DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 5.12.2016
Aktualizace energetické koncepce
Důvod předložení:
Informace o podmínkách aktualizace, resp. pořízení Územní energetické koncepce města
Základní fakta:
Usnesení zastupitelstva č. 185/12/ZM/2012 ukládá mimo jiné i aktualizaci dokumentu z roku 1999,
který se ve zkratce nazývá energetickou koncepcí města. Touto koncepcí se rozumí dokument
nazvaný Koncepce zásobování města teplem ze systému CTZ, který byl pořízen v návaznosti na
fatální poškození městského teplovodního systému při záplavách v roce 1997. Tento dokument však
se zabývá pouze jednou komponentou územního energetického hospodářství, tj. zásobováním města
teplem. Jde tedy o dílčí, účelovou studii a nikoli o souhrnnou územní energetickou koncepci města
podle zákona č. 406/2000 Sb. Jejím cílem bylo navrhnout nejefektivnější způsob provozu tepelného
hospodářství města a komplexní rekonstrukce a modernizace městské tepelné rozvodné sítě.
Na základě tohoto dokumentu pak Zastupitelstvo města Uherské Hradiště dne 15. února 2000
rozhodlo, že veškerý majetek tepelného hospodářství města vloží do své společnosti CTZ s.r.o. a že
vybere strategického partnera, který za majetkový podíl v CTZ s.r.o. zajistí zdroje potřebné na
rekonstrukci a provoz tepelného hospodářství podle výše uvedené Koncepce zásobování
města teplem…
Valná hromada společnosti CTZ s.r.o. na základě výběrového řízení schválila 2. května 2000 návrh
stanov a společenské smlouvy se společností MVV EPS s.r.o. Praha (dnes MVV Energie a.s.), která
hodlala přistoupit jako další společník CTZ s.r.o. Uherské Hradiště. V následujících letech společnost
provedla komplexní rekonstrukci a modernizaci teplofikační sítě v Uherském Hradišti.
Uvedený dokument tak bezezbytku naplnil účel, pro který byl vytvořen, tzn. vstup
strategického partnera do CTZ a obnovu teplofikační soustavy a jeho aktualizace je dále
bezpředmětná.
Teprve po kapitálovém vstupu společnosti MVV EPS s.r.o. Praha do CTZ s.r.o. v roce 2000 schválila
poslanecká sněmovna Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který definuje účel, obsah
a formu územní energetické koncepce (ÚEK). Dokumentem zpracovaným podle tohoto zákona, tedy
územní energetickou koncepcí město Uherské Hradiště nedisponuje a rozhodnutí o jeho pořízení jde
za rámec usnesení zastupitelstva o aktualizaci energetické koncepce č. 185/12/ZM/2012
Zároveň je nutné zdůraznit, že tento zákon městům a obcím povinnost pořídit tento dokument
neukládá. Podle zákona je ÚEK povinným dokumentem pouze pro kraje. Proto i prováděcí předpis
k tomuto zákonu, Nařízení vlády č. 195/2001 Sb. specifikuje podmínky tvorby dokumentu pouze pro
krajskou úroveň a nikoli již pro města a obce. Ve vztahu k městům nařízení uvádí, že pokud se však
město rozhodne pořídit UEK, musí tato respektovat a vycházet z příslušné krajské ÚEK.
To zatím v případě Uherského Hradiště není možné, neboť v současné době probíhá aktualizace
Územní energetické koncepce Zlínského kraje a dosud není znám termín jejího projednání
a schválení orgány Zlínského kraje.
Situaci komplikuje i probíhající revize závazků a cílů České republiky a Evropské komise v oblasti
snížení emisí (snížení emisí CO2 o 20 %, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a zvýšení podílů OZE
o 20 % a do roku 2020). Příslušný dokument s revidovanými závazky má MŽP schválit v průběhu
podzimních měsíců 2016. Předpokládáme větší procento snížení emisí a prodloužení doby naplnění
cílů do roku 2030. Finální podobu dokumentu zatím nemáme k dispozici. Tato situace tak zatím
neumožňuje nalezení ideální formy dokumentu pro město Uherské Hradiště, protože případná změna
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závazků ČR v oblasti emisní politiky by znamenaly významnou změnu vstupních parametrů
ÚEK města Uherské Hradiště.
Proto vzhledem k situaci a skutečnostem popsaným výše, zejména však k:
•
•

probíhající aktualizaci ÚEK Zlínského kraje
probíhající revizi mezinárodních závazků ČR v oblasti emisní politiky

navrhujeme:
•
•

odložit rozhodnutí o pořízení Územní energetické koncepce pro město Uherské Hradiště
rozhodnutí o pořízení či nepořízení Územní energetické koncepce pro město Uherské Hradiště
provést až po zevrubném posouzení všech okolností a souvislostí pořízení tohoto dokumentu,
včetně případných důsledků a závazků pro město z něj vyplývajících a vyhodnocení zkušeností
měst, které tento dokument pořídily.

Dodatek: Obsah Územní energetické koncepce
Územní energetická koncepce (ÚEK) je dle legislativy v ČR strategickým dokumentem a stanovuje
cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, případně mikroregionu či města na
období 20 let. Její obsah je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném
znění, v § 4.
Územní energetická koncepce je povinným dokumentem pouze pro kraje a statutární města, je však
přínosná i pro menší města zejména v případě problémů v zásobování centralizovaným teplem, pro
ocenění potenciálu úspor v budovách a v majetku města apod.
Obsah územní energetické koncepce zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

rozbor trendů vývoje poptávky po energii,
rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,
hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby
elektřiny a tepla,
hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů,
hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie,
řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných
pořizovatelem koncepce.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Klikněte sem a zadejte text.

Zpracoval:
RNDr. Jaroslav Bičan
Útvar městského architekta MěÚ
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