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Akční plán ÚEK OK

Akční plán UEK Olomouckého kraje :

• prováděcí dokument, který specifikuje konkrétní aktivity na implementaci 
aktualizované Územní energetické koncepce Olomouckého kraje a 
definovaných rozvojových cílů ve formě opatření (celkem  je v AP UEK OK 26 
opatření).

• Navržen na dobu příštích 5 let, tj. na období 2017 až 2021

• Přehled opatření AP – členění provedeno dle oblastí stanovených NV č. 
232/2015 Sb. pro tyto oblasti jsou v AP konkretizovány rozvojové cíle UEK. 

1. Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií

2. Realizace energetických úspor

3. Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

4. Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 

5. Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů

6. Rozvoj energetické infrastruktury

7. Ostrov elektrizační soustavy

8. Inteligentní síť

9. Využití alternativních paliv v dopravě

• AP UEK schválen v rámci schválení ÚEK OK v únoru 2017 



Realizace Akčního plánu 

2018

rok 2018

1. Realizace energetických služeb
• Zajištění zpracování aktuálních požadavků - EA, EP, PENB, ZVA. Provádí pro OK 

externí poradenská firma na základě rámcové čtyřleté smlouvy. Plnění v roce 2018:

- zpracování cca 50 ks PENB – z důvodů ukončené platnosti 

- dále  3x PENB + 3xEP pro dotace a  4x ZVA  pro realizované projekty

-poradenství při realizaci 5 pilotních projektů na základě studie o hospodaření se 
srážkovou vodou (zpracovaná 2017 pro 20 vybraných areálů PO OK) .  

2. Zajištění energetických služeb při provozu trafostanic v majetku OK (29 TS) 

• Zajištění prohlídek a revizí TS OK na základě 4 leté rámcové smlouvy. V roce  2018 
zpracovává se plnění za 1.pol., dodavatel vypověděl smlouvu. Příprava ZD pro výběr 
nového dodavatele na období 2019-22.   

3. Energetické služby se zaručeným výsledkem, metoda EPC 
• červen 2018 – ukončení poslední smlouvy  ze tří pilotních projektů, bude provedeno 

vyhodnocení 2017+2018 a celkové vyhodnocení za 10 let trvání smluv. Splátky celkem 
cca 17 mil. Kč, více úspora cca  3,5 mil.Kč, tj. cca 1,7 mil. pro OK. 

4. Zavedení EnMS dle normy ISO 50001 pro OK a jím zřizované PO
• Začátek procesu v roce 2016 – výběr dodavatele (odborného konzultanta ) pro 

implementaci ISO 50001, v roce 2018 – výběr dodavatele software na EnMS, 
implementace aplikace EB na KUOK a PO pokračující implementace ISO 50001, 
schválení směrnice k EnMS, provedení zkušebního provozu nové aplikace Energy
Broker, přechod na ostrý provoz. Opatření č.2.1 a č.2.2 – oblast Realizace úspor



Realizace Akčního plánu 

2018

rok 2018 

Parametry EnMS

• Počet subjektů – celkem 156 = 1xKUOK + 155 PO

• Počet přístupů do EB zřízeno pro 334 osob

• Počet proškolených osob 270

• Počet budov kde je PENB  416

• Počet odběrných míst 1077

• Elektřina 429

• Plyn        339

• Voda      266

• CZT          43

• Roční spotřeby energií Roční náklady na energie
• Elektřina 21 300 MWh 66,0 mil. Kč/rok

• Plyn 83 800 MWh 62,6 mil. Kč/rok    

• Teplo 6 800  MWh 9,3 mil. Kč/rok

• Voda      144 000 m3 7,0 mil. Kč/rok

• Celkem roční náklady pro rok 2018 145 mil. Kč



Realizace Akčního plánu 

2018

rok 2018

5. Zpracování metodického pokynu pro SÚ
• Opatření č.1.1 AP - zpracovat metodický pokyn - jak mají stavební úřady postupovat

a případně schvalovat projekty, které řeší změny způsobu vytápění na úkor CZT
(odpojování od systémů centrálního zásobování teplem). Ve spolupráci s odd.
Stavebního řádu byl v roce 2018 dokončen pokyn – v legislativě není nástroj pro
účinné zabránění odpojováni od CZT.

6. Výroční zasedání expertní pracovní skupiny pro podporu naplnění cílů ÚEK OK 

• Opatření č. 1.4 a 6.3. AP – ustanovit pracovní skupinu (ustavena v říjnu 2017).
Určena k řešení problematiky podpory a ochraně stávajícího CZT, a dále řešení
problémů a rozvoje sítí elektřiny a plynu na území OK. Složena ze zástupců výrobců,
distributorů a spotřebitelů elektřiny plynu a tepla, Svazu průmyslu a dopravy a veřejné
správy OK. Aktuální témata roku 2017 – ostrovní provozy na území OK, kvalita
dodávek elektřiny pro průmyslové provozy (výrobní linky). Předpokládaný termín
dalšího setkání - říjen 2018.

7. Zpracování aktualizace územní studie pro umísťování větrných elektráren 
• Zpracování (aktualizace) studie zahájeno v roce 2017, důvod – původní studie z roku 

2008 (neodpovídá současnému stavu). Nová studie má zohlednit větrnou mapu ČR a 
definovat možnosti připojení na distribuční soustavu ve vhodných lokalitách. Srpen 
2018 – termín předání studie. Opatření č. 3.3 AP



Realizace Akčního plánu 

2018

rok 2018

8. Zpracování strategie jak zvyšovat konkurenceschopnost CZT a míru 
spokojenosti zákazníků CZT 

• Opatření č. 1.2 - květen 2018 - uspořádání pracovní schůzky zástupců OK a
zpracovatele se zástupci CZT k vyjasnění náplně strategie, zpracováním dokumentu
pověřena společnost SEVEn Energy (zpracovatel UEK OK) termín 30.9.2018. Cílem
je zpracovat informační materiál pro stávající a budoucí zákazníky CZT, propagovat
výhody CZT, nabídnout zákazníkům další podpůrné služby pro jejich spokojenost.

9. Zpracování studie, která zmapuje doposud nevyužitý potenciál různých 
zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území OK.

• Jedná se o realizaci opatření č. 3.1 AP UEK OK pro splnění operativního cíle
Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK. Koncem roku
2018 bude zpracována ZD na výběr zpracovatele studie a vyhlášeno zadávací řízení
na výběr zpracovatele studie. Cílem je zpracovat dokument, který zmapuje jaké formy
biomasy je možné do budoucna v OK využívat pro energetické účely a jakých zařízení
se to bude týkat a nástin budoucího vývoje v produkci a užití biomasy na území OK.

10.Nákup vozidla na alternativní pohon

• Jedná se o opatření č. 9.1. AP – Využití alternativních paliv v dopravě v souladu
národním programem Obměna vozového parku veřejné správy. OK v souladu s
národním programem nakoupil v červnu 2018 první elektromobil do svého vozového
parku a do budoucna hodlá obměnu vozového parku ve prospěch elektromobilů
nadále prohlubovat .



Realizace Akčního plánu 

2018

rok 2018

11.Akce plánované OK v rámci osvětové a propagační činnosti

• Novela zákona č.406/2000 Sb., - seminář - aktuální změny zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií (pokud bude schválena novela ještě v tomto roce).

• Nová zelená úsporám 2014-2020 - seminář o aktuálním stavu a podmínkách čerpání 
dotací z programu Nová zelená úsporám pro období 2014 -2020. Součástí podzimní 
části veletrhu Stavotech Olomouc, ve spolupráci se SFŽP

• Energeticky úsporná obec – seminář pro zástupce obcí  ( seminář se konal v únoru 
2018)  

• povinnosti obce z pohledu zákona  č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, 

• možnosti dotací pro obce, 

• představení koncepce Obec budoucnosti. 

• Program Dešťovka – seminář o aktuálním stavu a podmínkách čerpání dotací z 
programu Dešťovka.  Součástí podzimní části veletrhu Stavotech Olomouc, ve 
spolupráci se SFŽP 



Publicita a zveřejnění 

UEK + AP

Publicita

Zveřejnění UEK OK + AP: 
https://www.kr-olomoucky.cz/uzemni-energeticka-koncepce-cl-538.html

Publikace 

Energetika na území Olomouckého kraje 

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje

byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci

Státního programu na podporu úspor energie a využití

obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok

2016 (EFEKT 2016)

Publikace obsahuje vybrané informace o vývoji a

směřování energetiky na území Olomouckého kraje v

období let 2001 – 2040. Informace a data byla převzata z

nově zpracované UEK OK. 24 stran výtahu UEK OK

umožní rychlou orientaci ve vývoji hospodaření s energií

na území OK v posledních 10-15 letech a rámcovou

představu o předpokládaném vývoji v příštích 20 letech
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