lze využít aktivity ze Státního programu na podporu úspor
energie (program EFEKT) s názvem „2F Příprava realizace kvalitních
energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“.
(http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039)
Jedná se o neinvestiční podporu na zpracování potřebného dokumentu
v podobě energetického posouzení pro přípravu kvalitního energeticky
úsporného projektu.
www.usporysrozumem.cz
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4. Výběr opatření k realizaci
Přípravu kvalitní realizace energeticky úsporných opatření je vhodné
provádět v následujících krocích:
a)
Zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu.
b)

Návrh technicky realizovatelných opatření, včetně specifikace
investiční náročnosti jednotlivých opatření a potenciálu úspor energie
jednotlivých opatření ve vztahu k přínosům vůči stávajícím provozním
nákladům souvisejícím se spotřebou energie.

www.usporysrozumem.cz
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4. Výběr opatření k realizaci
Přípravu kvalitní realizace energeticky úsporných opatření je vhodné
provádět v následujících krocích:
c)
Návrh optimální, proveditelné a kvalitní kombinace opatření, která se
vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně
dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížením
provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.
d)
Návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů
a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky
úsporných opatření.

www.usporysrozumem.cz
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5. Evidence daného projektu
Obvykle provádí garant, ale evidenci může provést i vlastník objektu.
Po zpracování energetického posouzení a po výběru opatření k realizaci bude
provedena evidence daného projektu v evidenčním systému programu.
V rámci evidence energeticky úsporného objektu budou do evidenčního
systému programu zapsány potřebné identifikační údaje o objektu a jeho
vlastníkovi, informace o opatřeních navržených k realizaci a informace o
spotřebě energie a předpokládaných úsporách energie. Struktura informací
pro evidenci projektu bude uvedena v evidenčním systému programu.

www.usporysrozumem.cz
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5. Evidence daného projektu
Subjekt, který bude mít zájem se do
evidence projektů zapojit (obvykle
prostřednictvím „garanta“ v podobě
poskytovatele energetických služeb),
doručí po vyplnění všech požadovaných
informací v evidenčním systému
programu vyhlašovateli programu
žádost o udělení certifikátu kvality.
(certifikace zatím neprobíhá)

www.usporysrozumem.cz
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6. Podání žádosti o Certifikát kvality
(certifikace zatím neprobíhá)

Žádost o udělení certifikátu kvality bude
možné doručit prostřednictvím evidenčního
systému programu. Vyhlašovatel programu
zajistí vyhodnocení žádostí. Pokud je žádost o
přidělení certifikátu kvality posouzena kladně,
obdrží žadatel certifikát kvality v papírové a
zároveň v elektronické podobě. Žadatel kromě
certifikátu kvality má také právo na užívání
příslušné značky kvality.

www.usporysrozumem.cz
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6. Podání žádosti o Certifikát kvality
(certifikace zatím neprobíhá)

Certifikát kvality a značka kvality by měly být
užívány v případech, kdy je příslušný projekt
prezentován jako uvědomělý a prakticky
zapojený do zvyšování energetické účinnosti.
Následně bude příslušný energeticky úsporný
projekt uveden v přehledu projektů, které
obdržely certifikát kvality na webových
stránkách v Příkladech projektů dobré praxe.

www.usporysrozumem.cz
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Projekty dobré praxe v roce 2019
Typ objektu

Rodinný
dům

Bytový
dům

Počet projektů
K přepracování

0
0

1
0

Objekt ve
veřejném
sektoru
9
3

Zamítnuto
Schváleno

0
0

0
1

1
8

Objekt pro
podnikatelské CELKEM
účely
34
44
12
15

www.usporysrozumem.cz
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32

3
41
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Vyhodnocení programu za rok 2019
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Vyhodnocení programu za rok 2019
Tabulka 1: Úspory energie podle kategorie objektu a jednotlivých energonositelů
Hodnoty [MWh/rok]
Energonositel

Kategorie objektu
rodinný dům

bytový dům

veřejný sektor

pro podnikání

Celkem
[MWh/rok]

Elektřina

0,00

0,00

162,83

1 825,40

1 988,23

Zemní plyn

0,00

0,00

351,09

2 441,08

2 792,17

Teplo

0,00

264,90

249,22

1 805,01

2 319,13

Biomasa

0,00

0,00

0,00

1 606,57

1 606,57

Hnědé uhlí

0,00

0,00

328,45

173,00

501,45

Černé uhlí

0,00

0,00

0,00

844,87

844,87

Druhotné zdroje

0,00

0,00

115,00

0,00

115,00

Celkem [MWh/rok]

0,00

264,90

1 206,59

8 695,93

10 167,42

www.usporysrozumem.cz
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Jak předcházet vrácení žádostí?
• Postupovat pozorně podle
Metodického pokynu pro žadatele o dotaci
• Zpracovat ve studii všechny povinné části
v požadovaném rozsahu
• V případě nejasností se obrátit s dotazem
na poskytovatele dotace (MPO)

www.usporysrozumem.cz
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Projekt by měl obsahovat prvky dobré praxe
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplexnost navržených opatření a formy připravovaného projektu
Efektivita zhodnocení investovaných prostředků
Dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení provozních nákladů
Snížení negativních vlivů na životní prostředí
Kvalita posouzení jednotlivých opatření, komentáře a zdůvodnění
Kvalita a adekvátnost zpracované studie
Srozumitelnost pro investora
Motivace studie k investici

www.usporysrozumem.cz
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Nejčastější nedostatky energetických studií
• Neúplný výčet a popis všech možných a realizovatelných opatření
• Nevyčíslení objemu investičních nákladů na jednotlivá opatření
• Neuvedení odhadu potenciálu dosažených úspor energie
• Chybějící výpočet prosté doby návratnosti pro jednotlivá opatření
• Příliš dlouhá prostá doba návratnosti doporučených opatření
• Neuvedení jedné doporučené kombinace navržených opatření
• Nezohlednění synergického efektu souběhu navržených opatření

www.usporysrozumem.cz
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Kontakt na Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 811 089
e-mail: usporysrozumem@mpo.cz

www.usporysrozumem.cz
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Kontakt
Ing. Jan Veleba
konzultant
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
e-mail: jan.veleba@svn.cz

www.usporysrozumem.cz
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Problematika ostrovního provozu
v domovních instalacích
z hlediska chránění

Zuzana Bukvišová, kolektiv VUT
Vysoké učení technické v Brně
Ústav elektroenergetiky FEKT

Osnova prezentace

█ Požadavky na výrobny z hlediska provozu distribuční
soustavy
█ Bezpečnost provozu mikro-hybridních systémů z hlediska
ochrany osob a majetku

2

Požadavky na výrobny z hlediska provozu a bezpečnosti DS
Odběratel

Distribuční soustava
Spotřebiče
Wh

?

~

?

?

Odběratel
FVE (mikro)
se systémem pro
zdroj
optimalizaci spotřeby
vyrobené energie
Spotřebiče

~=

Wh

Potenciální zhoršení kvality
napětí a bezpečnosti v DS
• Nesymetrii napětí
• Velikosti napětí
• Kolísání napětí
• Zkreslení vlny napětí
• Vysoko-frekvenční (VF)
rušení

Možné
ovlivnění měření

Potenciálně související rušivé jevy

• Nesprávné
• Chybné
měření skutečně
prošlé energie
(vyrobené a
spotřebované)

•
•
•
•
•

Míra ovlivnění dána
metrikou a
elektromagnetickou
odolností

Vznik a úroveň rušení jsou určeny
konkrétním řešením (technologie –
zařízení – topologie – řízení –
připojení)
3

Nesymetrie zatížení
Velikost zatížení
Rychlé změny zatížení
Nelinearita systémů
VF vedené rušení

• Proti-napětí

Míra zhoršení určena
podmínkami připojení a
úrovní rušení generovaného
zdrojem rušení

Požadavky na výrobny z hlediska provozu a bezpečnosti DS
█ Při přenosu výkonu z centrálních zdrojů na decentrální (DER) je nezbytný i přenos
vlastností a chování, které jsou zásadní pro zachování funkce distribuční soustavy
→ princip spoluzodpovědnosti
█ DER všech výkonových úrovní, s přihlédnutím k významnosti a dostupnosti DER,
ale i specifikům místních soustav
█ Soubor požadavků v podobě:
• Série standardů EN 50549 (výrobkové standardy), apod.
• Nařízení RfG, SoGL, EBGL a NCER (požadavky z úrovně provozu přenosové
soustavy),
• Pravidel PPDS: Příloha 4 (lokalizované požadavky standardů a nařízení),
• Připojovacích podmínek PDS (lokální specifikace požadavků).
█ Omezení emise rušení, určení minimální odolnosti, specifikace nutné/povinné
podpory, definice a parametrizace ochranných funkcí a vymezení nástrojů a
postupů pro zajištění bezpečnosti
█ Požadavky nejsou pouze zájmem PDS, ale i provozovatelů výrobních zařízení
→ kromě DS jsou postižena i výrobní zařízení a další zařízení odběratelů
4

Požadavky na výrobny z hlediska provozu a bezpečnosti DS
█ Schéma koncepce pro zajištění plnění technických požadavků

Výrobky
(Výrobní moduly)

Výrobní zařízení
(Instalace)

Distribuční
soustava

5

Požadavky na výrobny z hlediska provozu a bezpečnosti DS
█ Experimentální ověřování požadavků (zaváděno)
Modely výrobních modulů/zařízení
s ověřením simulací

Numerický model

Zkoušky výrobních modulů/výroben
s výkonovým simulátorem AC sítě

Zkoušky výrobních modulů/ výroben
se simulací (AC) signálů měření
rozhodných pro řízení

Zkoušky výrobních modulů/zařízení
(výroben) s digitální stimulací řízení
zdrojů
Monitoring odezvy výrobních
zařízení (výroben) v DS

MEASURING
UNIT

d)
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Bezpečnost provozu mikro-hybridních systémů z hlediska
ochrany osob a majetku v OPM
█ Externí Bypass hybridního invertoru
█ Přepínání spotřeby objektu na síť/výstup invertoru (i v případě ostrovního
provozu) – např. při servisu střídače/baterií

█ Stykače K2 a K3 elektricky a mechanicky vzájemně blokovány, s dostatečnou
izolační pevností
█ Pokyn pro přepnutí často proveden externě → nezaručuje zpětnou
synchronizaci při opakovaném připojení sítě → proudový ráz
7

Bezpečnost provozu mikro-hybridních systémů z hlediska
ochrany osob a majetku
█ Problematika nadproudových ochran
při vnoření střídače do stávající
instalace
█ Zátěž za F5 je zálohována, při
výpadku sítě EPS výstup
█ Při zkratu v ostrovním provozu
dodaný výkon/proud nestačí k
vybavení jističe → nedodržení času
pro automatické odpojení od zdroje
(0,4 s)
█ Je nutná doplňková ochrana
proudovým chráničem → problém
v sítích TN-C
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Bezpečnost provozu mikro-hybridních systémů z hlediska
ochrany osob a majetku
█ Průběh zkratového proudu L-N pro vybraný střídač
█ Střídač před přechodem do poruchového režimu několikrát opakovaně zkouší
aktivovat výstup → celková doba poruchy cca 2,5 s.
█ Jistič, který by zajistil vypnutí poruchy zkratovou spouští, bylo nutné snížit z B16
na B6.
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Děkuji za pozornost.

Kontakt:
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav elektroenergetiky
Technická 3082/12
61600 Brno
email:

xbukvi00@stud.feec.vutbr.cz
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