ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ
AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

Leden 2007
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Založení agentury
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva
Zlínského kraje č. 0258/Z11/06 dne 22. 3. 2006. Tímto usnesením byly schváleny podmínky
mezinárodní spolupráce na projektu Založení tří regionálních energetických agentur
v provincii Mantova - Itálie, městě Gijón - Španělsko a ve Zlínském kraji, grantová smlouva
č. EIE/TYPE2/05/025/SI2.421510 a zakládací listina společnosti. Projekt byl schválen
k financování Komisí Evropských společenství v rámci programu Inteligentní energie
Evropa. Zastupitelstvo Zlínského kraje také zvolilo první orgány obecně prospěšné
společnosti:
Správní rada - JUDr. Jiří Kubeša, Ing. Josef Gába, Ing. Miroslava Knotková;
Dozorčí rada - Vojtěch Jurčík, Ing. Libor Karásek, RNDr. Yvonna Gaillyová, Ing. Josef
Bubeník, Prof. Karel Kolomazník.
Následně Zlínský kraj podal návrh na zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem v Brně. Usnesení o zápisu společnosti č. F
17929/2006 O 300/1 - 33 nabylo právní moci dne 6. 6. 2006, což je den vzniku společnosti.
Společnost je zapsána v oddílu O, vložce č. 300, sídlo: Zlín, Třída Tomáše Bati 21, PSČ 761
90, IČ: 276 88 313,
Obecně prospěšné služby:
1. Konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti
a soběstačnosti
2. Propagace a publikace příkladů dobré praxe
3. Analytické a koncepční práce
4. Iniciování a příprava projektů v oblasti energetiky
5. Podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí
6. Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů.
Jednání orgánů společnosti:
Správní rada - pořadí jednání:
1. 12. 4. 2006 - informace o založení společnosti, volba předsedy správní rady - zvolen
JUDr. Jiří Kubeša;
2. 6. 6. 2006 - jmenování ředitele agentury a udělení mu plné moci - Ing. Pavel Konečný;
3. 3. 7. 2006 - schválení doplňkových činností agentury: Činnost podnikatelských,
finančních, organizačních a ekonomických poradců, Pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Pořádání výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, Činnost technických poradců v
oblasti energetiky;
4. 14. 9. - schválení předmětu a rozsahu doplňkové činnosti – uzavření Rámcová
smlouvy o dílo se statutárním městem Zlín (program Concerto - Energy in Minds!) na
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výkon činnosti Energetické agentury pro Město Zlín,tedy propagace výsledků projektu
Energy in Minds!;
5. 27. 10. 2006 - připomínky k návrhu statutu, neschválení návrhu plánu činnosti, řediteli
bylo uloženo jeho přepracování;
6. 21. 11. 2006 - řešení situace po vzdání se funkce ředitele Ing. Pavla Konečného dne
20. 11. 2006 - uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru dohodou ke dni 30. 11.
2006, plná moc k zajištění běžné činnosti byla dočasně udělena Ing. Haně Buršíkové,
následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele agentury, schválení statutu a
organizačního řádu společnosti, schválení doplňkové činnosti agentury - vydavatelská
a nakladatelská činnost.
Dozorčí rada - pořadí jednání:
1. 12. 4. 2006 - volba předsedy - zvolen Vojtěch Jurčík
Pro řádné fungování společnosti byly učiněny tyto administrativně právní kroky:
1. Registrace společnosti - FÚ - přiděleno DIČ, ČSSZ;
2. registrace doplňkových činností agentury, získání živnostenských listů;
3. výběr zaměstnanců - Ing. Hana Buršíková, Miroslav Daněk (od 1. 8. 2006), Mgr.
Radek Gajdoš (od 1. 10. 2006) a zavedení personální a mzdové agendy
4. zavedení účetnictví, spolupráce s auditorem, zabezpečení školení BOZP a PO vč.
školení řidičů, smlouva o zajištění lékařské preventivní péče;
5. zařízení kanceláře - uzavření podnájemní smlouvy, nákup PC, tiskáren, projektoru,
digitálního fotoaparátu, kancelářských potřeb, zajištění telefonních linek a
internetového připojení, nákup mobilních telefonů
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Naplňování projektu hlavní činnosti agentury dle schváleného projektu (body dle
přílohy grantové smlouvy s Komisí ES č.EIE/TYPE2/05/025/SI2.421510):
pozn. koordinátorovi projektu byly do Itálie zaslány všechny požadované informace a
dokumenty ohledně zahájení činnosti agentury (např. zakládací listina, životopisy pracovníků,
výpis z bankovního účtu apod.), očekává se podpis dodatku ke grantové smlouvě, který
oficiálně zahájí dobu realizace projektu
1.1

Zřízení o.p.s.,jmenování členů správních orgánů o.p.s..Výběr odborných
pracovníků, zajištění finančních prostředků, otevření kanceláře, vybudování
vnitřního systému řízení a účetnictví - předfinancování je zajištěno smlouvou
o poskytnutí dotace se Zlínským krajem, v roce 2006 byla získána i dotace od
České energetické agentury a byly uzavřeny smluvy o dílo v rámci
doplňkových činností;. Nebyly dosud vypracovány a schváleny vnitřní
administrativní směrnice.

1.2

Vypracování stanov a předložení správní radě ke schválení - splněno, schválen
statut a organizační řád.

1.3

Příprava strategického plánu a ročního plánu práce a předložení správní radě ke
schválení. Příprava plánu řízení rizik a předložení správní radě ke schválení nesplněno, ředitel nedopracoval a vzdal se funkce. (pozn. vzhledem k tomu, že
harmonogram projektu - akce začíná až po schválení dodatku grantové
smlouvy Komisí ES, což se ještě neuskutečnilo, není možno nesplněné
záležitosti před schválením dodatku považovat za skluz v harmonogramu)

1.4

Organizace prvního zasedání správní rady - splněno, pouze neschválen
strategický plán a první roční plán - viz. výše pozn.

1.5

Představení agentury veřejnosti, zahájení činnosti v plném rozsahu během půl
roku - splněno - vyšel článek v celkokrajském periodiku „Okno do kraje“ /
říjen 2006, v srpnu 2006 zprovozněna internetová doména www.eazk.cz se
základními informacemi o agentuře, od prosince 2006 spuštění nového
redakčního systému na této doméně, představení agentury na semináři
„Financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
z fondů EU v období 2007 - 2013 dne 4. 10. 2006.

1.6

Styk s veřejností - průběžně plněno - konzultace, přednášky.

2.1

Vypracování pětiletého akčního/implementačního plánu Zlínského kraje pro
úspory energie a využívání jejich obnovitelných zdrojů - má být plněno v 8. 14. měsíci fungování projektu, prozatím se realizuje příprava v podobě analýzy
energetického hospodářství a auditů v budovách v majetku kraje, bude třeba
zintenzivnit spolupráci se Zlínským krajem na přípravě tohoto
dokumentu.
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2.2

Poskytnutí pomoci městům/obcím při zpracování jejich vlastní územní
energetické koncepce - má být plněno od druhého roku fungování projektu,
prozatím jsou analyzovány vstupní údaje.

3.1

Zvyšování kvalifikace odborníků - informování o nové energetické legislativě průběžně plněno, zorganizování Informačního dne „Energeticky úsporná
opatření pro region“ dne 7. 12. 2006. kde informovali zástupci Ministerstva
průmyslu a obchodu o nové legislativě (zákon č. 406/2006 Sb. a novelizace
vyhlášky č. 291/2001 Sb.).

3.2

Výběr vhodných projektů energetických úspor a využívání OZE a podpora při
jejich zpracování - plněno průběžně - na žádost ředitelů příspěvkových
organizací Zlínského kraje - především středních škol, proběhly návštěvy
v těchto budovách, zmapování stavu, konzultace a písemný návrh řešení Gymnázium Holešov - 25. 10. 2006, Střední zemědělská škola v Rožnově pod
Radhoštěm - 23. 10. 2006, Nemocnice Kroměříž, a.s. - 29. 8. 2006, 4. 9.
2006, Střední průmyslová škola Zlín - 14. 12. 2006, Střední škola oděvní a
služeb Vizovice - 13. 12. 2006.

3
.
3
P

5

Podpora soukromých investic do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí plněno průběžně formou poradenství a seminářů (7. 12.2006 - viz. 3.1 možnosti financování pomocí metody EPC).
3.4

Podpora energetického řízení v objektech, které jsou ve vlastnictví kraje školení provozního personálu v oblasti energetického managementu a zavedení
sledování spotřeby energií (zasílání dat do agentury jednou měsíčně,
zpracování do tabulek a grafů - MS Excel) - SZŠ a VOŠZ Zlín - 18. 10. 2006,
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - 23. 10. 2006, SPŠN Bystřice pod Hostýnem 12. 9. 2006, ÚSPD Staré Město - 14. 9. 2006, SOŠT Uh. Hradiště - 8. 11.
2006, DD Nezdenice - 24. 10. 2006, Gymnázium Valašské Klobouky - 31. 10.
2006, Gymnázium TGM Zlín - 29. 11. 2006.

3.5

Vzdělávání v oblasti energetických úspor a udržitelného využívání energie prezentace pro starosty slovenských obcí v Hostětíně - 7. 11. 2006, prezentace
o OZE a energetickém managementu pro studenty a učitele - SZŠ a VOŠZ Zlín
- 17. 10. 2006, SPŠN Bystřice pod Hostýnem - 20. 10. 2006, DD Nezdenice 24. 10. 2006, Gymnázium Valašské Klobouky - 31. 10. 2006, SOŠT Uherské
Hradiště - 8. 11. 2006, Gymnázium TGM Zlín - 22. 11. 2006.

4.1

Monitorování - monitorování a vyhodnocování spotřeby
Zlínského kraje (viz. 3.4)

energií v objektech
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4.2

Propagace a poradenské služby ke zvýšení obecného povědomí o nákladech na
energii - plněno průběžně - konzultace, semináře, webové stránky agentury.

4.3

Propagace energetických úspor ve veřejné dopravě - na tuto oblast bude třeba
se zaměřit, prozatím plněno pouze v rovině obecné osvěty a informování o
možných finančních podporách.

4.4

Mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky, zejména účast agentury
v mezinárodních projektech - uskutečnila se studijní cesta do Rakouska
(Gussing) - 12. - 15. 11. 2006, zaměstnanci agentury( p. Daněk a Mgr. Gajdoš)
se účastnili mezinárodního semináře projektu ELVA o vytváření místních
efektivních řetězců pro obnovitelné teplo.
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5.1

Popularizace výsledků na místní a regionální úrovni - v prosinci 2006 spuštěn
publikační systém na doméně www.eazk.cz, kde jsou publikovány veškeré
výsledky činnosti agentury, zajištěny propagační předměty pro účastníky
seminářů a zájemce o konzultace - bloky, tužky s logem agentury.

5.2

Popularizace výsledků na mezinárodní úrovni - plánováno na 12. měsíc trvání
projektu, v roce 2006 popularizace činnosti agentury v rámci mezinárodního
semináře v Rakousku (viz. 4.4) a prezentace pro slovenské starosty (viz. 3.5).

6.1

Spolupráce na místní a celostátní úrovni - jednání se zástupcem krajského
pracoviště Státního fondu životního prostředí ve Zlíně - Ing. Miroslavem
Zmeškalem ohledně možností využití existujících i připravovaných
programech podpor OZE a úspor energií - 31. 10. 2006, jednání s ředitelem
regionální kanceláře Czechinvest ve Zlíně Ing. Martinem Kobzáněm o
možnosti využití programů podpory podnikání v oblasti energetiky - 10. 11.
2006, účast na semináři „Komentář Energetického regulačního úřadu
k cenovým rozhodnutím, kterými se stanoví ceny plynu, tepla, elektřiny a
souvisejících služeb“, pořádaného Asociací energetických manažerů, Praha 12. 12. 2006 - od roku 2007 se agentura stane členem této asociace, jednání
s ředitelem Energetické agentury Vysočiny o navázání kontaktů a předání
zkušeností z fungování agentur - 22. 9. 2006, jednání se zástupci Regionálního
energetického centra Valašské Meziříčí o navázání spolupráce v dané oblasti 4. 10. 2006, účast na 1. dni biomasy ve Výzkumném energetickém centru
v Ostravě - 19. 10. 2006, exkurze do obecní výtopny na slámu v Roštině a
ekologického centra Veronica v Hostětíně - 7. 11. 2006, účast na semináři
„Možnosti energetického využívání biomasy“, Bystřice pod Hostýnem - 9. 11.
2006, účast na celostátním semináři „Biomasa – současná a budoucí
energetická základna“, organizátorem tohoto semináře byla Mendlova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Seminář byl zaměřen na potenciál
využití obnovitelných zdrojů energie z pohledu dřevní biomasy a na
energetické a ekonomické využití dřevní komodity na tuzemském a
zahraničním trhu včetně její podpory - 2.11.2006, účast na exkurzi „Šetrně a
úsporně na MŽP“ modul „Zelené hospodaření“ - tato exkurze byla realizovaná
v rámci projektu „Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělávání jako
cesta k udržitelnému rozvoji“; v rámci exkurze byla představena ekologizace
provozu Ministerstva životního prostředí včetně praktických ukázek
(kontejnery na třídění odpadu, používání ekologicky šetrných výrobků aj.).
Mezi nejzajímavější patřila prohlídka sluneční elektrárny na střeše budovy
MŽP, jedná se o instalaci fotovoltaických panelů na nosné konstrukci budovy
ministerstva, Praha - 12.12.2006.

6.2

Spolupráce na mezinárodní úrovni - účast na mezinárodní konferenci
„Energetická politika ČR v evropském kontextu - Dopady na malé a střední
podniky a jejich konkurenceschopnost, Praha - 4. 10. 2006, účast na semináři
v Rakousku (viz. 4.4), na tomto semináři jednání s ředitelem partnerské
agentury z Mantovy - Itálie, p. Francesco Dugonim o spolupráci v roce 2007.
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Doplňková činnost agentury
1. Projekt „Studie využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení
životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí“ - oponentský dozor a
vypracování oponentského posudku na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi
agenturou a městem Valašské Meziříčí.
Dle článku V. Základní podmínky provádění díla dle odst. 1 smlouvy byly realizovány
tyto činnosti:
• účast odborníků EAZK na kontrolních dnech a na projednávání konaných
v rámci zpracování díla a projednávání díla s veřejností a slovenským
partnerem
• podávání podnětů a připomínkování jednotlivých dílčích výstupů díla
v souladu s obsahovým zaměřením studie
• řešení souladu výstupů studie s požadavky programu INTERREG III A
• předání písemného posudku studie objednateli do 14 dnů od obdržení konečné
verze zhotovitelem
V rámci plnění výše uvedeného předmětu smlouvy se pracovníci EAZK zúčastnili všech
kontrolních dnů a seminářů konaných v rámci zpracování díla, dále byly uskutečněny dvě
služební cesty za účelem návštěvy všech lokalit a významných objektů v majetku města,
které jsou ve studii zmiňovány a hodnoceny.
V rámci hodnocení dílčích výstupů díla byly vypracovány tři průběžné zprávy, ve kterých
byl hodnocen a připomínkován postup prací zpracovatelů Studie a byl vypracován
závěrečný písemný posudek „Studie využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke
zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí“.

2. Projekt Concerto - Energy in Minds! - uzavření víceleté smlouvy o dílo č. Č.
152 006 0014 ze dne 25. 9. 2006 se Statutárním městem Zlín - propagace projektu a
konzultační činnost. Dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy byly realizovány tyto činnosti:
•

zřízení a průběžná aktualizace veřejně přístupného informačního panelu o energetické
situaci na Zlínsku, o moderních přístupech ke snižování spotřeby konvenčních energií
včetně OZE a o pokroku dosahovanému díky aktivitám projektu „Energy in Minds!“ panely (díl I a II) připraveny a vyrobeny ve dvou velikostech (94,5 x 94,5 cm a 55 x
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55 cm) - větší umístěn v budově radnice SMZ, menší v budově ZK a v demonstrační
oblasti projektu, další kusy (jeden velký a dva menší formáty) připraveny zarámovány,
zalaminovány a podlepeny k dalšímu použití pro vystavení nebo mobilní použití při
osvětových akcích; informace o projektu zveřejněny na webové stránce www.eazk.cz,

•

poskytování konzultací veřejnosti o aktivitách projektu „Energy in Minds!“,
činnostech EAZK a o možnostech přímého zapojení občanů a institucí do těchto
aktivit v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně - tyto konzultace probíhají osobně nebo
telefonickou formou, EAZK vyhradila speciálně pro tuto činnost konzultační hodiny
út, čt - 15 - 17 h., případné zájemce z demonstrační oblasti mohou kontaktovat
pracovníci občanského sdružení Zelené bydlení; konzultace jsou spíše obecného
charakteru ohledně volby zdroje tepla v domácnostech, cen energií a možností využití
dotací a podpor pro OZE a především zateplení domů, po zveřejnění informačních
panelů očekáváme zvýšení zájmu o konzultace,

•

organizace terénních exkurzí pro cílové skupiny klientů po realizovaných projektech
na úsporu energií a využití OZE - Terénní exkurze zájemců z řad odborné i laické
veřejnosti - nízkoenergetické domy, využití OZE, kořenová ČOV a zpětné využití
přečištěné vody - ekosídliště Jižní Chlum - 8 skupin (realizováno ve spolupráci
s občanským sdružením Zelené bydlení),
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•

3.

pořádání diskusních fór zástupců dodavatelů, distributorů a významných spotřebitelů
energií a spolupořádání konferencí a seminářů s cílem šíření zkušeností z oblasti úspor
energií využití OZE - první akce tohoto druhu proběhla 7. 12. 2006 (viz. 3.1 );
vystoupil m.j. Ing. Frkal z občanského sdružení Zelené bydlení s příspěvkem
k projektu „Energy in Minds!“,
Projekt „Využití biomasy a slunce v podhorské obci Salaš“ - uzavření smlouvy na
doplňkovou činnost s obcí Salaš - propagace výsledků projektu návrh a tisk 1000 ks.
letáků, návrh a výroba 2 ks informačních tabulí a uspořádání besed a seminářů Setkání starostů Mikroregionu Buchlov, Salaš - 28. 11. 2006, prezentace a beseda s
občany - Salaš - 29. 11. 2006.
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Rozpočet agentury za rok 2006
Příjmy EAZK za rok 2006
Doplňková činnost pro obce:
Město Valašské Meziříčí
Obec Salaš
Statutární Město Zlín
Celkem
Dotace:
ČEA
Zlínský kraj
Ostatní
CELKEM 2006

115 000,00
82 890,00
150 000,00
347 890,00
600 000,00
1 600 000,00
5 592,00
2 553 482,00

Výdaje EAZK za rok 2006
Popis

PLÁN
rozpočet v Kč

Dotace
MZDY vč. odvodů

900 000,00

Nájem a služby

170 000,00

telefon, internet, poštovné

45 000,00

spotřeba materiálu

100 000,00

cestovné

100 000,00

ostatní služby

100 000,00

vzdělávání zaměstnanců

80 000,00

zahraniční stáže
poradenská a vzdělávací
činnost

10 000,00

Výdaje celkem

Příjmy z dotací
Příjmy ostatní
Výdaje
Rozdíl

170 000,00
1 675 000,00

Zlínský kraj

ČEA

Doplňková
činnost

Celkem

1 600 000,00

600 000,00

165 401,00
75 418,00
10 275,00
271 306,00
30 005,00
158 830,00
37 258,00
28 195,00

600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98 252,00
0,00
588,00
175 617,00
10 002,00
63 415,00
0,00
0,00

101 007,00
877 695,00

0,00
600 000,00

0,00
101 007,00
347 874,00 1 825 569,00

863 653,00
75 418,00
10 863,00
446 923,00
40 007,00
222 245,00
37 258,00
28 195,00

1 600 000,00
600 000,00
5 592,00
0,00 347 890,00
877 695,00
600 000,00 347 874,00
727 897,00
0,00
16,00
bude vráceno na účet Zlínského kraje dotace ČEA vyčerpána v plné výši

Závazek z nedočerpané dotace Zlínského kraje pro rok 2006 ve výši 727 897,00 Kč
byl zaúčtován do účetní závěrky roku 2006.
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