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Založení agentury a její orgány
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
s tím, že každá z agentur musí být funkční do konce června 2006.
Dne 12. 1. 2007 došlo k podpisu dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu
EIE/TYPE2/05/025/SI2.421510 mezi EK a italským koordinátorem projektu, provincií
Mantova. Tímto dnem oficiálně začala realizace projektu „Zřízení nových energetických
agentur v provincii Mantova (Itálie), městě Gijónu (Španělsko) a ve Zlínském kraji (Česká
republika)“.
Podklady za Energetickou agenturu Zlínského kraje pro tento dodatek byly odeslány dne
10.8.2006 Evropské komisi do Bruselu. Příčiny prodlevy od podpisu dodatku smlouvy
v Bruselu nebyly agentuře sděleny. Důsledkem této prodlevy je prodloužení samotného
projektu z doby trvání 36 měsíců na 46 měsíců (22.6.2006 – 12.1.2010).
Neplánované posunutí termínu podpisu dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu dále
způsobilo, že náklady projektu (tzn. hlavní činnost agentury) za rok 2006 a prvních 12 dnů
roku 2007 jsou nad rámec plánovaného rozpočtu, což činí 1 515 513 Kč. Tím pádem se
předpokládaný podíl (při kurzu 27,30 Kč/1€) kraje zvýšil na 6 231 615 Kč. Zároveň se
podařilo v roce 2006 a v roce 2007 získat dotaci z ČEA ve výši 1,1 mil. Kč, což je o 718 tis.
Kč více, než bylo v projektu plánováno. Proto je podíl po navýšení nákladů o první etapu
trvající do 12.1.2007 zvýšen pouze o 797 tis. Kč, tedy podíl Zlínského kraje na výdaje
celého projektu budou činit max. 5 514 tis. Kč. Veškeré předpoklady čerpání projektu jsou
odvozeny od směnného kurzu 27,30 Kč/ 1€. Tímto kurzem byla přijata první záloha od EK.
Díky pohybům kurzů se výše částky podílu Zlínského kraje vyjádřená v Kč v závěrečném
vyúčtování projektu může změnit.
Výše uvedené skutečnosti byly zohledněny v návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2008
a v rozpočtovém výhledu Zlínského kraje na roky 2009-2014.
Výdaje agentury v hlavní činnosti jsou uznatelnými v rámci projektu ode dne založení
agentury, tj od 22.3.2006. V současné době je se zástupci řídícího orgánů programu
Inteligentní energie pro Evropu (EACI - the Executive Agency for Competitiveness and
Innovation) vyjednáván způsob, jak tyto náklady zahrnout do reportovacího období trvajícího
výše uvedených 36 měsíců.
Změny v orgánech společnosti:
Rada Zlínského kraje svým usnesením č. 0036/R02/07 ze dne 22.1.2007 odsouhlasila
změny v orgánech obecně prospěšné společnosti, a to pana Jiřího Částečku, který nahradil
bývalého starostu JUDr. Jiřího Kubešu a Mgr. Milana Filipa za Zlínský kraj, který nahradil ing.
Miroslavu Knotkovou. Třetím členem správní rady správní rady zůstal Ing. Josef Gába,
zástupce podnikatelského sektoru.
Dozorčí rada zůstala v nezměněné podobě a tedy ve složení pan Vojtěch Jurčík, Ing. Libor
Karásek, RNDr. Yvonna Gailly, Ing. Josef Bubeník, Prof. Karel Kolomazník.
Ředitelkou společnosti byla ke dni 19.3.2007 jmenována ing. Miroslava Knotková
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Obecně prospěšné služby poskytované agenturou:
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 – 1. v pořadí jednání v roce 2007:
20.února 2007, Zlín – program:
1. předložení Zprávy o činnosti za rok 2006 a finančního auditu společnosti
2. informace o podání žádosti o dotaci ve výši 500 tis. Kč do Státního programu Efekt
vypsaného na rok 2007
3. volba předsedy správní rady – zvolen byl zástupce měst a obcí
Valašského Meziříčí Jiří Částečka

pan starosta

4. rozhodnutí o jmenování Ing. Miroslavy Knotkové ředitelkou energetické agentury
s účinností od 19.3.2007
5. zrušení plné moci k veškerý právním úkonům, včetně zastupování před orgány státní
správy a nakládání s bankovním účtem Ing. Haně Buršíkové
Správní rada – 2. v pořadí jednání v roce 2007:
11.června 2007 – program
1.Schválení rozsahu doplňkové činnosti na rok 2007
Správní rada – 3. v pořadí jednání v roce 2007:
20.prosince 2007 – program
1. Vyhodnocení činnosti v roce 2007
2. Schválení předběžné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti
3. Schválení odměn za rok 2007
4. Projednání plánu aktivit na dalších 5 let
5. Různé
Zasedání dozorčí rady – 1. v pořadí jednání v roce 2007:
22. května 2007, Hostětín – program:
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1. Zpráva o vyhodnocení činnosti EAZK za rok 2006
2. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2006
3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za období od 6.června 2006 do 31.
prosince 2007
4. Plán aktivit EAZK na rok 2007
5. Informace o personálních změnách ve vedení společnosti
Dozorčí rada zhodnotila předložené zprávy, provedla jejich kontrolu a svým usnesením
č. 02/DR02/07 schválila tyto dokumenty.
Plnění plánu činnosti EAZK pro rok 2007
Zpráva o činnosti EAZK za rok 2006 byla předložena a projednána na zasedání správní rady
dne 20. února 2007 ve Zlíně. Na stejném zasedání byl předložen a projednán plán aktivit
EAZK na rok 2007.
V termínu do 31.1.2007 byla podána žádost o dotaci na financování činnosti EAZK ze
státního programu EFFEKT pro rok 2007. Dotace byla kladně vyřízena a ve výši 500.000,Kč byla přijata dne 13.6.2007 na účet agentury. Dále byla dne 20. března 2007 přijata první
záloha plateb na účet agentury od EACI (řídícího orgánu programu Inteligentní energie pro
Evropu) ve výši 1.888.477,16 Kč.
V současné době zaměstnává agentura 5 osob; 4,5 pracovního úvazku odborný personál,
0,5 úvazku administrativa.
Dozorčí rada dne 22. května 2007schválila bez výhrad celoroční hospodaření společnosti
veškeré předložené dokumenty.
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V měsíci lednu pracovníci agentury prováděli osvětovou činnost a konzultace k iniciování
podání projektových žádostí o dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a
rozvoj obnovitelných zdrojů - EFEKT pro rok 2007. Výsledkem činnosti agentury bylo
zpracování 7 žádostí, podáno bylo 6 žádostí a tyto byly kladně vyřízeny:
1. Podporu činnosti samotné EAZK ( dotace 500 tis.Kč )
2. Zpracování Energetického průkazu budovy č.21 – sídla Zlínského kraje (dotace 90
tis.Kč)
3. Zpracování průkazů na 4 školské objekty ve Starém Městě ( dotace 88 tis. Kč)
4. Zpracování Územní energetické koncepce města Valašské Meziříčí (dotace 200 tis.
Kč)
5. Realizaci investičních opatření zaměřených na úspory energie na budově Zlínského
kraje (dotace 500 tis. Kč)
6. Realizaci investičního projektu na využití odpadního tepla z výroby pro vytápění nové
budovu společnosti TVD – Technická výroba, a.s., Rokytnice (dotace 800 tis. Kč)
7. Realizaci rekonstrukce vytápění budovy v majetku společnosti Pozimos ( tato žádost
nakonec nebyla společností podána, neboť jim energetický auditor nestihl dopracovat
energetický audit).
Energetická agentura tedy napomohla Zlínskému kraji, městům a ostatním subjektům k
získání dotací ze Státního programu EFEKT v celkové výši 2 178 tis. Kč
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Za účelem zvýšení přísunu investičních zdrojů a zlepšení efektivního hospodaření energií
s dopadem na zlepšení stavu ovzduší probíhaly prezentace činnosti Energetické agentury
ZK podnikatelskému sektoru:
-

-

ve dnech 16. – 18. ledna 2007 - XVII. Semináři energetiků pořádaném Energetikou
Malenovice, a.s. a Teplárnou Otrokovice, a.s.. Na semináři proběhla prezentace EAZK
a včetně rozdání propagačních materiálů o rozvoji obnovitelných zdrojů energie na
území Zlínského kraje pro 62 účastníkům z podnikatelského sektoru z celé republiky.
dne 31. května 2007v Praze byla provedena prezentace EAZK a její činnosti na českofrancouzské konferenci „Energetická účinnost- zajištění energetické bezpečnosti
zvýšením energetické účinnosti a využíváním obnovitelných zdrojů energie“.

Zahájení spolupráce se ZK na přípravě investičních projektů s cílem získání
mimorozpočtového financování na realizaci projektů, zahájení tvorby plánu investičních
projektů na roky 2007-2013 – součinnost s Odborem investic Krajského úřadu Zlínského
kraje při přípravě projektových žádostí. Bylo vytipováno 16 objektů, školských zařízení,
vhodných na podání investičních projektů do Operačního programu životní prostředí.
Zástupci EAZK se podíleli na přípravě zadání projektu, osvětě správců majetku a projektantů
navrhujících energeticky úsporná opatření budov. Podmínky OPŽP na nízkoenergetický
standard budov nakonec splnilo pouze 11 z 16 středních škol a tyto byly zařazeny do
projektu nazvaného „Realizace opatření úspor energií v budovách příspěvkových
organizací Zlínského kraje“ . Celkový objem investic v projektu činí 420.812.220,- přičemž
dotace z OPŽP je plánována ve výši 337.195.840,- Kč. Jelikož do roku 2013 bude moci
čerpat ČR a tedy i subjekty na území Zlínského kraje velké zdroje na podporu zvýšení
energetické efektivity, rozvoje obnovitelných zdrojů, energetického využití odpadů atd.
spolupracuje EAZK zejména se zástupci odvětvových odborů kraje, tedy Odborem školství,
mládeže a sportu , Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a Odborem kultury a památkové
péče. Tyto odbory spravují majetek kraje a je potřeba dbát na energeticky vědomou
modernizaci těchto budov s ohledem na optimalizaci provozních nákladů.
Současně EAZK pracuje na zahájení dlouhodobé spolupráce mezi krajem, městy a obcemi
v oblasti energetiky a to na propagaci a technickém zlepšení Projektu Jednotné digitálně
technické mapy Zlínského kraje a 9 správců inženýrských sítí. Energetická agentura je
technickým garantem a koordinátorem tohoto projektu. Ve dnech 13. 6. 2007 byl
zorganizován seminář pro 120 účastníků na podporu využívání webových portálů kraje a
příslušných ministerstev k přípravě projektů zaměřených na oblast energetiky. Tentýž den
bylo zorganizováno i pracovní jednání 15 zástupců správců inženýrských sítí a kraje o rozvoji
projektu Jednotné digitálně-technické mapy Zlínského kraje. Dne 27. 11. 2007 organizovala
EAZK další pracovní setkání zástupců kraje a správců inženýrských sítí za účelem dohody
na aktualizaci webového portálu pro uživatele JDTM ZK.
Další aktivitou uspořádanou dne 29.3.2007: byl „Kulatý stůl se zástupci podnikatelského
sektoru a města Brumov Bylnice“. Společnost Kloboucká lesní připravuje investici do
teplárny na využití dřevní štěpky, vznikající jako odpad z výroby. Tato společnost nabízí
dodávku tepla městu a město řeší rekonstrukci stávajícího zdroje tepla. Cílem kulatého stolu
bylo zjistit možnosti a podmínky spolupráce a rovněž možnosti dotačního financování.
20.4.2007 - Účast na INFODNU v Bruselu, konzultace projektu EAZK se zástupcem EK
panem Krzysztofem Gierulským a ing. Evou Procházkovou z MPO ČR, příprava Infodne ve
Zlíně.
Seminář „Možnosti dotačních programů pro úspory energie a OZE“ byl uspořádán 22.5.2007
pro 62 účastníků ve 23. budově Zlínského kraje. Na programu byly nejen podmínky
Operačního Programu Podnikání a Inovace, ale hlavně byly ředitelem ČEA presentovány
projekty, které byly úspěšné v minulém programovacím období.
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Dne 7.6.2007 proběhlo v prostorách Energetické agentury Zlínského kraje první setkání
partnerských agentur za přítomnosti ředitele Energetické agentury španělského města Gijón
pana José Louise Pravíi a zástupce řídícího orgánu Evropské komise, pana Krzysztofa
Gierulského. Hlavním náplní setkání byly konzultace týkající se plánu činností jednotlivých
agentur. Na základě tohoto setkání a požadavků vznesených od řídícího orgánu (EACI)
došlo k částečnému přepracování, doplnění a kvantifikaci pracovního programu agentury
oproti schválenému projektu.
Dne 8.6.2007 byl zorganizován „Infoden“ – propagace činnosti Evropské Komise a aktuální
výzva Programu Inteligentní energie pro Evropu byla hlavním tématem. Infoden byl
uspořádán rovněž ve 23. budově pro cca 56 účastníků z ČR a SR.

Dne 31.7.2007 byla koordinátorovi projektu, Energetické agentuře provincie Mantova,
zaslána první monitorovací zpráva (Inception report) zahrnující období prvních 6 měsíců od
podpisu dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu, tj. od 12.1.2007. Tato zpráva již byla
strukturována dle nových požadavků řídícího orgánu (EACI) a doposud nebyla řídícím
orgánem schválena. Přepracování pracovních programů se týká všech partnerských
energetických agentur zřízených v rámci projektu. V současné době probíhá v EACI
nastavování zjednodušeného procesu schvalování změn v pracovních programech
energetických agentur pomocí tzv. „letter amendment“ tak, aby nebylo potřeba uzavírat další
dodatek ke Smlouvě o poskytnutí grantu. Po nastavení tohoto procesu bude pak EACI
schválen přepracovaný pracovní program agentury.
Zřízení stálé výstavy příkladů dobré praxe ve ZK bylo provedeno v prostorách EAZK a na
webových stánkách EAZK www.eazk.cz .
Na podporu propagace obnovitelných zdrojů energie byla provedena aktualizace katalogu
Obnovitelných zdrojů Zlínského kraje – katalog byl rozšířen o 17 příkladů dobré praxe.
Katalogy jsou rozdávány při konzultacích účastníkům a na všech akcích pořádaných EAZK.
Další typy propagačních materiálů byly vytištěny v rámci doplňkové činnosti, projektu Zelená
pro Zlínský kraj (viz Doplňková činnost).
Práce s mládeží:
–

Dne 14.3.2007 byla provedena beseda se studenty na Gymnáziu ve Starém Městě
zaměřená na propagaci obnovitelných zdrojů energie.

–

Dne 9.5.2007 byl zrealizován seminář pro pedagogy a žáky Středních průmyslové
školy J. Sousedíka ve Vsetíně zaměřený na propagaci energetických úspor ,OZE a
energetického managementu školy .
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–

30.5.2007 Hostětín – účast zástupce EAZK v porotě pro vyhodnocení soutěže žáků
ZŠ a SŠ 1. ročníku Zlínská CO2 liga

EAZK na podporu rozvoje trhu s biopalivy založila databázi producentů a zpracovatelů
bioodpadů pro energetické využití, včetně prodejců biopaliv – databáze obsahuje nyní 20
adresných kontaktů - http://eazk.cz/?pg=12&nadrazena=28

Presentace EAZK veřejnosti
–

18.8.2007 - Zlín – Hostišová – 2. ročník Hostišovského festivalu – zaměření na
trvale udržitelnou energetiku - představení EAZK a její činnosti cca 100 návštěvníků

–

11.9.2007 Modrá u Velehradu – setkání pracovníků regionálního centra Uherské
Hradiště společnosti Jihomoravská plynárenská se zástupci regionu

–

7.9.2007 Hostětín – prezentace EAZK
Jevišovsko Jihomoravský kraj

pro starosty Živé pomezí Krumlovsko-

Seminář – povinnosti vyplývající z nové energetické legislativy byl uspořádán na Zlínském
kraji dne 4.září 2007 pro vedoucí pracovníky ústavů sociálních služeb, taktéž byla dne
28. listopadu 2007 přednesena nová legislativa a principy zavádění energetického
managementu vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury.
V rámci doplňkové činnosti bylo v projektu Zelená pro Zlínský kraj proškoleno 49 zástupců
z 21 stavebních úřadů Zlínského kraje.
Kulatý stůl za účelem propagace úspěšných projektů OZE ve ZK byl uspořádán dne
23.11.2007 v Bohuslavicích nad Vláří při příležitosti slavnostního zahájení provozu obecní
MVE o výkonu 2x 18,5 kW.
Založení systému propagace úspěšných projektů – výstupy energetických managementů
správců budov, činnost EAZK a možnosti financování projektů energetických úspor a OZE
byly presentovány Ing. Knotkovou představitelům kraje, měst a obcí na konferenci dne
1.11.2007 v Luhačovicích. Dále byl založen systém propagace úspěšných projektů jako
katalog pilotních projektů v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj (viz Doplňková činnost).
Pracovní setkání na zhodnocení ročního sledování spotřeb energií v objektech ZK probíhala
s jednotlivými vedoucími pracovníky odborů spravujících majetek ZK a výsledkem bylo
zadání úkolu Rady Zlínského kraje zavedení povinnosti sledování spotřeb energie, vody a
teploty u všech objektů v majetku kraje. Povinnost zavedení energetického managementu
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1.stupně schválila RZK svým usnesením č. 0724/R20/07 ze dne 8.10.2007. Hodnocení bude
EAZK provádět v pravidelných intervalech a o výsledcích bude informovat RZK.

Schválení akčního plánu EA ZK na roky 2008-2012. Akční plán reaguje zejména na aktuální
situaci získání možných podpor zaměřených na zvýšení energetické efektivity a rozvoje
obnovitelných zdrojů energie a byl projednán s příslušnými odbory Zlínského kraje, schválen
ve Správní radě společnosti dne 20.12.2007 a byl předložen ke schválení Radě Zlínského
kraje.
Účast EAZK v národních a mezinárodních odborných skupinách
–

–

Dne 17.5.2007 v Praha Hospodářská komora ČR pořádala celostátní konference „Vliv
regionální energetiky na podnikatelské prostředí“, ing. Knotková se stala členkou jedné
ze zakládaných odborných skupin a to skupiny „Výroba a distribuce energie“.
Zastoupení v mikrotýmu pro udržitelnou energetiku při Pracovní skupině pro místní
Agendu 21RVUR, v jejímž čele stojí ministr životního prostředí.
INTERREG IIIA - mezinárodní koordinační skupina na podporu přípravy projektů pro
prioritní osu 3. Energetická efektivita a OZE.

Seminář - zhodnocení stavu podávaných žádostí o dotace (zkušenosti, dobrá praxe, chyby) SFŽP, CzechInvest, ČEA, ZK – vzhledem ke skutečnosti, že zahájení OPŽP a OPPI bylo
v ČR oproti předpokladu opožděno, byla tématika procesu hodnocení žádostí a jejich
případných chyb zařazena na program v rámci seminářů pořádaných v rámci zakázky
Zelená pro Zlínský kraj.
Prezentace Energetické agentury a představení plánu činnosti pro další období 2008-2012
probíhalo na všech akcích pořádaných EAZK a zejména na Konferenci v Uherském Hradišti
pořádané ve dnech 20. a 21.11.2007.
V letošním roce bylo provedeno komplexní energetické poradenství a presentování
odborných zkušeností pro 49 subjektů ( doloženo zakázkovými listy). Další informování a
konzultace pro veřejnost jsou prováděny telefonicky cca 30 dotazů měsíčně a na akcích
EAZK.
Presentace činnosti EAZK pro starosty Zlínského kraje v Uh.Brodě – 6.6.2007 na semináři
Centauera „Energie šetrně a úsporně“.
Monitorování zasílaných energetických dat min. 10-ti objektů – celý rok 2007 byl zajišťován
monitoring spotřeb energie u 10 objektů v majetku kraje, ne kterých byly v roce 2006
realizovány energeticky úsporné projekty z programu Interreg III.A . Jedná se o následující
objekty:
1. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
2. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
3. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
4. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
5. Gymnázium Valašské Klobouky
6. Střední průmyslová škola nábytkářská Bystřice pod Hostýnem
7. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
8. Střední odborná škola technická Uherské Hradiště
9. Domov důchodců v Nezdenicích
10. Ústav sociální péče pro dospělé Staré Město
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U 7 objektů, u kterých byla k dispozici nejméně dvouletá historie spotřeby, bylo v průběhu
celého roku prováděno pravidelné měsíční vyhodnocování spotřeb a následně úspor energií.
Vyhodnocování spotřeb a úspor energií je prováděno u těchto 7 zařízení:
− Ústav sociální péče pro dospělé Staré Město
− Domov pro seniory Nezdenice
− Střední průmyslová škola technická Uherské Hradiště
− Střední průmyslová škola nábytkářská Bystřice pod Hostýnem
− Domov mládeže Bystřice pod Hostýnem
− Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
− Domov mládeže Rožnov pod Radhoštěm
Z tohoto monitoringu vyplývá, že po eliminaci vlivu počasí dochází k celkovým ročním
úsporám energie ve výši cca 8%.
Vývoj spotřeby tepla na otop a ohřev TÚV u sledovaných objektů
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období

Přínos projekt + management

Vliv počasí

Mezi stálé činnosti EAZK patří:

technická pomoc ZK (odvětvovým odborům-vlastníkům majetku), městům, obcím (včetně
komplexního energetického poradenství - poradenství při zadávání energetických auditů a
průkazů, koncepčních a investičních záměrů, legislativní poradenství, poradenství při
zadávání veřejných zakázek na nákup elektrické energie a plynu atd.)
EA ZK se aktivně podílela na zorganizování společného nákupu elektrické energie pro 4
nemocnice v majetku kraje – ve dnech 18. 10. a 6.11. 2007 probíhaly konkrétní akce spojené
s veřejnou zakázkou na společný nákup a výběr dodavatele silové elektřiny. Přínosem této
aktivity finanční úspora ve výši cca 1 mil. Kč/rok.
Webové stránky agentury www.eazk.cz jsou pravidelně aktualizovány a slouží jako zdroj
informací o činnostech agentury, problematice obnovitelných zdrojů, energetické efektivity,
energetického managementu a v neposlední řadě o vyhlašovaných programech a grantech
podporujících OZE a úspory energií. K prosinci 2007 dosahoval počet návštěv webových
stránek agentury více 5 750 klientů.
Odborné poradenství pro podání projektů do fondů EU a Iniciování investičních i
neinvestičních projektů, včetně koordinace prací na přípravě projektové žádosti zajišťovali
pracovníci EAZK :
pro 1.výzvu OPPI - podnikatelský sektor:
1. Pivovar Janáček Uherský Brod – rekonstrukce zdroje tepla a využití odpadního tepla
– opatření za cca 7mil. Kč – žádost byla v prvním kole přijata, připravuje se technická
dokumentace a Energetický audit pro závěrečné podání žádosti
2. Hotel Jelenovská Valašské Klobouky – opatření ve formě rekonstrukce zdroje tepla a
topného systému, zateplení objektu, výměny oken a rekuperaci pro kuchyni a bazén
v celkové hodnotě cca 14 mil. Kč – žádost byla v prvním kole přijata, připravuje se
technická dokumentace a Energetický audit pro závěrečné podání žádosti
pro 1.výzvu OPŽP – veřejný sektor:
-

Iniciování projektové žádosti do OPŽP na investice ve výši 47.000.000,- Kč do školských
budov v Uherském Hradišti
Iniciování a spolupráce na přípravě projektové žádosti do OPŽP na investice ve výši
21.000.000,- Kč v MŠ Bojkovice

Zpracovávání oponentních posudků k projektovým záměrům – 4 posudky na Gymnázium
Holešov, SOŠ Vizovice, Otrokovice a Staré Město, zjištění dat o spotřebách, jejich roztřídění
a grafické zpracování pro bazén Delfín Uh. Brod – zhodnocení provozu a využití jednotlivých
druhů OZE.
Dne 18.5.2007 proběhla ve Zlíně celodenní akce KNAF INSULATION ROADSHOW 07
organizovaná společností Knaufinsulation akce byla prováděna ve spolupráci s Národní sítí
zdravých města ČR a Energie –Cités v rámci environmentální kampaně EU na podporu
úspor energie a ochranu životního prostředí. Akce byla zaměřena hlavně na výchovu dětí a
mládeže. EAZK se podílela na propagaci této akce zejména ve školách Zlínského kraje.
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Propagace výsledků činnosti EA ZK v zahraničí
Spolupráce se zahraničními partnery – podání projektu s maďarským partnerem
Interregional Renewable Energy Cluster Association Hungary (Visegrad project), AGIRE
Scarl Mantova (Itálie), Agencia de Energía de Gijón (Španělsko), , TU Zvolen, setkání se
zástupcem irské agentury Glas (www.glas.ie), kteří hledali kontakty na výrobce solárních
termických a fotovoltaických panelů za účelem jejich nákupu a s francouzskými studenty
dne 22.10.2007 na přípravě podkladů k projektu zaměřeném na snižování emisí
v jednotlivých městech členských států EU, EC Bratislava, spolupráce s městem Nitra na
přípravě žádosti do Programu IEE – zakládání nových agentur, s Trenčianským krajem a
Euroregionem–Biele Karpaty na přípravě projektů do Programu Interreg IIIA.
Spolupráce s neziskovým sektorem na propagaci příkladů dobré praxe
–
–

spolupráce s ČSOP Veronica na hodnocení a přípravě 2.ročníku Zlínské CO2 ligy pro
žáky základních a středních škol
Spolupráce na propagaci zahraničních příkladů dobré praxe Rakousko (Güssing) - 29.
11. 2007, zaměstnanci agentury se účastnili exkurse po OZE v tomto pohraničním
regionu pro starosty měst a obcí Zlínského kraje a spolu s pořadateli exkurse
neziskovou organizací Veronica Hostětín a Centauera Uh. Brod presentovali starostům
energetickou legislativu ČR a výkupní ceny elektřiny z jednotlivých druhů OZE v ČR a
zahraničí.

Spolupráce s Českou energetickou agenturou, ostatními krajskými energetickými agenturami
a středisky EKIS - účast na setkání všech těchto subjektů ve Žďáře nad Sázavou dne 5.6.
2007.
Současně byly zpracovávány a předkládány podklady pro jednání Správní a Dozorčí rady,
svoláváno zasedání a o činnosti EAZK byla informována RZK ZK.
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Doplňková činnost agentury
1. 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!“,

–

dne 20.9.2007 byl uspořádán seminář na podporu energeticko vědomé modernizace
panelových domů pro cca 23 účastníků

–

poskytování konzultací veřejnosti o aktivitách projektu „Energy in Minds!“, činnostech
EAZK a o možnostech přímého zapojení občanů a institucí do těchto aktivit – 41
konzultací

–

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 - 15 skupin (realizováno ve spolupráci
s občanským sdružením Zelené bydlení),

–

dne 16.7.2007 bylo uspořádáno diskusní fórum zástupců dodavatelů, distributorů a
významných spotřebitelů energií na území města Zlína, předání zkušeností a
zhodnocení možností využití OZE v průmyslu i na budovách v majetku města.
Současně byli účastníci fóra seznámeni s možnostmi rozvoje propagace
energetických úspor v domácnostech včetně možností jejich financování.

2. Projekt Zelená pro Zlínský kraj – modul Zelená energie
Projekt realizovala EAZK na základě veřejné zakázky pro ZK


19.6.-20.6.2007 kdy byla organizována v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně první
dvoudenní konference na podporu rozvoje ekoenergetiky a EVVO.



série 14 dvoudenních seminářů zaměřených na nízkoenergetické a pasivní stavění,
přenos zkušeností z ČR a ze zahraničí, využití úspor energie ve veřejném a
průmyslovém sektoru, využití potenciálu OZE, legislativní povinnosti a možnosti
financování projektů.
–

Nízkoenergetické stavění v kostce I Hostětín, 25.-26.7.2007
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



Venkov – potenciály a využívání OZE I, Kroměříž, 28.-29.8.2007
Nízkoenergetické stavění v kostce II, Hostětín, 5.-6.9.2007
Podpora ekoenergetického rozvoje v průmyslu, Valašské Klobouky ,
13.-14.9.2007
Úspory energií a OZE v praxi, Hostětín, 18.-19.9.2007
Příprava projektových žádostí I, Rožnov p.R., 24.-25.9.2007
Vliv OZE na krajinný ráz, Hostětín, 26.-27.9.2007
Podpora ekoenergie v malém a středním podnikání, Hostětín, 9.-10.10.2007
Příprava projektových žádostí II, Hostětín, 15.-16.10.2007
Úspory energií a OZE v praxi, Hostětín, 30.-31.10.2007
Venkov - potenciály a využívání OZE III, Hostětín, 5.-6.11.2007
Nízkoenergetické stavění v kostce III, Hostětín, 8.-9.11.2007
Udržitelný rozvoj a územní plánování ve vztahu k OZE, Všemina, 8.-9.11.2007
Energie pro budoucnost, legislativní požadavky na snížení energetické
náročnosti budov, možnosti financování úspor energie a OZE, Zlín, 26.-27.11.2007

3 jednodenní semináře – na podporu vzdělávání dospělých osob v oblasti využívání
informačních technologií , webových portálů kraje a jednotlivých ministerstev.
–
–
–

Příprava projektů a informační technologie, Vsetín, 2.10.2007
Využití webového portálu k rozvoji ekoenergetiky, Zlín, 10.10.2007
Využití webového portálu k rozvoji ekoenergetiky, Zlín, 17.10.2007
Celkový počet účasníků cyklu konferencí a seminářů projektu
Zelená pro Zlínský kraj (modul "Zelená energie")
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Cyklu seminářů a konferencí pořádaných v rámci modulu Zelená energie a zajišťovaných EA ZK se
zúčastnilo celkem 547 účastníků.
"Splnily semináře a konference Vaše očekáv ání?"

Ne
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Částečně
18%

Ano
82%

Výsledky průzkumu spokojenosti na základě odevzdaných hodnotících formulářů od jednotlivých
účastníků seminářů a konferencí.
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20.11.-21.11.2007 pořádána druhá dvoudenní konference „ Podpora rozvoje
ekoenergetiky na území Zlínského kraje, aneb co můžeme udělat pro zlepšení stavu
ovzduší“ zaměřená na propagaci aktivit jednotlivých partnerů projektu, měst a obcí,
přenos zkušeností v oblasti EVVO a ekoenergetiky z ostatních krajů.



Součástí zakázky byl i tisk 1200 ks propagačních materiálů ve formě 4 pilotních
projektů zaměřených na propagaci úspěšných projektů s možností jejich doplňování,
které budou rozdávány na jednotlivých akcích kraje, ve střediscích EVVO a na
akcích EAZK.



Součástí realizace této zakázky byla i propagace projektu a činnosti kraje v médiích
prostřednictvím místního tisku, rozhlasu a televize.

Rozpočet agentury za rok 2007
(kvalifikovaný předpoklad před uzávěrkou roku 2007)

Příjmy EAZK za rok 2007
Doplňková činnost pro obce:
Zelená pro Zlínský kraj
Statutární Město Zlín
Celkem
Dotace:
ČEA
IEE
Zlínský kraj
Ostatní
Úroky
CELKEM 2007

1 915 900,00
150 000,00
2 065 900,00
500 000,00
1 888 477,00
1 650 000,00
476
6 104 853
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hlavní činnost

doplňková činnost

Náklady
Celkem
IEE
mzdy vč. odvodů
1 538 157
nájem a služby
172 227
telefon, internet, poštovné
17 952
spotřeba materiálu
26 375
cestovné
50 633
ostatní služby
211 530
vzdělávání zaměstnanců
19 280
zahraniční stáže
0
poradenská a vzdělávací činnost
39 224
Náklady celkem

2 075 378

ZK
739 688
82 823
8 633
12 684
24 349
101 723
9 272
0
18 863

ČEA
ostatní
298 469 500 000
89 404
9 319
13 691
26 284
109 807
10 008
0
20 361

998 033

577 345

500 000

EAZK celkem

Celkem
Zelená
Concerto
430 438
379 847
50 591
37 918
28 273
9 645
5 550
4 184
1 366
138 840
138 660
180
16 997
15 840
1 157
1 436 157 1 349 096
87 061
0
0
0
0 2 065 900 1 915 900

150 000

1 968 595
210 145
23 502
165 215
67 630
1 647 687
19 280
0
39 224
4 141 278

Pozn.: Podíl IEE na nákladech tvoří 48,09%

hlavní činnost
Příjmy
IEE - dotace
Zlínský kraj - dotace
ČEA - dotace
úroky

Celkem
IEE
ZK
1 888 477
998 033
1 650 000
500 000
476

Celkem

4 038 953

doplňková činnost
ČEA

ostatní

Celkem

Zelená

EAZK celkem
Concerto

577 345
500 000
476 2 065 900 1 915 900
2 065 900

150 000

1 888 477
1 650 000
500 000
2 066 376
6 104 853

hlavní činnost
Rozdíl mezi přijatými dotacemi a náklady
z toho - IEE
- Zlínský kraj
- úroky

1 963 575
890 444
1 072 655
476

Z částky 1 072 655,- bylo Zlínskému kraji již vráceno 334.000,- Kč dne 13.11 2007, závazek z nedočerpané dotace Zlínského kraje
pro rok 2007 ve výši 738 655,- Kč bude zaúčtován do účetní závěrky roku 2007, stejně jako nevyčerpaná dotace z IEE v výši 890
444,- Kč, která bude vyčerpána a vyúčtována EACI k 30.6.2008. Taktéž přijaté úroky ve výši 476 Kč budou předmětem vyúčtování
mezi EACI a EAZK na základě čl I.7 Smlouvy o poskytnutí grantu EIE/TYPE2/05/025/SI2.421510 uzavřené mezi ZK a EK.
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