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ČERVEN 2015 

Čtvrtý Newsletter COOPENERGY: Nové publikace a nástroje pro efektivní 

energetické hospodaření kraje, měst a obcí 
 

Vítejte u čtvrtého vydání newsletteru projektu COOPENERGY. 

 Obsah čísla:   

 Online průvodce energetického plánování 

pro samosprávu  

 Databáze příkladů dobré praxe 

energetického plánování samosprávu 

 Společné nákupy energií ve Zlínském kraji  

 Analýza přístupu k energetickým 

datům z projektu Data4Action  

 Zapojte se! 

 

 

 

Online průvodce pro místní a regionální orgány veřejné moci 
 

Partneři COOPENERGY čerpali ze svých zkušeností pro vývoji knižního průvodce o „Implementaci víceúrovňového 

řízení“, který má pomoci místním organům nastavit partnerství, modely spolupráce a dohody potřebné pro tvorbu 

udržitelných energetických akčních plánů pomocí aktivní spolupráce.    

Pokud jste místní nebo regionální orgán veřejné moci, tato příručka vám pomůže: 

 Rozhodnout se, jak začít s tvorbou 

udržitelného energetického akčního 

plánu (SEAP); 

 Rozhodnout se, jaké plánovací 

nástroje můžete použit 

k uspokojení potřeb místních a 

regionálních partnerů; 

 Rozvíjet svůj přístup k zapojení 

místních klíčových subjektů během 

přípravy plánu tak, aby byla 

zajištěna jejich podpora;  

 Nastavit dohody nebo modely, 

které jsou potřebné pro fungující 

partnerství: úspora času, snížení 

neefektivity a efektivní sdílení 

zdrojů v procesu;  

 Zjistit, kde můžete získat další 

informace, podporu a financování. 

 

 

 

 

Příručka je k dispozici v české verzi online na české mutaci stránek projektu:  

Příručka COOPENERGY online 

Verze ke stažení v pdf formátu je ke stažení na stránkách EAZK:  

Příručka COOPENERGY ke stažení 
 

 Uvítáme vaše názory k této verzi. Konečná knižní verze průvodce bude zveřejněna v roce 

2015. Dotazy a připomínky posílejte na: tomas.perutka@eazk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopenergy.eu/cs
mailto:perutka@eazk.cz?subject=Unsubscribe%20from%20Coopenergy%20newsletter
https://mobile.twitter.com/coopenergyeu?p=s
http://www.coopenergy.eu/cs/book/v%C3%ADtejte-v-pr%C5%AFvodci-v%C3%ADce%C3%BArov%C5%88ov%C3%BDm-%C5%99%C3%ADzen%C3%ADm
http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/coopenergy-mlg-guidebook_CZ-printable.pdf
mailto:tomas.perutka@eazk.cz
https://mobile.twitter.com/coopenergyeu


 

Databáze příkladů dobré praxe energetického plánování samospráv 

 

Prostřednictvím projektu COOPENERGY jsme hledali nejlepší postupy v tom, jak regiony (kraje, oblasti) 

v celé Evropě již úspěšně spolupracují se svými partnery a místními úřady na konkrétních akcích v oblasti 

udržitelné energetiky.  

 

Během průběhu projektu COOPENERGY jsme oslovili přibližně 250 orgánů veřejné správy ve všech 

členských státech EU28 a 115 regionálních energetických agentur, za účelem získat nejlepší příklady a 

modely spolupráce z celé Evropy.  

 

Výsledkem je více než 150 předložených osvědčených postupů, ze kterých jsme vybrali 60 “nejlepších” a 

předvedli je jako případové studie na internetových stránkách COOPENERGY. 

 

 

Zobrazit případové 

studie online:  

www.eazk.cz/pruvodce/ 

 

 

  

Tato databáze případových studií si klade za cíl poskytnout představu o tom, jak byste mohli efektivněji 

spolupracovat s partnery na vašich místních úřadech v oblasti plánování udržitelné energie. Každá 

případová studie o nejlepší praxi obsahuje informaci o tom:  

 Jak veřejné orgány zřídily partnerství o už úspěšné realizaci aktivit v oblasti energetiky 

 Jaké byly společné mechanismy na zajištění financování 

 Klíčové výsledky dosažené prostřednictvím těchto iniciativ a jejích úspěšné faktory 

 Jak mohou být tyto iniciativy převedeny nebo „replikovány“ do jiné oblasti 

 

Zpět na začátek 

 

 

 

 

Společné nákupy zemního plynu a elektřiny ve Zlínském kraji 
 

Jednou z ukázkových aktivit projektu COOPENERGY ve Zlínském kraji spolupráce mezi kraje, městy a obcemi ve Zlínském 

kraji na společných nákupech zemního plynu a elektřiny.  

EAZK provádí společné nákupy pro své organizace již od roku 2007. V rámci projektu COOPENERGY se o nákup elektřiny 

a zemního plynu začaly zajímat také obce, které chtěli tímto způsobem snížit své provozní náklady v obecních budovách. 

Obecní odběry jsou charakteristické také tím, že značnou část nákladů za elektrickou energii činí veřejné osvětlení. EAZK 

pro ně provádí průzkum trhu a dojednává nejvýhodnější ceny na trhu. Průměrné ceny u obcí jsou dosahovány za silovou 

elektřinu od 837,- Kč po 959,- Kč bez DPH/MWh a 620,- Kč až 732 Kč/MWh za zemní plyn.  

Po dobu trvání projektu COOPENERGY bylo do společných nákupů zahrnuto již 12 obcí nakupujících zemní plyn a 19 obcí 

nakupujících elektřinu. Celkové dosavadní úspory u těchto obcí činily 2 580 000,- Kč za elektřinu a 5 257 000,- Kč za zemní 

plyn. 

Pro vice informacím k nákupům nás kontaktujte na info@eazk.cz 

Zpět na začátek 

 

 

http://www.eazk.cz/pruvodce/
mailto:info@eazk.cz


 

Analýza přístupu k energetickým datům z projektu DATA4ACTION 

 

Prostřednictvím projektu DATA4ACTION byly zpracovány a zveřejněny zprávy 

ze zúčastněných regionů, o přístup municipalit k energetickým datům, zvláště 

takovým, které jim umožní efektivně monitorovat jejich akční plány.  

 

Každý partner projektu analyzoval silné a slabé stránky, hrozby i příležitosti ve 

svém region tak, aby bylo možné získat přesná místní data pro tvorbu i 

monitorování udržitelných energetických akčních plánů (SEAP) .  Národní, 

regionální i místní specifika na sdílení dat byly také analyzovány. 
 

 

Zpráva o sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji ke stažení na stránkách 

EAZK: Sdílení dat ve Zlínském kraji 

Zprávy všech partnerů projektu na stránkách DATA4ACTION: Data 4 Action website. 

Zpět na začátek 

 

Zapojte se!  

Zaregistrujte se na naši platformu spolupráce a využijte možnosti zúčastnit se online 

diskuze a sdílet poznatky ostatních regionů v oblastech:  

 Efektivního zapojení klíčových subjektů do plánovacího procesu  

 Navázání silných a dlouhodobých vazeb mezi krajskou a místní samosprávou 

 Efektivního sdílení úspěchů a prosazování podpory pro projekty od klíčových hráčů 

 Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti energetického plánování krajů a obcí  

 

 Zaregistrujte se na naši platformu  zde                              

 

Zpět na začátek 

Tento newsletter byl vytvořen v rámci projektu COOPENERGY. 

Pokud nechcete nadále dostávat tento newsletter – Odhlásit se 

    

 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto newsletteru je na jeho autorech. Obsah nemusí nutně reflektovat názor Evropské unie. EACI ani 

Evropská komise nenesou žádnou odpovědnost za využití informací v newsletteru obsažených.  
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