Možnosti snížení energetické náročnosti
a vhodné OZE pro ZK
Brumov-Bylnice 24. září 2013

Územní energetická koncepce
Zlínského kraje
Požadavek max. energetická soběstačnost
Implementace směrnice
EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti

Obsah směrnice
KAPITOLA II – Účinnost při využívání energie

•
•
•
•
•
•
•

Renovace budov (čl. 4)
Příkladná úloha budov veřejných subjektů (čl. 5)
Nakupování veřejnými subjekty (čl. 6)
Systémy povinného zvyšování energetické účinnosti
(čl. 7)
Energetické audity a systémy pro hospodaření s
energií (čl. 8)
Měření (čl. 9)
Informace a vyúčtování (čl. 10)

•

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování
(čl. 11)

•

Program pro zlepšení informovanosti a postavení spotřebitelů
(čl. 12)

•

Sankce (čl. 13)

Obsah směrnice

KAPITOLA III – Účinnost při dodávkách energie
Podpora účinnosti při vytápění a chlazení (čl. 14)
Přeměna, přenos nebo přeprava a distribuce energie (čl. 15)

Obsah směrnice

KAPITOLA IV – Horizontální ustanovení
Dostupnost systémů kvalifikace, akreditace a certifikace (čl. 16)
Informování a odborná příprava (čl. 17)
Energetické služby (čl. 18)
Další opatření na podporu energetické účinnosti (čl. 19)
Vnitrostátní fond pro energetickou účinnost, finanční a technická
podpora (čl. 20)

• Energetické plánování
• Akční plán regionu, mikroregionu,
obce nebo obcí
• Energetický management
• Spolupráce na všech úrovních mezi
veřejným,soukromým sektorem a zástupci školství,
vědy a výzkumu

Termínový přehled pro zajištění snížení
energetické náročnosti budov:
Vedle samotné povinnosti zajištění energetických průkazů pro majetek obcí a měst je státní majetek
zatížen povinností snižovat do roku 2020 u svých provozovaných budov energetickou náročnost
formou různých programů na revitalizace, dotačními programy, EPC a energetickým
managementem.

Povinnost snížení energetické
náročnosti objektů a budov

Termín:

Administrativní budovy státní správy
s plochou větší než 1500 m2

1. 1. 2016

Administrativní budovy státní správy
s plochou větší než 350 m2

1. 1. 2017

Administrativní budovy státní správy
s plochou menší než 350 m2

1. 1. 2018

Stávající stav budovy OÚ

Návrh EAZK- odvětrávaná dřevěná fasáda

Návrh EAZK – varianta fasádní omítky

CESBA - Společné evropské hodnocení budov
Hodnocení trvalé udržitelnosti nehodnotí jen energetickou náročnost provozu
budovy, ale i proces jejího vzniku a likvidace. Hodnotí se také kvalita
vnitřního prostředí. Hodnotí se rovněž hospodárnost a kvalita projekční
přípravy. Nedovolí vznik budovy, která je provozně drahá a nevyhovuje
uživatelům.

O průkazech energetické náročnosti se začalo uvažovat po roce 2000. V povinnost vešly v
roce 2009. Po roce 2010 se začalo uvažovat o hodnocení trvalé udržitelnosti. Kolem
rokem 2020 by se mohly stát povinnými.

Pro Českou Republiku se nabízí 2 alternativy:
Volně používatelný CESBA nástroj, EAZK certifikuje zdarma. Komerční cena za velkou
veřejnou budovu v Rakousku do 1700 Eur (40 000 Kč) při platu hodnotitele 3 000 Eur.
Národní zpoplatněný nástroj SBToolCZ, který mohou pro veřejnou budovu certifikovat jen dvě
instituce v ČR- rodinný dům 70 000 Kč, cena za velkou veřejnou budovu????

Obnovitelné zdroje energie (OZE)
• 1.Sluneční energie
• 2.Větrná energie
• 3.MVE, potoky, řeky, přečerpávací stanice
• 4. Geotermální energie, tepelná čerpadla

• 5. Energetické a hospodářské plodiny
• 6. Rychle rostoucích dřevin (RRD)
• 7. Lesní těžební zbytky (LTZ)

• 8. Živočišné odpady (exkrementy,tuky,…)
• 9. Rostlinné odpady (výpalky, pokrutiny, melasa…)
• 10.Odpady potravinářského průmyslu (mláto)

• 11. BRKO - domácnosti, průmysl, stravování, skládky)
• 12. ČOV (kaly)

Průkaz ENB 2013

Průkaz ENB 2013

Objektový energetický management
Tento způsob řízení spotřeby energie je uplatňován
zejména u budov administrativních a budov terciární
sféry
Objektový energetický management je obecně založen
na následujících principech:
- měření a řízení dodávek jednotlivých forem energií
a médií
- optimalizace spotřeby energie s využitím
akumulačních, technických a technologických
schopností a vlastností objektů a energetických
zařízení
- optimalizace cenových tarifů nakupovaných forem
energie

Vývoj ceny elektřiny na burze

DANUBENERGY
• Studie a identifikace potenciálu odpadní biomasy
z údržby krajiny ve Zlínském kraji pro výrobu
biopaliva (pelety/brikety)
• Spolupráce v rámci regionu střední Evropy (celkem
11 partnerů z 8 států) na ekologicky a ekonomicky
efektivním využití travní biomasy
• Ověření nové mobilní technologie pro výrobu
biopaliva z travních porostů a školení obsluhy
testovaného zařízení

Zařízení zpracovávající biomasu ve Zlínském kraji

Technologie pro současnou výrobu pevných biopaliv
a bioplynu z biomasy

1 – zásobník biomasy
2 – úprava (skrápění) biomasy
3 – mechanické odvodnění
4 – zásobník vody pro skrápění biomasy
5 – zásobník kapaliny z mechanického odvodnění
6 – fermentory
7 – kogenerace
8 – zásobník odvodněné biomasy (vysoušení)
– výměník tepla

Technologie pro současnou výrobu pevných biopaliv a bioplynu
z biomasy

Prototyp zařízení

Mechanické odvodnění

Skrápění biomasy

Fermentory – výroba bioplynu

Brikety a pelety z odpadní
biomasy získané údržbou krajiny

Plovoucí malá vodní elektrárna SMART 5kW





Žádné specifické nároky na instalaci (hloubka min. 1,8 m; systém Plug and Play)
Široký operační rádius (průtok od 1 do 3,5 m/s, rotace hřídele 90-230 ot./min)
Rozměry : 147 x 147 x 197 cm; váha s plováky 300 kg; průměr rotoru 100 cm
Řídící a kontrolní systém na břehu umožňuje snadné zapojení dalších turbín a
ostrovní provoz (baterie) nebo napojení na síť a dálkový monitoring.

Střešní ventilátorová turbína
 Tichý chod nezávislý na směru větru
 Jednoduchá instalace, napojitelná na ventilační systém budovy
 Rozměry: 144,3 x 109,6 cm; váha 100 kg
 Max. výkon 1 000 W (při 8-80 km/h); životnost 20+ let

Nízkonákladová větrná elektrárna
 Tichý chod nezávislý na směru větru
 Jednoduchá instalace, rozměry: 123 x 123x 63 cm; průměr rotoru: 33 cm;
váha: 37 kg
 Kombinovatelná se solárními panely, max. napětí/proud: 57 DC/ 30 A;
životnost 20 let
 Výkon – jmenovitý : 143 W (při 11 m/s)
– maximální: 500 W (při 17 m/s)

Nová zelená úsporám
Rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení
a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným
domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Maximální energeticky vztažná (podlahová) plocha po realizaci opatření nesmí přesáhnout 350 m2.
Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou dobu trvání programu Nová zelená úsporám.
Oblast podpory C.2 lze využít pouze v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní
paliva (např. uhlí, topné oleje).
Podoblast Popis
Maximální výše podpory (Kč) Maximální výše podpory z celkových
podpory

C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.2.7
C.2.8

způsobilých výdajů (%)

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krbová ka mna na bi oma s u s tepl ovodním výměníkem s ruční dodá vkou pa l i va a
uza vřené krbové vl ožky s tepl ovodním výměníkem
Krbová ka mna na bi oma s u s tepl ovodním výměníkem s e s a moči nnou dodá vkou
pa l i va

40 000
80 000

55
55

40 000

55

45 000
55
Tepelné čerpadlo voda-voda
80 000
55
Tepelné čerpadlo země-voda
80 000
55
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
60 000
55
Plynové kondenzační kotle
15 000
55
Pozná mka : Způsobilé výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány v Příloze I směrnice Ministerstva životního
prostředí č. 9/2013 dostupné na stránkách www.nzu2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
Další formy podpory vyžitelné při výměně zdroje vytápění bez zateplení:
Popis
D.4
Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2
E.3
Bonus u kombinace výměna zdroje + solární systém

Oblast podpory

Maximální výše podpory (Kč)
5 000
10 000

Nová zelená úsporám
Rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení
a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným
domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Maximální energeticky vztažná (podlahová) plocha po realizaci opatření nesmí přesáhnout 350 m2.
Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou dobu trvání programu Nová zelená úsporám.
Instalaci solárního systému je možné provést samostatně:
Podoblast Popis
Maximální výše podpory (Kč) Maximální výše podpory z celkových
podpory

C.3.1
C.3.2

způsobilých výdajů (%)

Solární systém na přípravu teplé vody
35 000
40
Solární systém na pípravu teplé vody a přitápění
50 000
40
Pozná mka : Způsobilé výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány v Příloze I směrnice Ministerstva životního
prostředí č. 9/2013 dostupné na stránkách www.nzu2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Nová zelená úsporám
Rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení
a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným
domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Maximální energeticky vztažná (podlahová) plocha po realizaci opatření nesmí přesáhnout 350 m2.
Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou dobu trvání programu Nová zelená úsporám.
V podoblasti B je formou fixní dotace podporována výstavba nových rodiných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna
dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu (viz. výše).
Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí A a C.
Podoblast
podpory

Popis

B.1

Výstavba pasivního domu - měrná roční potřeba na vytápění EA ≤ 20 kWh.m-2.rok-1.

B.2

Výše podpory (Kč)

-2

400 000

-1

Výstavba pasivního domu - měrná roční potřeba na vytápění EA ≤ 15 kWh.m .rok .

550 000
výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány v Příloze I směrnice Ministerstva životního
prostředí č. 9/2013 dostupné na stránkách www.nzu2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Pozná mka : Způsobilé

Další formy podpory vyžitelné při výstavbě pasivního domu:
Podoblast Popis

Maximální výše podpory (Kč)

podpory

D.3

Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

35 000

Rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení
a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným
domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Maximální energeticky vztažná (podlahová) plocha po realizaci opatření nesmí přesáhnout 350 m2.
Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou dobu trvání programu Nová zelená úsporám.
Podoblast Popis
Míra podpory z celkových
podpory
způsobilých výdajů (%)
Zateplení budovy - snížení výpočtené měrné roční spotřeby o min. 40 %
A.1
30
A.2
A.3

Zateplení budovy - snížení výpočtené měrné roční spotřeby o min. 50 %

40

Zateplení budovy - snížení výpočtené měrné roční spotřeby o min. 60 %

55
výdaje a požadované technické parametry jednotlivých opatření jsou definovány v Příloze I směrnice Ministerstva životního
prostředí č. 9/2013 dostupné na stránkách www.nzu2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Pozná mka : Způsobilé

V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva (např. uhlí, topné oleje), je žadatel
povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1:
Podoblast Popis
Maximální výše podpory (Kč) Maximální výše podpory z celkových
podpory

C.1.1
C.1.2
C.1.3

způsobilých výdajů (%)

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krbová ka mna na bi oma s u s tepl ovodním výměníkem s ruční dodá vkou pa l i va a
uza vřené krbové vl ožky s tepl ovodním výměníkem
Krbová ka mna na bi oma s u s tepl ovodním výměníkem s e s a moči nnou dodá vkou
pa l i va

50 000
100 000

75
75

50 000

75

C.1.4
55 000
75
C.1.5
Tepelné čerpadlo voda-voda
100 000
75
C.1.6
Tepelné čerpadlo země-voda
100 000
75
C.1.7
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
75 000
75
C.1.8
Plynové kondenzační kotle
18 000
75
Další formy podpory vyžitelné při zateplení budovy:
Oblast podpory
Popis
Maximální výše podpory (Kč)
C.4
Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (max.75 % z celkových způsobilých výdajů)
100 000
D.1
Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
10 000
D.2
Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
5 000
E.1
Bonus u kombinace zateplení + solární systém (+ rekuperační jednotka)
10 000
E.2
Bonus u kombinace zateplení + solární systém + výměna zdroje vytápění (+ rekuperační jednotka)
10 000

Kontakt:
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s
Třída T. Bati, 21. budova
761 90 Zlín
www.eazk.cz

