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1. ÚVOD 

Česká republika jako člen Evropské unie vyuţívá fondy a dotace, které pomáhají jejímu 

rozvoji, prosperitě a k podpoře  jejího začlenění do plnohodnotného ekonomického celku, 

kterým je Evropská unie.   

V rozpočtu Evropské unie se počítá s financováním sniţování rozdílů v rozvoji jednotlivých 

regionů, sniţováním nerovností v blahobytu občanů, rozvoje zaostávajících regionů, 

restrukturalizace průmyslových oblastí, které se ocitly v obtíţné situaci, ekonomické 

diverzifikace venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či revitalizace zanedbaných 

městských čtvrtí. 

Česká republika vyuţívala před vstupem do Evropské unie tzv. předvstupní nástroje, jednalo 

se o 3 programy Phare, ISPA  a Sapard. Po vstupu do Evropské unie (1.května 2004) je 

vyuţíváno čerpání finančních prostředků z existujících evropských fondů. V současné době 

jsou v České republice vyuţívány finanční prostředky z daných  operačních programů, které 

jsou v návaznosti na 3 cíle regionální politiky. Finanční prostředky z Evropské unie činí 

valnou část prostředků, vyuţívaných v rámci různých rozvojových aktivit podporovaných 

regionální politikou České republiky. 

 Problematika čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie mě velice zajímá a proto 

jsem se rozhodla, v diplomové práci blíţe zaměřit na projekt, který od 1. 7. 2008 probíhá 

v jednom z městských obvodů Ostravy a to v Ostravě-Porubě. Jedná se o projekt s názvem 

Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby, na který byly získány finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie. Projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby je 

nejrozsáhlejším projektem zaměřeným na energetické úspory ve školských zařízeních, co se 

týká mnoţství objektů, na které se vztahovala rekonstrukce, ale také výší poskytnuté finanční 

podpory z operačního programu Ţivotní prostředí v rámci prioritní osy č. 3 udrţitelné 

vyuţívání zdrojů energie.  

Jedná se o revitalizaci budov školních zařízení, která se nacházejí v tomto městském obvodě a 

jejichţ zřizovatelem je Úřad městského obvodu Poruba a cílem projektu je dosáhnout sníţení 

energetické náročnosti budov. V dnešní době rostoucích cen energií jsou moţnosti 

energetických úspor často vyhledávány a realizovány. Proto bych ve své práci chtěla přiblíţit 
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kombinaci čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie a energetické úspory 

vzniklé realizací navazujícího projektu zaměřeného na školská zařízení v městském obvodě 

Poruba. Přínos takto vzniklých energetických úspor ve školských objektech bych chtěla 

vyhodnotit co do mnoţství uspořených energií, ale také především posoudit sníţení nákladů 

na správu a chod školských zařízení. Ráda bych ve své diplomové práci vyhodnotila spotřebu 

energií před realizací projektu a následně také po realizaci. Pro popsání komplexní 

problematiky budou v úvodu  diplomové práce objasněny důleţité pojmy a termíny, které 

s touto problematikou úzce souvisejí.  

Cílem diplomové práce je přiblíţit moţnosti realizace energetických úspor ve školských 

zařízeních s vyuţitím zdrojů Evropské unie a to nejen teoreticky, ale také prakticky na 

projektu s názvem Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby. Na tomto projektu bych 

chtěla vyhodnotit vzniklé úspory vyuţívaných energií a vyčíslit sníţení nákladů na správu a 

chod školských zařízení po realizaci projektu. Jelikoţ je městský obvod Poruba jedním z 23 

městských obvodů Statutárního města Ostravy, provedu ve své práci propočet moţných 

energetických a ekonomických úspor, které by mohly vzniknout, kdyby ve všech školských 

zařízeních na území Statutárního města byla provedena obdobná akce, jako v městském 

obvodě Poruba. 

Součástí diplomové práce bude také dotazníkové šetření zaměřené na zjištění spokojenosti 

obyvatel s úpravami školských budov městského obvodu Ostrava-Poruba. Vzhledem k tomu, 

ţe akce Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby byla realizována v širokém rozsahu 

v celém městském obvodě, chci zjistit, jak na tuto akci občané reagují, zda tuto realizaci 

podporují a co si o ní myslí. V rámci projektu dojde také ke zlepšení vzhledu školských 

budov, coţ je také významný efekt ovlivňující prostředí v městském obvodě Poruba, ve 

kterém místní obyvatelé ţijí.   Na úrovni komunální politiky jsou dle mého názoru velice 

důleţité také pohledy obyvatel samotných na dění v obci a také na to, jak se ve svém bydlišti 

cítí a jak reagují na změny ve svém okolí.  
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2. Charakteristika moţností financování energetických úspor z dotací 

Evropské unie 

České republice, jako novému členskému státu Evropské unie, se od 1. května 2004 otevřely 

nové moţnosti získat finanční pomoc ze zdrojů EU. V kapitole č. 2 diplomové práce budou 

popsány moţnosti financování energetických úspor právě z dotací Evropské unie i se 

zaměřením na jeden z nejvyuţívanějších zdrojů a to operační program Ţivotní prostředí. Neţ 

však budou popsány a zhodnoceny moţnosti financování energetických úspor z dotací 

Evropské unie, je potřebné uvést pojmy související s danou problematikou.  

2.1 Vymezení souvisejících pojmů 

Dříve neţli se začnu zabývat přímými charakteristikami moţností financování energetických 

úspor z dotací Evropské unie, ráda bych vymezila několik základních pojmů a charakteristik, 

které souvisejí nejenom s problematikou moţností financování plánovaných  projektů, ale 

také s problematikou zlepšování a rozvoje daného území, ke kterým například patří právě také 

energetické úspory, ale také další projekty. Jedním z prvních pojmů je regionální politika, 

která úzce souvisí s rozvojem a podporou širokého spektra oblastí.  

Regionální politika 

Regionální politika je nástrojem při hledání politického kompromisu, aby se minimalizovaly 

dopady integrace. Zabývá se podporou rozvoje regionů a vyrovnáváním jejich ekonomické 

úrovně. Představuje soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho 

regionů a podle očekávaných vývojových tendencí na podporu opatření vedoucích k růstu 

ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozloţení v území a k rozvoji infrastruktury. 

Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority. 

Nutnost zvýšit prosperitu zaostávajících regionů je jedním z důvodů existence regionální 

politiky, která můţe být odůvodněná jednak snahou o ekonomickou výkonnost, jednak 

sociálními a politickými motivy. Regionální politika není určená jen pro nejchudší regiony. 

Při správném provádění umoţňuje dlouhodobě dosahovat prosperitu odpovídající plnému 

ekonomickému potenciálu kaţdého regionu a bez sociálních kolapsů.  [3] 
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Regionální rozvoj 

Pod pojmem regionální rozvoj rozumíme růst socioekonomického a environmentálního 

potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí k zvyšování ţivotní úrovně a kvality 

ţivota jejich obyvatel.  V tomto ohledu jde o dynamický a vyváţený rozvoj regionální 

struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a odstraňování 

popřípadě zmírňování regionálních disparit. [3] 

Regionální disparity 

Regionálními disparitami se rozumí rozdíly v úrovni hospodářského, environmentálního a 

sociálního rozvoje regionů v míře, která je celospolečensky uznána za neţádoucí. Za 

regionální disparity nelze např. povaţovat rozdíly vyplývající z rozmanitosti podmínek 

jednotlivých regionů a z nich vyplývající rozdíly v kvalitě ţivota např. v městských nebo 

venkovských oblastech, kde se výhody a nevýhody navzájem vyvaţují.  [3] 

Nomenklatura územních statistických jednotek 

Pro splnění funkce regionální politiky Společenství vůči regionům, vyvstala nutnost přesně 

kvantitativně a kvalitativně vymezit území těchto regionů. Jelikoţ do této doby byly regiony 

vymezeny tak, jak bylo v dané členské zemi obvyklé, činila tato různorodost takřka 

nepřekonatelnou překáţku v moţnostech objektivně tyto regiony srovnávat nebo vůči nim 

zaujímat strukturálně politická rozhodnutí. Proto bylo statistickým úřadem Evropského 

společenství (Eurostat) vytvořeno jednotné vymezení územních jednotek, mající jasná 

kritéria. Toto vymezení, které vzniklo v roce 1986 se nazývalo Systemizace územních 

statistických jednotek NUTS (Nomenclature Unit of Territorial Stastistic). Legislativně se 

začalo pro potřeby statistiky pouţívat označení klasifikace územních jednotek od roku 1988.  

Společná klasifikace územních statistických jednotek NUTS byla přijata Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství v roce 2003. Toto nařízení bylo 

odůvodněno především ze tří důvodů a těmi byla především: 

- nutnost stanovení regionů na základně objektivních kritérií,  

- stabilizace regionů z hlediska změn v jejich vymezení 

- tříúrovňové hierarchické třídění a moţnost členských státu rozhodnout dle vlastního 

uváţení o členění na další úrovně.  
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Počet obyvatel je rozhodujícím kritériem pro zařazení do příslušné úrovně NUTS, přičemţ 

„obyvatelem územní jednotky se rozumí osoby, které mají na tomto území trvalé bydliště“  

cituji  z knihy Strukturální politika EU  

Tabulka č. 2.1 Klasifikační kritérium NUTS 

Úroveň NUTS 
Počet obyvatel 

minimum maximum 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno ze Strukturální politika evropské unie [3] 

Existuje také další územně správní statistické členění, nazývané místní administrativní 

jednotky, které je označováno zkratkou LAU. Toto členění však neposkytuje kritérium pro 

rozdělení finančních prostředků ze zdrojů EU.  V České republice je členění rozděleno na 5 

níţe uvedených úrovní v tabulce č. 2.2. 

Tabulka č. 2.2 Rozdělení území České republiky do jednotlivých úrovní 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudrţnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 praţských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Regionální politika Evropské unie  [26]  

2.2 Vznik a vývoj regionální strukturální politiky 

Jiţ v době vzniku Evropského hospodářského společenství roku 1958 uznaly členské státy, ţe 

velké rozdíly mezi jednotlivými oblastmi jsou neţádoucí. V preambuli Smlouvy o Evropském 

hospodářském společenství (Římská smlouva) se signatáři zavázali usilovat o posílení jednot 

jejich hospodářství, o zajištění harmonického vývoje „omezením rozdílů existujících mezi 

různými oblastmi a omezením zaostalosti znevýhodněných regionů“. Římská smlouva ale 

explicitně nepoţadovala zavedení společné regionální politiky v důsledku převaţující důvěry 

se volný trh, který měl regionální problém vyřešit. Regionální nástroje byly pouţívány 

diskrétně, v rámci jiných politik. Vznikl ale Evropský sociální fond. 
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Jelikoţ všechny zakládající státy Evropského hospodářského společenství byly poměrně 

ekonomicky homogenní, neměly členské země příliš zájem o regionální politiku. Výjimku 

představovala Itálie, jejíţ jiţní část se nápadně lišila od ostatních států. Tato situace  byla 

řešena zvláštním dodatkem v Římské smlouvě. 

 2.2.1 Vznik a vývoj regionální politiky 

Zájem o regionální politiku stoupl aţ v souvislosti  s rozšířením Evropských společenství 

v roce 1973 o Velkou Británii, Irsko a Dánsko. Na paříţském summitu v říjnu v roce 1972 

došlo ke shodě, ţe regionální politika je nutným prvkem k posílení Společenství. Jednání na 

summitu vyústila v dohodu o vytvoření Evropského fondu regionálního rozvoje (European 

Regional Development Fund - ERDF). Evropský fond regionálního rozvoje a jeho zaloţení 

vycházelo z článku 2 Smlouvy o Evropském hospodářském společenství 

(„….jedním z úkolů Společenství je podporovat harmonický rozvoj hospodářského života 

uvnitř Společenství….“)   cituji  z knihy Strukturální politika EU. [3] 

Zaloţení ERDF bylo výsledkem nátlaku Velké Británie, která tak chtěla kompenzovat ztráty 

způsobené společnou zemědělskou politikou. Pomoc z rozpočtu byla přidělována 

automaticky, stačilo, aby členský stát předloţil Komisi regionální projekty. Společenství 

výběrový proces neovlivňovalo, pouze reagovalo na iniciativu členských států.  

S politickým nátlakem, tentokrát ze strany Řecka, Itálie a Francie, byly spojeny programy 

určené pro středomořské regiony. Tyto programy poskytly Řecku v letech 1986 – 1993 a 

středomořským regionům Itálie a Francie prostředky z veřejných zdrojů, aby se oblast 

dokázala vyrovnat s konkurencí plynoucí z nových členských zemí – Španělska a Portugalska. 

Zkušenosti ukázaly, ţe pro budování produktivní a úspěšné ekonomiky v regionu je důleţité 

zaměřit regionální politiku na: 

- rozvíjení znalostí a zkušeností lidí s cílem maximalizovat podíl lidského kapitálu na 

ekonomickém růstu; 

- zahajování takových investic, které povedou k ekonomickému růstu regionu; 

- podporu inovací a rozvoj nových technologií s cílem efektivněji pracovat; 

- pomoc podnikům zahajovat nové potenciálně ziskové aktivity; 

- podporu konkurenceschopných a kvalitnějších výrobků a sluţeb. 
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Uvedené náměty pro regionální politiku jsou také hlavními motory rozvoje produktivnějšího 

podnikání na daném území.  [3] 

2.2.2 Politika posilování soudrţnosti regionů v EU 

Politika hospodářské a sociální soudrţnosti se řídí pěti základními principy, kterými jsou 

princip programování, partnerství, koncentrace, doplňkovosti (adicionality) a princip 

monitorování a vyhodnocování. 

a) princip programování 

Znamená, ţe se pomoc realizuje nikoli na základě nekoncepčně předkládaných projektů, ale 

naopak prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů – operačních 

programů, národního strategického referenčního rámce a dalších strategických dokumentů. 

Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším 

horizontu, který se zaměřuje na dosaţení cílů definovaných rozvojových priorit. 

b) princip partnerství 

Představuje spolupráci různých subjektů při přípravě a realizaci programů a projektů. 

Partnerství má dvě úrovně:  

- vertikální úroveň zahrnuje spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídající orgány 

na národní, regionální a místní úrovni; 

- horizontální úroveň se týká spolupráce mezi partnery na úrovni členského státu nebo 

regionu při řešení společného problému. 

Tímto se spolupráce rozšířila i na orgány  a osoby, které nejsou přímou součástí 

implementačních struktur (regiony, obce, neziskové organizace, podnikatelské subjekty 

apod.), aby bylo zajištěno, ţe se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i samotní 

příjemci. 
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c) princip koncentrace 

Jejím úmyslem je soustředit nejvíce prostředků na prioritní rozvojové oblasti dané země a do 

regionů s nejváţnějšími problémy, avšak pouze na předem definované cíle. Účelem je 

realizovat menší mnoţství větších projektů, od kterých se očekává největší přínos. 

d) princip doplňkovosti (adicionality) 

Pomoc EU má doplňovat, prostředky příjemce pomocí – musí se jednat o „prostředky navíc“ 

(nad rámec národních prostředků). Právě vyšší zainteresování příjemce má vést k vyší 

efektivitě a odpovědnosti při vyuţíván poskytnutých prostředků. Poměr mezi národními a 

unijními prostředky musí dosáhnout stanovené minimální hranice. V období 2007 – 2013 

můţe v České republice dosáhnout podíl unijních prostředků 85% celkových veřejných 

způsobilých výdajů projektu. 

e) princip monitorování a vyhodnocování 

Jedná se o průběţné sledování a vyhodnocování věcného i finančního vyuţití prostředků ze 

zdrojů EU, a to ve všech fázích procesu realizace operačních programů a projektů. 

Základními finančními nástroji pro realizaci regionální politiky jsou: 

- společný rozpočet EU, 

- strukturální fondy. 

Tyto dva základní nástroje soustřeďují finanční prostředky EU určené na zmenšování rozdílů 

mezi regiony a sociálními skupinami členských států. [3] 

2.2.3 Předvstupní nástroje 

Politika posilování soudrţnosti je aplikována v členských zemích EU. Podmínky pro co 

nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze strukturálních fondů v kandidátských 

státech byly řešeny s vyuţitím předvstupních nástrojů. V různých oblastech vnikly 

předvstupní pomocné nástroje, které měly pomoci kandidátským zemím naučit se pracovat se 

strukturálním podporami. Česká republika vyuţívala tři předvstupní nástroje. Jednalo se o 

programy Phare (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring Thein Economies), ISPA 

(Instrument for  Structural Policie for Pre-accession) a Sapard (Special Accession Programme 
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for Agriculture and Rural Development). Jejich cíle byly naplněny spolu se vstupem 

kandidátského státu do Evropské unie. Po 1. květnu 2004 jejich projekty pouze dobíhaly.  [6] 

2.2.4 Strukturální fondy  

Strukturální fondy, které patří mezi nástroje politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, byly 

postupně vytvořeny k naplňování této politiky. Jejich účelem je prostřednictvím rozvojových 

programů a projektů sniţovat rozdíly v úrovni různých regionů a zaostalost nejvíce 

znevýhodněných oblastí. [4] 

Ze strukturálních fondů EU jsou financovány víceleté rozvojové programy, které společně 

vypracovávají regiony, členské státy a Evropská komise. Jsou významné pro uplatnění 

základního principu hospodářské politiky EU. Prostředky bývají zpravidla uvolněny aţ po 

dokončení projektu či jeho dílčí etapy. Jedná se tak o zpětné financování.  

V období let 2000 – 2006 byly jako strukturální fondy označeny čtyři základní fondy, kdy 

kaţdý z nich měl svoji specifickou roli a bylo ho moţno vyuţívat na předem vymezeném 

území. Jednalo se o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Podpůrná sekce 

Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF), Finanční nástroj na 

podporu rybolovu (FIFG), Evropský sociální fond (ESF). V období let 2000 – 2006 byly tyto 

fondy určeny k financování tří cílů: Podpora rozvoje zaostávajících regionů, Podpora oblastí 

potýkajících se s restrukturalizací, Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání.  

V období let 2007 – 2013 strukturální fondy zahrnují: 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – tento fond je zaměřen na vyrovnání rozdílů 

v zaostávajících oblastech formou podpory investičních (infrastrukturních) projektů. 

Evropský sociální fond (ESF) – podporující realizaci evropské strategie zaměstnanosti 

prostřednictvím investic do lidských zdrojů.  

Tyto fondy jsou v současné době určeny k financování tří cílů: Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce. [1] [6] 

Samostatně zde můţeme popsat také Fond soudržnosti (FS), který se na rozdíl od výše 

uvedených strukturálních fondů zaměřuje na pomoc chudším státům – ne regionům. Z tohoto 
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fondu mohou být financovány investiční projekty zaměřené na projekty většího rozsahu 

týkající se dopravní infrastruktury a na projekty zaměřené na ochranu ţivotního prostředí.  

Níţe uvádím popis jednotlivých cílů, na které je zaměřena finanční pomoc z fondů EU. 

a) Cíl Konvergence 

Tento cíl je zaměřen na pomoc nejméně rozvinutým zemím a regionům, pro rychlejší 

dosaţení průměru Evropské unie a ke zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost. Cíl se 

zaměřuje na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích 

a oblastech, podpora je zaměřená na rozvoj regionů na úrovni NUTS II, kde je HDP na 

obyvatele niţší neţ 75% průměru EU. Čerpání mohou vyuţít také státy, jejich hrubý národní 

důchod na obyvatele je niţší neţ 90% průměru EU.  V ČR jsou to všechny regiony 

soudrţnosti s výjimkou Prahy, kde je HDP vyšší. Financování tohoto cíle je ze tří fondů a to 

z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu a z Fondu 

soudrţnosti.  

b) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitaţlivosti 

regionů, které nepatří k nejméně rozvinutým. Cíl je zaměřen na regiony na úrovni NUTS II 

nebo NUTS I,  které nespadají pod Cíl Konvergence a tohoto cíle má být dosaţeno 

předvídáním hospodářských a sociálních změn, podporou inovace, podnikavosti, ochranou 

ţivotního prostředí,dostupnosti, přizpůsobivosti a rozvoje trhů práce usnadňující sociální 

začleňování.  V České republice spadá pod tento cíl Hlavní město Praha a je financován 

z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Evropského sociálního fondu.  

c) Cíl Evropská územní spolupráce 

Zaměření cíle je na zvýšení přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Cíl je 

zaměřen na podporu společných řešení problémů, které řeší sousedící úřady v oblastech jako 

např. rozvoj měst, venkova a pobřeţí, podpora hospodářských vztahů a spolupráce mezi 

malými a středními podniky. V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony a je 

financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. [4] 
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Česká republika má v období let 2007-2013 moţnost čerpat, v rámci  tří výše specifikovaných 

cílů regionální politiky, prostřednictvím evropských fondů částku 26,69 miliard eur.  Největší 

objem finančních prostředků 25,88 mld. Eur je v rámci cíle konvergence, dále 419,09 mil. Eur 

je v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 389,05 mil. Eur je moţno 

čerpat v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Níţe v grafu č. 2.1 uvádím rozdělení 

finančních prostředků z fondů EU v ČR mezi jednotlivé cíle regionální politiky v letech 2007-

2013.  

Graf č. 2.1 Rozdělení prostředků fondů EU v ČR mezi cíle regionální politiky  (2007-2013) 

Rozdělení prostředků fondů EU  v ČR mezi cíle regionální 

politiky v letech 2007-2013

1,56% 1,46%

96,98%

Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Regionální politika Evropské unie  [26]  

2.2.5 Strategické dokumenty České republiky 

Základním dokumentem prezentujícím národní rozvojovou strategii je Národní rozvojový 

plán 2007 – 2013 (NRP), jehoţ globálním cílem je „přeměna socioekonomického prostředí 

ČR v souladu s principy udrţitelného rozvoje“. Na základě tohoto dokumentu ČR 

vypracovala tzv. Národní strategický referenční rámec (NSRR), schválený Evropskou Unií, 

stanovující principy čerpání podpor a popisující  seznam operačních programů (OP). Pro 

oblast zemědělství a rozvoje venkova je zpracován Národní strategický plán rozvoje venkova, 

který je dále realizovaný Programem rozvoje venkova.  [1] 
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Národní rozvojový plán 

Strategii rozvoje České republiky pro období 2007-2013 definuje Národní rozvojový plán ČR 

pro období 2007-2013. NRP se opírá o klíčové evropské i domácí a další platné resortní a 

regionální strategie a strategické dokumenty. Dále také zajišťuje návaznost strategických 

obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů.  

NRP pro období 2007-2013 popisuje nastavení systému koordinace politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti a hlavní body tohoto systému budou promítnuty do Národního 

strategického referenčního rámce, který blíţe popisuji níţe.  Do struktury operačních 

programů jsou promítnuty prioritní osy a cíle Národního strategického rámce, které vycházejí 

z definované strategie. [21] 

Národní strategický referenční rámec 

Základním programovým dokumentem pro Českou republiku, který upřesňuje vyuţívání 

fondů Evropské unie v období let 2007-2013 je Národní strategický referenční rámec. 

Národní strategický referenční rámec byl přijat Evropskou komisí dne 27. července 2007. 

NSRR byl zpracován na základě Národního rozvojového plánu České republiky a jeho 

zpracování vychází z povinností kaţdého členského státu. Tyto povinnosti jsou definovány 

v Nařízení Rady Evropského společenství č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti a o zrušení nařízení Evropského společenství č. 1260/1999.  

Na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její 

konkurenceschopnosti a také na problematická místa u slabých stránek, které mohou stát 

v cestě udrţitelnému růstu ekonomiky i společnosti, se zaměřuje analytická část NSRR.  Dále 

NSRR udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 2007 – 

2013, jejich prostřednictvím budou realizovány jednotlivé prioritní osy.  

Podklady NSRR jsou klíčové evropské, ale také domácí strategické dokumenty, jako 

například Strategické obecné zásady společenství (zahraniční) a Strategie udrţitelného 

rozvoje nebo Strategie regionálního rozvoje pro roky 2007-2013 (domácí). [22] 
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2.3 Operační programy 

Členské země Evropské unie dojednávají s Evropskou komisí operační programy, které slouţí 

jako mezistupeň mezi třemi hlavními evropskými fondy ERDF, ESF a FS, které byly blíţe 

specifikovány v podkapitole č. 2.2.4. a konkrétními příjemci finanční podpory v členských 

státech a regionech. V rámci cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU vyjednala 

ČR na roky 2007-2013 celkem 26 operačních programů, které jsou shrnuty v Národním 

strategickém referenčním rámci, který byl schválen v červnu 2007 Evropskou komisí. [31] 

Níţe uvádím tabulku č. 2.3, ve které je uveden přehled operačních programů a alokace 

finančních prostředků z daných fondů EU. [4] 

Tabulka č. 2.3 Přehled operačních programů 

  
Operační program Fond EU 

Alokace 

(v mil. EUR) 

T
ém

at
ic

k
é 

o
p
er

ač
n
í 

p
ro

g
ra

m
y

 

Podnikání a inovace ERDF 3 041,3 

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070,7 

Ţivotní prostředí ERDF,FS 4 917,9 

Doprava ERDF,FS 5 759,1 

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837,40 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
ESF 1 828,70 

Integrovaný operační program ERDF 1 582,40 

Technická pomoc ERDF 247,8 

R
eg

io
n
ál

n
í 

o
p
er

ač
n
í 

p
ro

g
ra

m
y
 

(R
O

P
) 

ROP Střední Čechy ERDF 559,1 

ROP Jihozápad ERDF 619,6 

ROP Severozápad ERDF 745,9 

ROP Jihovýchod ERDF 704,4 

ROP Severovýchod ERDF 656,5 

ROP Moravskoslezsko ERDF 716,1 

ROP Střední Morava ERDF 657,4 

O
P

 –

P
ra

h
a Praha - Konkurenceschopnost ERDF 234,9 

Praha - Adaptabilita ESF 108,4 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Fondy Evropské unie, konečná alokace zdrojů [27] 
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Rozdělení operačních programů je na Tématické operační programy, kde spadá 8 operačních 

programů, tyto navazují na rozvojovou strategii a cíle politiky soudrţnosti, které jsou 

definované v Národním rozvojovém plánu ČR pro období 2007-2013.  Regionální operační 

programy, kde spadá 7 operačních programů, u kterých je podpora směřována k řešení 

problémů vázaných na konkrétní region ČR.  A Operační programy Praha, které jako jediné 

jsou zaměřeny v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

2.3.1  Moţnosti financování energetických úspor  

V současné době se začíná stále více prohlubovat zájem o sníţení spotřeby energií, se kterou 

souvisí také sníţení provozních nákladů a také udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. Stále 

častěji se řeší moţnosti vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a to také především 

v souvislosti s energetickými úsporami. Obnovitelné zdroje energie lze vyuţívat při výrobě 

tepla nebo elektřiny a také při vyuţití odpadního tepla.  

Vzhledem k tomu, ţe stále rostou náklady na energie potřebné k zajištění vytápění, ohřevu či 

osvětlení, je zájem o moţnosti sníţení těchto nákladů také stále častější. Lidé, organizace, 

veřejný a také soukromý sektor začínají stále častěji vyuţívat finanční moţnosti, které 

vycházejí ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie a přispívají k financování právě 

energetických úspor.  Tyto finanční prostředky je moţno čerpat například prostřednictvím 

Operačních programů, které jsou uvedeny výše v podkapitole 2.3.  

Jednou z moţností financování energetických úspor, která je ve velké míře vyuţívána a 

pomáhá k realizaci projektů zaměřených právě na energetické úspory, je vyuţití tématického 

operačního programu Ţivotní prostředí, který je realizován v letech 2007-2013. Právě na tento 

operační program a jeho prioritní osy bych se zaměřila v další podkapitole.  

2.4 Operační program Ţivotní prostředí 

Spolufinancování projektů zaměřených na energetické úspory v objektech bývá ve velké míře 

realizováno z operačního programu Ţivotní prostředí. Tento program je jedním 

z realizovaných tématických operačních programů na území České republiky v letech 2007 – 

2013 a spadá do cíle konvergence. Operační program Ţivotní prostředí je financován z Fondu 

soudrţnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj a v tomto programovacím období 

poskytuje pro regionální rozvoj finanční prostředky v objemu 4 917 mil. Eur. Touto částkou 
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se řadí operační program Ţivotní prostředí jako druhý největší operační program v České 

republice. Na tento operační program připadají finanční prostředky ve výši 18,4% 

z celkového mnoţství finančních prostředků z fondů Evropské unie.   

Na realizaci tohoto operačního programu se podílejí Státní fond ţivotního prostředí a 

Ministerstvo ţivotního prostředí v kooperaci s Evropskou komisí. Řízení operačního 

programu Ţivotní prostředí probíhá v několika rovinách. Do řízení jsou zapojeny subjekty 

jako: řídící orgán, řídící výbor, rada OPŢP, zprostředkující subjekt, krajské pracovní skupiny, 

monitorovací výbor, platební a certifikační orgán, auditní orgán. Dále bych popsala blíţe 

především Ministerstvo financí , které plní funkci řídícího orgánu a Státní fond ţivotního 

prostředí jako zprostředkující orgán neboli subjekt.  

Státní fond životního prostředí 

Od roku 1992 působí Státní fond ţivotního prostředí České republiky v oblastí investic do 

ochrany a zlepšování ţivotního prostředí. Je institucí, která spolufinancuje a je významným 

finančním zdrojem u projektů, které jsou zaměřeny především na ochranu vod, zlepšování 

kvality ovzduší, vyuţití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a 

krajiny a environmentální vzdělávání. Zákon č. 388/1991 Sb. a na něj navazující prováděcí 

předpisy jako je Statut Fondu, Jednací řád Rady fondu, směrnice Ministerstva ţivotního 

prostředí a poskytování finančních prostředků z Fondu a přílohy směrnice, které upravují 

podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období,  legislativně upravují činnost SFŢP. 

SFŢP je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: 

a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně ţivotního prostředí; 

b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie; 

c) státní politiky ţivotního prostředí. 

Pro část operačního programu Infrastruktura a od roku 2007 také pro operační program 

Ţivotní prostředí vykonává SFŢP funkci zprostředkujícího orgánu.  

Státní fond ţivotního prostředí jako zprostředkující orgán zajišťuje zejména: 

 poskytování informací ţadatelům a příjemcům podpory; 

 zprostředkování pomoci při zpracování vhodných projektů a projektových ţádostí; 



 

 

 

16 

 organizování výzev k předkládání projektů;  

 přijímání ţádostí o podporu a posouzení úplnosti, věcné správnosti a formálních 

náleţitostí předkládaných projektů;  

 vyhodnocení ţádostí z technického a ekonomického hlediska, hodnocení ekonomické 

způsobilosti ţadatele;  

 provádění kontrol fyzické realizace projektů;  

 monitorování projektů;  

 zajištění finančních toků a proplácení prostředků z FS a ERDF prostřednictvím státního 

rozpočtu. [16] [17]  [18] 

Ministerstvo životního prostředí 

Dne 19. 12. 1989 bylo zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. zřízeno Ministerstvo ţivotního 

prostředí jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech ţivotního 

prostředí.  

MŢP je ústředním orgánem státní správy pro oblasti jako jsou například: 

 ochrana přirozené akumulace vod, ochrana ovzduší; 

 ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu; 

 výkon státní geologické sluţby a ochrana horninového prostředí, včetně ochrany 

nerostných zdrojů a podzemních vod;  

 odpadové hospodářství  a posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ţivotní prostředí, 

včetně těch, které přesahují hranice státu a další. 

MŢP koordinuje, ve věcech ţivotního prostředí a k zabezpečení kontrolní činnosti vlády 

České republiky, postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ČR.  

MŢP je také řídícím orgánem pro Operační program ţivotní prostředí. Hlavními úkoly MŢP 

jako řídícího orgánu jsou: 

 příprava a projednání OP a jeho předloţení Evropské komisi (EK);  

 zajištění navazujících dokumentů (např. implementační dokument);  

 zavedení systému pro shromaţďování spolehlivých finančních a statistických informací o 

provádění OP, zavedení ukazatelů monitorování a hodnocení programu;  

 vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění OP a jejich předloţení EK;  
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 vedení Monitorovacího výboru;  

 příprava a vydávání Rozhodnutí o financování akce / Rozhodnutí o poskytnutí dotace;  

 zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků;  

 plnění povinností týkajících se informací a propagace OP. [19] 

Operační program Ţivotní prostředí je zacílen především na zvyšování kvality ţivotního 

prostředí, na jeho ochranu a kladení důrazu na princip trvale udrţitelného rozvoje.  Termín 

udrţitelný rozvoj nebo také trvale udrţitelný rozvoj v sobě obsahuje vymezení, které se 

nejčastěji pouţívá a to například také v knize Vyváţený rozvoj od Vladimíra Jeníčka a kol. 

„udrţitelný rozvoj je vymezen jako rozvoj, který naplní potřeby současné generace, aniţ by 

ohrozil moţnosti naplnit potřeby generací příštích“.  Cíl zlepšení kvality ţivotního prostředí je 

úzce propojen se zlepšením zdraví obyvatelstva a to přispěním ke zlepšení stavu půdy, vody,  

ovzduší a zároveň minimalizací znečištění, zlepšením odpadového hospodářství. Také je v 

rámci cílů mimo jiné zahrnuta také  podpora péče o krajinu a environmentální osvěta. [20] 

Projekty, které jsou financovány v rámci tohoto programu mohou být zařazeny do 7 

prioritních os. Prioritní osa č.8 je určena pouze pro řídící orgán, kterým je Ministerstvo 

ţivotního prostředí ČR  a zprostředkující subjekt, jehoţ činnost vykonává Státní fond 

ţivotního prostředí ČR. V rámci kaţdé prioritní osy je dále konkretizace zaměření daného 

celku na oblast podpory, popřípadě ještě na podoblasti podpory.   

 Níţe uvádím 8 prioritních os tohoto operačního programu: 

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní. 

2. Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí. 

3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. 

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí. 

5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik. 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. 

8. Technická pomoc. 

V grafu č. 2.2 je uvedeno rozdělení objemu finančních prostředků do jednotlivých prioritních 

os OPŢP. Je zde viditelné, ţe nejvíce finančních prostředků jde na prioritní osu č. 1 
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Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní a to 40 %, 16ti % se 

podílí prioritní osa č. 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěţí a prioritní osa č. 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie má podíl na celkovém rozdělení 

objemu finančních prostředků 14%.  

Graf č. 2.2 Podíl jednotlivých prioritních os v OPŢP 

Podíl jednotlivých prioritních os v OPŽP

14%

16%

1%

12%
1% 3%

40%
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infrastruktury a sniţování rizika povodní

2. Zlepšování kvality ovzduší a sniţování

emisí

3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a

odstraňování starých ekologických zátěţí

5. Omezování průmyslového znečištění a

environmentálních rizik

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální

vzdělávání, poradenství a osvětu

8. Technická pomoc

 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z OP Životní prostředí, informace k prioritním osám [28] 

Z výše uvedených osmi prioritních os bych nyní blíţe přiblíţila prioritní osu číslo 3 

Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. Právě tato osa je totiţ zaměřena na energetické úspory a 

lepší vyuţití energií, sníţení spotřeby tepla a elektřiny, vyuţití odpadního tepla a  vyuţití 

obnovitelných zdrojů.   

Právě tato prioritní osa je nejčastěji vyuţívána ţadateli, kteří chtějí realizovat projekty 

zaměřené například na energetické zateplování budov, zakoupení kotle na biomasu, vyuţívání 

tepelných čerpadel apod.  

Tato prioritní osa je dále rozdělena do dvou konkrétních oblastí podpory. Těmito oblastmi 

podpory jsou: 

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

vyuţívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované 

výroby tepla a elektřiny. Na tuto část podoblasti jsou vyčleněny finanční prostředky 
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z tohoto cíle ve výši 54 % z celkového objemu, coţ činí 0,36 mld. €. Tato oblast 

podpory je rozdělena ještě dále na 3 další podoblasti, kterými jsou: 

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla vyuţívajících OZE 

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny vyuţívajících OZE 

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a 

tepla vyuţívajících OZE 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V této 

podoblasti podpory jsou alokovány prostředky v objemu 46% z celkového objemu, 

což činí 0,31 mld. €. Pod kterou spadají podoblasti: 

3.2.1 Realizace úspor energie 

3.2.2 Využívání odpadního tepla 

Tato prioritní osa je určena především obcím, městům a krajům, také příspěvkovým 

organizacím a vysokým školám. O dotaci mohou ţádat také neziskové organizace a obchodní 

společnosti vlastněné obcemi. Celková výše dotace můţe být aţ do výše 90% z celkových 

způsobilých veřejných výdajů projektu.  

Způsobilý veřejný výdaj je část způsobilých výdajů celkových, které jsou zároveň výdaji 

veřejnými. Způsobilé výdaje celkové jsou dle Slovníčku pojmů z Operačního programu 

ţivotního prostředí  definovány jako souhrn všech výdajů vztahujících se k projektu, které 

jsou vynaloţeny v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OPŢP, jsou přímo a 

výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí jeho rozpočtu, jsou řádně doloţeny 

účetními doklady (tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým 

plánem, pokladním dokladem apod.), jsou prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory 

s výjimkou věcných příspěvků a jsou uskutečněny po termínu způsobilosti, kterým je datum 

akceptace ţádosti na SFŢP (pokud není v ID OPŢP stanoveno jinak) - podrobněji viz ID 

OPŢP kapitola 5. U projektů generujících příjem nejsou způsobilými výdaji příjmy 

generované projektem.“ [8] 

Částka minimálních způsobilých výdajů, které musí být na projekt vynaloţeny činí 0,3 

milionu korun.  
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2.4.1 Přehled projektů podpořených v rámci OPŢP 

Na internetových stránkách operačního programu ţivotní prostředí jsou k dispozici 

k nahlédnutí přehledy podpořených projektů v jednotlivých prioritních osách operačního 

programu Ţivotní prostředí. V těchto přehledech jsou uvedeny pouze tzv. „aktivní“projekty, 

coţ znamená, ţe jsou zde jen takové, u kterých nenastalo odstoupení od registračního listu 

nebo k odstoupení o rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Valná většina těchto projektů je zaměřena na sníţení energetické náročnosti budov nebo na 

energetické úspory v objektech.  

Abych získala lepší představu o mnoţství podpořených projektů v rámci OPŢP, v prioritní ose 

č. 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, zpracovala jsem do grafické podoby počty 

podpořených  projektů, které jsem získala z přehledu uveřejněného na stránkách Státního 

fondu ţivotního prostředí.  Zpracování je uvedeno v obrázku č. 2.1. 

Obrázek č. 2.1 Počty projektů podpořených v rámci OPŢP prioritní osa č. 3 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Mapa krajů [12] 
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Nejvíce projektů v rámci prioritní osy č. 3 s cílem sníţení spotřeby energie, zvýšení vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla či elektřiny a vyuţití odpadního tepla  je 

podpořeno v Jihomoravském kraji a to 148.  Těchto 148 projektů zahrnuje projekty, které 

jsou ve fázi: 

- realizace projektu; 

- realizace projektu je jiţ ukončena; 

- jsou schváleny k financování; 

- výdaje projektu jsou certifikovány; 

- financování projektu je jiţ ukončeno; 

- projekt je jiţ finálně uzavřen. 

Z tohoto počtu podpořených projektů jsem vypočítala pouze projekty, které jsou zaměřené na 

realizaci energetických úspor nebo vyuţití obnovitelných zdrojů  ve školských zařízeních. 

Těchto projektů v Jihomoravském kraji  je 111, coţ činí 75 % z celkového počtu podpořených 

projektů. Pro příklad uvádím například tyto projekty: 

- projekt Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ Velké Opatovice, příjemce Město 

Velké Opatovice, celkové náklady 18 770 854 Kč, celková výše podpory 

11 663 461 Kč; 

- projekt Zateplení základní školy v obci Domašov, příjemce obec Domašov, celkové 

náklady 3 016 980 Kč, celková výše podpory 2 023 035 Kč. 

Další kraj, ve kterém je velké mnoţství podpořených projektů je kraj Zlínský, ve kterém je 

celkem 145 podpořených projektů. Z tohoto počtu tvoří projekty zaměřené na školské zařízení 

115 projektů, coţ opět tvoří nadpoloviční většinu. Z těchto projektů uvádím například: 

- projekt Opatření úspor energie ZŠ a MŠ Kašava, příjemce obec Kašava, celkové 

náklady 4 179 410 Kč, celková výše podpory 3 021 937 Kč; 

- projekt Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ Červená cesta Kunovice, příjemce 

město Kunovice, celkové náklady 11 735 944 Kč, celková výše podpory 

6 325 776 Kč. 
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V Moravskoslezském kraji je třetím největším co se týká počtu podpořených projektů a to 

celkem 122. Projektů ve školských zařízeních je zde z celkového počtu podpořeno 96, coţ je 

78 %.  

- projekt Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby, příjemce Statutární město 

Ostrava, celkové náklady 280 695 790 Kč, celková výše podpory 160 569 970 Kč; 

- projekt Rekonstrukce MŠ Opava, Šrámkova za účelem úspor energií, příjemce 

Statutární město Opava, celkové náklady 14 177 710 Kč, celková výše podpory 

8 545 084 Kč. 

V ostatních krajích je podpořené mnoţství projektů menší neţ 100 projektů v daném kraji. 

Avšak i k těmto krajům bych ráda uvedla základní údaje týkající se podpořených projektů i 

s příklady. 

V Hlavním městě Praha je v rámci podpořených projektů celkem 87 projektů. Z těchto činí 

projekty vztahující se na školská zařízení 77% z celkového počtu podpořených projektů. Z 67 

projektů uvádím například: 

- projekt Sníţení energetické náročnosti u objektu ZŠ na Slovance Praha 8, příjemce 

městská část Praha 8, celkové náklady 18 472 778 Kč, celková výše podpory 

6 137 579 Kč; 

- Projekt Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ Hovorčovická 11, příjemce městská 

část Praha 8, celkové náklady 80 342 029 Kč, celková výše podpory 18 939 453 Kč. 

Obdobný počet podpořených projektů má kraj Jihočeský a kraj Pardubický. Jedná se o 96 a 

98 podpořených projektů, přitom v kraji Jihočeském bylo z tohoto celkového počtu na 

projekty ve školských zařízeních zaměřeno 74 projektů a v kraji Pardubickém 89 projektů. 

V Jihočeském kraji se jedná o 77 % projektů z celkového počtu a v kraji Pardubickém je to 

téměř 91 %, takţe o 14 % více. Příklady podpořených projektů z obou krajů uvádím: 

- projekt Ekologizace energetických systémů školských objektů v majetku Jihočeského 

kraje, příjemce Jihočeský kraj, celkové náklady 12 392 618 Kč, celková výše podpory 

7 579 594 Kč; 
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- projekt Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší 

odborná škola Pardubice, příjemce Pardubický kraj, celkové náklady 8 073 460 Kč, 

celková výše podpory 4 681 498 Kč.  

82 podpořených projektů se nachází v kraji Vysočina, kdy z tohoto počtu je 61 projektů 

zaměřeno na školská  zařízení . Z těchto 74 % projektů uvádím: 

- projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b, příjemce kraj 

Vysočina, celkové náklady 63 967 418 Kč, celková výše podpory 14 761 439 Kč; 

- projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina – gymnázium Ţďár 

nad Sázavou, příjemce kraj Vysočina, celkové náklady 20 494 724 Kč, celková výše 

podpory  10 011 745 Kč. 

Ve Středočeském kraji je podpořeno 76 projektů z nichţ činí 79 % projekty zaměřené na 

školská zařízení. Mezi podpořené projekty patří: 

- projekt ZŠ Bodlina, realizace úspor energií v objektu školy, příjemce město Vlašim, 

celkové náklady 54 256 944 Kč, celková výše podpory 24 504 124 Kč; 

- projekt Sníţení energetické náročnosti budovy ZŠ, Václavkova 1082, Mladá boleslav, 

příjemce Statutární město Mladá Boleslav, celkové náklady 30 583 430 Kč, celková 

výše podpory 20 426 223 Kč. 

V kraji Olomouckém a kraji Ústeckém je počet podpořených projektů 62 a 57. V kraji 

Olomouckém je z celkového počtu projektů 52 projektů zaměřených na školská zařízení a 

v kraji Ústeckém je počet těchto projektů 41. V kraji Olomouckém je na školská zařízení 

zaměřeno více projektů v porovnání s celkovým počtem podpořených projektů a to téměř 84 

%. Uvádím příklady: 

- projekt Realizace úspor energií, ZŠ Struhlovsko, Hranice, příjemce město Hranice, 

celkové náklady 15 133 028 Kč, celková výše podpory 10 153 893 Kč; 
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- projekt Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie v Základní škole a mateřské škole Hoštka 

sníţením energetických ztrát, příjemce město Hoštka, celkové náklady 17 076 653 Kč, 

celková výše podpory 13 264 145 Kč. 

Ve zbývajících čtyřech krajích je počet projektů 55 v Plzeňském kraji, 53 

v Královehradeckém kraji, 52 v Libereckém kraji a 38 v Karlovarském kraji. V rámci 

projektů zaměřených na školská zařízení se realizuje těchto projektů 47 v kraji Plzeňském, 49 

v Královehradeckém kraji, 52 v Libereckém kraji a 32 v Karlovarském kraji. Přičemţ celých 

92 % z celkového počtu projektů, tvoří projekty zaměřené na školská zařízení 

v Královehradeckém a Libereckém kraji. V těchto čtyřech krajích se realizují například: 

- projekt Zateplení budovy ZŠ Hrádek u Rokycan ve vlastnictví města, příjemce město 

Hrádek, celkové náklady 15 208 188 Kč, celková výše podpory 10 184 178 Kč; 

- projekt Tepelné izolace školních budov v České Skalici - ZŠ Lidická, příjemce město 

Česká Skalice, celkové náklady 6 829 187 Kč, celková výše podpory 4 006 548 Kč; 

- ZŠ Lesní – realizace úspor energie, statutární město Liberec, celkové náklady 

20 562 500 Kč, celková výše podpory 13 052 558 Kč; 

- Projekt Sníţení tepelných ztrát u školských zařízení, příjemce město Sokolov, celkové 

náklady 57 058 024 Kč, celková výše podpory 36 184 045 Kč. 

Při porovnání zveřejněných celkových výší podpor jednotlivých realizovaných projektů je 

projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby,  příjemce Statutární město Ostrava, 

projektem nejrozsáhlejším, co se týká mnoţství objektů, na které se vztahovala rekonstrukce, 

ale také výší poskytnuté finanční podpory. Celkové náklady: 280 695 790 Kč, Celková výše 

podpory: 160 569 970 Kč.   

Jelikoţ se jedná o projekt ve své podstatě ojedinělý a svým rozsahem jedinečný, chtěla bych 

se v další části diplomové práce zabývat právě tímto projektem. Zaměřila bych se na  popis 

moţnosti vyuţití Evropských finančních prostředků v praxi – projekt Energetické úspory 

v objektech Ostravy-Poruby, energetické přínosy, které tato realizace umoţňuje a také bych 

zde chtěla vyčíslit prokazatelný přínos energetických úspor po provedené realizaci 

v porovnání se stavem před úpravou budov školských zařízení.  
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3. Analýza školských zařízení v městském obvodě Ostrava-Poruba 

Školská zařízení v městském obvodě Ostrava-Poruba byla budována spolu s výstavbou tohoto 

městského obvodu a proto výstavba některých spadá aţ do 50. let 19. století. Právě 

v padesátých letech bylo rozhodnuto na základě studií o výstavbě tzv. „nové Ostravy“, která 

měla být vystavěna na území Poruby, Polanky, Pustkovce, Svinova a Třebovic. Na území 

Poruby bylo postupně vystavěno VIII. Stavebních obvodů, ve kterých se vystřídaly různé 

architektonické styly. Jednalo se o architekturu stalinského Sovětského svazu, ale také o  

inspiraci renesancí a osvícenstvím ovlivněný klasicimus. Postupně tak vyrostlo na území 

Poruby 8 městských obvodů, se sítí obchodních a kulturních center, a také školských zařízení. 

Městský obvod Poruba se stále rozrůstal a také rostl počet dětí, pro které vznikaly školská 

zařízení.   

Počet obyvatel městského obvodu Poruba vzrostl mezi lety 1951 a 1980 z 1596 obyvatel na 

93 667 obyvatel, coţ činí nárůst o 92 071.  Níţe uvádím graf č. 3.1 Vývoj počtu obyvatel 

Statutárního města Ostravy a městského obvodu Poruba. Hodnoty jsem získala z hodnot, které 

byly zjištěny na základě Sčítání lidu, domů a bytů od roku 1950.  

Graf č. 3.1 Vývoj počtu obyvatel 
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Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Český statistický úřad [29] 
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Ve výše uvedeném grafu je viditelná rostoucí tendence od roku 1950, která u městského 

obvodu Poruba přetrvávala do roku 1980 a u města Ostravy aţ do roku 1991.  Po tomto 

období růstu následuje pokles počtu obyvatel, který má přetrvávající tendenci aţ do současné 

doby.  

Právě v období růstu počtu obyvatel městského obvodu Poruba v letech 1950 aţ 1980 byla 

vybudována převáţná většina školských zařízení tohoto městského obvodu. Níţe uvádím 

seznam většiny škol základních a mateřských, která v tomto období na území městského 

obvodu vznikla. 

 MŠ Čs. Exilu 670 – rok 1957  MŠ Ţilinská 1321 –  rok 1966 

 MŠ Josefa Skupy 1642 -  rok 1967  MŠ Bulharská 1532 –  rok 1965 

 MŠ J. Šoupala 1611 – rok 1968  ZŠ A. Hrdličky 1/1638- rok 1965 

 MŠ Otakara Jeremiáše 1985 – rok 1977  ZŠ Ukrajinská – rok 1965 

 MŠ Ludvíka Podestě 1873 – rok 1976  ZŠ Dětská 915 – rok 1959 

 MŠ Oty Synka 1834 – rok 1975  ZŠ L. Štúra 1085 – 1.pol.60.let 

 MŠ Skautská 1082 –  rok 1959  ZŠ I.Sekaniny 1804 – rok 1971 

 MŠ Slavíková 6067 – rok 1982  ZŠ Porubská 831 – rok 1958 

 MŠ Sokolovská 1168 – rok 1965  ZŠ J.Valčíka 4411 – rok 1983 

 MŠ Ukrajinská 1530/31 – rok 1966  ZŠ PORUBSKÁ 832 – rok 1958 

 MŠ V zahradách 2147 – rok 1983  ZŠ K.Pokorného 1382 – rok 1965 

 MŠ V. Makovského 4429 – rok 1981  ZŠ J. Šoupala  č.p. 1609 – rok 1967 

 MŠ Větrná  1084 – rok 1962  

 

V městském obvodě Ostrava – Poruba se nachází hustá síť škol mateřských, základních, 

středních a také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Školská zařízení 

nabízejí rozmanitou škálu zaměření, vzdělávacích programů a také zázemí pro handicapované 

nebo zdravotně oslabené děti. Na území městského obvodu Ostrava-Poruba se dále také 

nacházejí 4 gymnázia, z nichţ jedno je soukromé.  

Níţe v podkapitole č. 3.1 uvádím bliţší specifikaci škol mateřských a  základních, jejichţ 

zřizovatelem je statutární město Ostrava – městský obvod Poruba.  
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3.1 Mateřské školy 

Dnes je na území městského obvodu Poruba celkem 10 příspěvkových organizací mateřských 

škol zřizovaných statutárním městem Ostrava-městským obvodem Poruba. Zřizovatelem 

dalších 3 mateřských škol nacházejících se na území městského obvodu Poruba je 

Moravskoslezský kraj. Ve školním roce 2009/2010 činila kapacita mateřských škol 

zřizovaných městským obvodem Poruba celkem 1 984 míst, přičemţ k předškolnímu 

vzdělávání docházelo 1 944 zapsaných dětí.  

Městský úřad Poruba  provozuje mateřské školy jako příspěvkové organizace s celoročním 

provozem -  je také zajištěn provoz i v prázdninových měsících. Mateřské školy jsou umístěny 

v 15 objektech statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba  a dále se 

nachází ve čtyřech objektech jiného vlastníka uţívaných na základě nájemních  a 

podnájemních smluv.  

Níţe uvádím tabulku č. 3.1., ve které je zobrazena kapacita mateřských škol, počet tříd a dětí 

zapsaných ve školním roce 2009/2010.  

Tabulka č. 3.1 Kapacitní vyuţití mateřských škol ve školním roce 2009/2010 

Název MŠ Kapacita MŠ Počet tříd 
Počet zapsaných dětí  

ve šk. roce 2009/2010 

MŠ Čs. Exilu 670 116 7 116 

MŠ Dvorní 763 190 9 184 

MŠ Dětská 920 200 8 199 

MŠ Nezvalovo nám. 856 200 8 192 

MŠ Čtyřlístek Skautská 1082 200 8 200 

MŠ Sokolovská 1168 235 9 235 

MŠ Ukrajinská 1530-31 150 6 150 

MŠ Jana Šoupala 1611 252 9 234 

MŠ Oty Synka 1834 266 11 266 

MŠ Makovského 4429 175 6 168 

Celkem 1984 80 1944 

 Zdroj:  Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 
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Výše v tabulce č. 3.1 je uvedeno 10 školských zařízení, avšak některé mateřské školky mají 

svá odloučená pracoviště. Například k mateřské školce Sokolovská patří také odloučené 

pracoviště mateřské školky Ţilinské. K mateřské školce Oty Synka patří odloučené pracoviště 

mateřské školy L. Podéště a mateřské školy Otakara Jeremiáše. K mateřské škole J. Šoupala 

patří také budova mateřské školy J. Skupy, kdy došlo ke spojení těchto dvou školek a nyní 

patří pod příspěvkovou organizaci J. Šoupala. Od roku 2003 je mateřská škola Slavíkova 

odloučeným pracoviště mateřské školy V. Makovského. Upřesnění rozčlenění školských 

zařízení je důleţité, jelikoţ v následujících kapitolách, kde se budu zabývat projektem 

Energetických úspor v objektech Ostravy-Poruby, budou i na tyto školská zařízení zaměřeny 

realizace energetických úspor.   

Ve školním roce 2009/2010 byla na území obvodu Poruba mateřskou školou s největší 

kapacitou MŠ Oty Synka (odloučené pracoviště L. Podéště). Její kapacita činila 266 a stejné 

číslo tvořil také počet zapsaných dětí v tomto školním roce, proto byla kapacita školky 

vyuţita na 100%. MŠ Oty synka pracuje podle programu „Začít spolu“, tento program vytváří 

podmínky a základy pro budování postojů, znalostí a dovedností důleţitých pro člověka.  

Druhou největší kapacitu má mateřská škola Sokolovská (odloučené pracoviště MŠ Ţilinská) 

a to 235 dětí, přičemţ její kapacita byla ve školním roce 2009/2010 vyuţita také na 100%. MŠ 

Sokolovská se řídí dle projektu „Mateřská škola podporující zdraví“, kdy principy projektu 

jsou především rozvíjení komunikace a spolupráce v bezpečném prostředí, respekt 

k přirozeným potřebám jednotlivce, výchova ke zdraví a jeho ochraně, zaloţená na 

proţitkovém učení a práci ve skupinách. V budově MŠ Sokolovská se nachází 4 třídy a 

v budově MŠ Ţilinská se nachází 5 tříd.  

3.2 Základní školy 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve 

školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se 

zvláštním předpisem č. 44 nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. 

Obec proto zřizuje základní školu nebo zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní 

škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.  Městský obvod Poruba je zřizovatelem 12ti 
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základních škol ve svém územním obvodu a dále jsou na území tohoto obvodu zřízeny 3 

základní školy Moravskoslezským krajem a 1 soukromá jazyková základní škola.  

Ţáci si mohou vybrat podle svého nadání, schopností, zaměření nebo zájmu specializované 

školy a třídy zaměřené na výtvarnou, hudební nebo tělesnou výchovu, školy preferující 

přírodovědné předměty nebo cizí jazyky.  

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo 12 základních škol o celkové kapacitě 6 910 ţáků 

celkem 5 174 ţáků. Níţe uvedená tabulka č. 3.2 uvádí přehled kapacity ZŠ, počet tříd, počet 

zapsaných dětí  a celkové vyuţití školy v %.  

Tabulka č. 3.2 Kapacitní vyuţití základních škol 2009/2010 

Název ZŠ Kapacita ZŠ Počet tříd 

Počet zapsaných 

dětí ve šk. roce 

2009/2010 

Vyuţití kapacity 

školy v % 

ZŠ Komenského 668 600 19 430 71,67 

ZŠ Porubská 832 630 22 533 84,60 

ZŠ Porubská 831 690 26 652 94,49 

ZŠ Dětská 915 750 22 490 65,33 

ZŠ L. Štúra 1085 450 16 314 69,78 

ZŠ K. Pokorného 1382 650 27 501 77,08 

ZŠ Bulharská 1532 540 18 378 70,00 

ZŠ Ukrajinská 1533 400 12 220 55,00 

ZŠ J. Šoupala 1609 500 17 386 77,20 

ZŠ I. Sekaniny 1804 650 22 482 74,15 

ZŠ A. Hrdličky 1638 600 20 458 76,33 

ZŠ J. Valčíka 4411 450 15 330 73,33 

CELKEM 6 910 236 5174 (průměr 74,08) 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

Jednotlivé školy v tomto městském obvodě uplatňují různé akreditované vzdělávací programy 

a netradiční metody. Tyto programy slouţí k rozvoji a obeznámení ţáků s různými moţnostmi 

a systémy poznávání a nacházení vzájemných vazeb a souvislostí potřebných v kaţdodenním 

ţivotě.  Ţáci a rodiče zde mohou vyuţít specializované třídy pro handicapované děti, 

dyslektické třídy nebo třídy pro děti s poruchami učení nebo chování.  
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Kvalitní zázemí školských zařízení je obohaceno také o velké mnoţství nepovinných 

zájmových krouţků, kde pedagogičtí pracovníci rozvíjejí dovednosti a schopnosti dětí, 

kreativitu a jejich nadání.  Děti mohou vyuţívat školní druţiny, které jsou součástí základních 

škol a také jsou u 11 ti škol školní jídelny.  

Největší základní školou co do kapacity  ţáků, dle údajů ze školního roku 2009/2010, je 

základní škola Dětská, která má kapacitu aţ 750 ţáků. Avšak její kapacita ve školním roce 

2009/2010 byla vyuţita jen na 65,33%, tudíţ nebyla vyuţita celá kapacita tohoto zařízení. ZŠ 

Dětská je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na hokej a plavání, 

reprezentanti této školy v plavání jsou dlouhodobě nejlepší v České republice. Druhou 

největší školou na území Poruby je pak základní škola Porubská 831, jedná se o školu se 

zaměřením na výuku cizích jazyků a její kapacita 690 ţáků byla ve školním roce 2009/2010 

vyuţita na 94,49%. Jedná se o školu s nejvyšším vyuţitím kapacity na území obvodu Poruba, 

tato škola je vyhledávána pro své třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, mezi které patří 

anglický a německý jazyk. Dle zájmu se pak vyučuje jazyk francouzský, španělský nebo 

ruský. Třetí největší kapacitu shodných 650 ţáků mají ZŠ Pokorného, která je zaměřena na 

rozšířenou výuku výtvarné výchovy a ZŠ I. Sekaniny, na které je rozšířená výuka tělesné 

výchovy a informatiky. Kdy kapacita ZŠ Pokorného je naplněna na 77,08% celkové kapacity 

a kapacita ZŠ I. Sekaniny je naplněna na 74,15% celkové kapacity. 

Pro srovnání počtu školských zařízení v jednotlivých obvodech Statutárního města Ostravy je 

dle hodnot statistického úřadu, je nejvíce školských zařízeních v obvodech: 

- 48 škol základních a mateřských v městském obvodě Ostrava-Jih; 

- 31 se nachází v městském obvodě Ostrava-Poruba; 

- 24 v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz; 

- 16 školských zařízení je ve Slezské Ostravě; 

- menší počet škol a školek je v dalších 16ti městských obvodech. 

 

Ţádné školské zařízení se však nenachází na území obvodů Nová Ves, Pustkovec a Třebovice. 
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4. Návrh opatření k optimalizaci čerpání energie v řešeném městském 

obvodě 

Jak jiţ bylo zmíněno výše v kapitole 3, vzhledem k tomu, ţe školská zařízení byla budována 

spolu s výstavbou Poruby jiţ od počátku padesátých let a v průběhu jejich provozu aţ do 

dnešní doby byly investice do jejich rekonstrukce a stavebních úprav minimální spíše pouze 

tzv. udrţovací, byl technický stav většiny těchto zařízení v současné době jiţ nevyhovující. 

Školská zařízení měly vysoké náklady na svůj provoz a to především na vytápění těchto 

převáţně velkých a rozsáhlých budov, kde byly kaţdou zimu velké tepelné ztráty v důsledku 

nezateplení obvodových stěn, střech a také netěsností starých jiţ nevyhovujících dřevěných 

oken.  

4.1 Energetický audit 

Radnice městského obvodu Ostrava-Poruba nechala v dubnu 2007 zpracovat odborné 

energetické audity jednotlivých školských zařízení. Tyto audity zpracovávalo několik firem a 

to ECO-Project-Invest, s.r.o., ENERGO-STEEL spol. s r.o. a pan Ing. Petr Kaminský. Tyto 

audity měly poslouţit k vyhodnocení stávajícího stavu objektů a také jako podklad pro další 

rozhodování.   

Jednotlivé audity měly stejnou strukturu a obsahově byly strukturovány do těchto hlavních 

bodů: 

- základní identifikační údaje auditu; 

- cíl auditu; 

- popis výchozího stavu; 

- urbanistické a stavebně-technické řešení objektu; 

- dispozice objektu; 

- spotřeba energií a paliv; 

- zhodnocení výchozího stavu; 

- návrh opatření ke sníţení spotřeby energií; 

- ekonomické hodnocení; 

- vyhodnocení z hlediska ţivotního prostředí; 

- výstupy energetického auditu. 
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V rámci základních identifikačních údajů byl vymezen zhotovitel a zadavatel, coţ byl ve 

všech případech na straně zadavatele Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba a na 

straně zhotovitele Ing. Petr Kaminský.  

Cílem  u všech zhotovovaných auditů bylo dle auditu „nalezení potenciálu úspor energie 

posuzovaného objektu, navrţení moţných variant energeticky úsporných opatření ke sníţení 

stávající energetické náročnosti objektu a jejich posouzení z hlediska energetického a 

ekonomického. Audit poukazuje na některé nedostatky, které se projevují u objektu, 

doprovázejí jeho uţívání a měly by být odstraněny.“ 

Kaţdý audit popisoval podrobně výchozí stav, který byl vypracován například na základě 

spotřeb tepla nebo el. energie v uplynulých letech. U jednotlivých škol byl popsán samotný 

objekt také s rokem výstavby, popisem jednotlivých prostor v budově a stavebně-technické 

řešení objektu. V rámci urbanistického a stavebně-technického řešení objektů bylo nejčastěji 

se opakující prvotní zjištění celoprosklené kovové netěsnící dveře u vstupu, také další dveře 

do objektu netěsnící. Okna v původním stavu – dřevěná, netěsnící. Střecha většinou tepelně 

neizolovaná, jednoplášťová vyţadující opravu. Povrchová úprava objektu také původní, 

neizolovaná, vyţadující opravu.  

Dispozice jednotlivých objektů je rozdílná, školy jsou 1 nebo 2 poschoďové, podsklepení je 

pouze u několika. Vytápění a dodávka TUV je do objektů ve většině případů zajišťována 

přípojkami z předávacích stanic, které jsou v majetku firmy Dalkia Ostrava, a.s. Při sledování 

vývoje spotřeby tepla pro TUV a pro ÚT v letech 2004 aţ 2006 byla ve většině škol 

zaznamenána rostoucí tendence a s tím související rostoucí náklady. Také celková roční 

spotřeba elektřiny měla rostoucí tendenci u všech auditovaných zařízení.  V rámci spotřebičů 

s největším odběrem elektrické energie byly většinou zmíněny: konvektomat, elektrické kotle, 

škrabka na brambory, kombinované sporáky popřípadě také smaţící pánev, jednalo se téměř 

vţdy o zařízení, která se nacházely ve školní kuchyni.  

Popis byl zaměřen také na vyuţívání zemního plynu, vzduchotechniky , péči o ţivotní 

podmínky, elektroinstalace, osvětlení, ústřední vytápění nebo také na energetické 

manaţerství.  
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Energetické manažerství  

Jedná se o řídící nástroj pro trvalé udrţování spotřeby energií na potřebné úrovni. Dochází 

v něm k periodickému sledování a vyhodnocování spotřeby elektrické energie u rozhodujících 

spotřebičů a tepla v závislosti na venkovní teplotě. Díky tomuto se zabezpečí operativní 

zjištění a odstranění poruch a závad zařízení, správný provoz technických zařízení nebo také 

dokumentování výsledků a zdrojů úspor energií, coţ směřuje ke sniţování spotřeby energií. 

Energetické manaţerství na základě zjištění auditu nebylo aplikováno ani v jednom z objektů, 

i kdyţ by jeho zavedení bylo velice uţitečné pro sníţení spotřeby energií. 

Výchozí stav byl zhodnocen u všech objektů a zjištěné konstrukční vady a závady byly 

především tyto uvedené: 

- netěsnosti kolem všech vstupních dveří; 

- kovové jednoduše prosklené hlavní vstupní dveře; 

- těsnění oken bylo instalováno při výstavbě a jiţ neplní svou funkci; 

- okna jsou původní, křivá a netěsnící; 

- neúplná izolace tepelných rozvodů a armatur; 

- střecha není tepelně izolovaná; 

- strop ve sklepě není tepelně izolován; 

- radiátory jsou zakryty dřevěnými okrasnými kryty; 

- za radiátory nejsou instalovány reflexní folie; 

- není vyuţíváno energetické manaţerství; 

- řízení spotřeby tepla v celém objektu ovlivňuje tepelná pohoda jedné třídy. 

Byly také vyčísleny dosaţitelné energetické úspory v %, GJ a tis. Kč/rok pro jednotlivé 

vybrané stavební změny a úpravy.  

V poslední části auditu byl návrh opatření ke sníţení spotřeby energií vztahující se 

k technickým opatřením zaměřeným na změnu osvětlení, vyuţití obnovitelných zdrojů a 

rozčlenění opatření na beznákladová, nízkonákladová a vysokonákladová. V závěru byly 

popsány pro kaţdý sledovaný objekt zvlášť 2 navrţené varianty úprav také  s ekonomickým 

hodnocením variant a s vyhodnocením z hlediska ţivotního prostředí.  

Výstupy energetického auditu byly zakončeny doporučením energetického auditora.  
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Po tomto auditu, který v souhrnu hodnotil stav školských zařízení jako nevyhovující a 

vyţadující rekonstrukci se rozhodla radnice městského obvodu Ostrava-Poruba realizovat 

projekt, který by se zaměřil na hromadné provedení rekonstrukce v co největším mnoţství 

školských zařízení.  Tak velkou akci by však nemohla Radnice zafinancovat z vlastních 

prostředků a rozhodla se vyuţít finance z Evropských fondů.  

Radnice se rozhodla zaţádat o podporu z operačního programu Ţivotní prostředí, blíţe 

specifikovanou do: 

Prioritní osa:    3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie,  

Primární oblast podpory:  3.2 Realizace úspor energie s vyuţitím odpadního tepla (u 

nepodnikatelské sféry) 

Podoblast podpory:   3.2.1 Realizace úspor energie 

Radnice městského obvodu Ostrava-Poruba tedy zahájila dne 1. 7. 2008 realizaci projektu 

Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby.  

4.2 Statutární město Ostrava 

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je Ostrava statutárním 

městem, jehoţ území se člení na městské obvody. Statutem města Ostravy se řídí vnitřní 

poměry ve věcech správy statutárního města. Jednotlivé městské obvody a také statutární 

město zřizuje své orgány, které vykonávají samostatnou a také přenesenou působnost. Členy 

zastupitelstva města a také členy zastupitelstva jednotlivých městských obvodů volí občané 

statutárního města.  

Statutární město Ostrava se člení na 23 městských obvodů z nichţ jedním je městský obvod 

Poruba, vymezen katastrálními územími Poruba, Poruba-sever. Statut definuje orgány města, 

orgány městských obvodů a jejich pravomoc.  

Při rozhodnutí městského obvodu Poruba o zahájení realizace projektu Energetické úspory 

v objektech Ostravy-Poruby musela radnice tohoto obvodu postupovat v souladu se Statutem 

města, obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000.  

Veškerou dokumentaci,  spojenou s ţádostí o finanční podporu z Operačního programu 

Ţivotní prostředí byla smluvně zajištěna se společností Star, a.s.  
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4.3 Společnost Star, a.s. 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba podepsalo mandátní smlouvu se 

společností Star, a.s. Mandátní smlouvou se dle obchodního zákoníku zákon č. 513/1991 sb. 

mandatář zavazuje, ţe pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záleţitost 

uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant 

se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 

Mandátní smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami na: 

- zpracování návrhu ţádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze Statutárního 

fondu ţivotního prostředí České republiky pro projekt v rámci operačního programu 

Ţivotní prostředí, včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování ţádosti 

o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze Státního fondu ţivotního prostředí 

České republiky v rámci operačního programu Ţivotní prostředí; 

- vypracování finální verze ţádosti v elektronické a tištěné podobě včetně příloh 

v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování ţádosti o poskytnutí podpory 

z evropských fondů a ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky v rámci 

operačního programu Ţivotní prostředí; 

- kompletace finální Ţádosti včetně všech povinných příloh a jejich podání Státnímu 

fondu ţivotního prostředí České republiky; 

- vypracování finančně ekonomické analýzy; 

- poskytování odborných konzultací. 

Společnost Star, a.s. také na základě mandátní smlouvy zodpovídala rovněţ za: 

- organizaci jednoho zadávacího řízení s dílčím plněním na výběr zhotovitele v rámci 

akce Energetické úspory v objektech městského obvodu Poruba, v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 

Závazek mandatáře ze smlouvy zahrnuje také: 

- zajištění investičního dozoru pro celou akci Energetické úspory v objektech městského 

obvodu Poruba; 

- zajištění závěrečného vyhodnocení akce. 
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V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby formou otevřeného řízení vyhrálo sdruţení 

Ostrava-Poruba. 

Sdruţení Poruba bylo zaloţeno pouze pro plnění této veřejné zakázky smlouvou o sdruţení 

mezi firmami  HOCHTIEF CZ a METROSTAV. Smlouva o sdruţení dle občanského 

zákoníku č. 40/ 1964 Sb. § 829 definuje „několik osob se můţe sdruţit, aby se společně 

přičinily o dosaţení sjednaného účelu“. 

Stavební společnost HOCHTIEF CZ, a.s. 

 je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF od roku 1999; 

 realizuje pozemní stavby, dopravní infrastrukturu a developerské projekty. Zaměřuje 

se na stavební trh po celé České republice – bytovou, občansko-administrativní, 

průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně dopravní a liniové 

infrastruktury; 

 společnost zaměstnává cca 1 250 zaměstnanců. 

Stavební společnost Metrostav a.s.  

- je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních 

děl; 

- proměňuje vize veřejných i soukromých investorů pro zlepšování ţivotního prostředí 

lidí ve skutečnost; 

- společnost podniká především v oborech občanské stavby, bytové výstavby, 

průmyslové výstavby, dopravních staveb, podzemních staveb, výstavby metra a další 

inţenýrské stavby. 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba podepsal se sdruţením Ostrava-Poruba 

smlouvu o dílo dne 6.11.2009.  

4.4 Zaměření projektu  

Projekt řešil realizaci úspor v mateřských školách a základních školách, které patří městskému 

obvodu Ostravy Poruby. V objektech se naplánovalo zateplení neprůhledných konstrukcí, 

výměna oken. V některých objektech bylo také naplánované vylepšení regulační soustavy. 

Projekt byl zaměřen pouze na ta školská zařízení, ve kterých nebyly doposud provedeny 
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ţádné dílčí stavební úpravy jako například výměna oken, popřípadě zateplení střechy. Dále 

projekt nezahrnoval školská zařízení, která jsou umístěna v nejstarší zástavbě Poruby, kde 

jsou stavby ve stylu tzv. SORELA neboli socialistického realismu.  

Projekt se zaměřil na těchto 19 školských objektů: 

Tabulka č. 4.1 Školské objekty, na které je zaměřena rekonstrukce 

Základní školy Mateřské školy 

ZŠ A. Hrdličky 1638 MŠ O. Synka 1834 
ZŠ J. Šoupala1609 MŠ L. Podéště 1873 

ZŠ Bulharská 1532 MŠ V Zahrádkách 2148 

ZŠ Ukrajinská 1533 MŠ O. Jeremiáše 1985 

ZŠ I. Sekaniny 1804 MŠ Ţilinská 1321 

ZŠ J. Valčíka 4411 MŠ Ukrajinská 1530-31 

ZŠ Dětská 915 MŠ J. Skupy 1642 

ZŠ K. Pokorného 1382 MŠ J. Šoupala 1611 

 MŠ Slavíkova 6067 

 MŠ Sokolovská 1168 

 MŠ V. Makovského 4429 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

Fotodokumentace všech výše uvedených školských zařízení, na které byla zaměřena 

rekonstrukce,  před rekonstrukcí a po rekonstrukci, je uvedena v příloze č.1 této diplomové 

práce. 

4.5 Energetické úspory 

Hlavním cílem projektu bylo sníţení energetické náročnosti budov. Pokud by došlo k  

dosaţení tohoto primárního cíle, sníţilo by se současně také mnoţství emisí.  Při sníţení 

potřeby energie na vytápění dojde také k částečnému sníţení poptávky po primárních 

energetických surovinách, tím je projekt v souladu s principy trvale udrţitelného rozvoje. 

V objektech bylo  plánováno zateplení neprůhledných rekonstrukcí a výměna oken. 

V některých objektech bylo také plánováno vylepšení regulace otopné soustavy.  

 

Níţe uvádím tabulku č. 4.2, která vymezuje rozsah realizací v jednotlivých školských 

zařízení.   
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Tabulka č. 4.2 Rozsah realizací v jednotlivých školských zařízení 

Název školského zařízení Rozsah realizace 

ZŠ  A. HRDLIČKY 1638 

Zateplení obvodových stěn, zateplení střech, výměna oken a vstupních dveří, 

náhrady meziokenních vloţek, výměny skleněných tvárnic v tělocvičně za 

polykarb. Výplně 

ZŠ J. ŠOUPALA 1609 

Zateplení obvodových stěn, zateplení střech, výměna oken a vstupních dveří, 

náhrady meziokenních vloţek, výměna ocelových jednoduše prosklených 

stěn. 

ZŠ BULHARSKÁ 1532 
Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, instalace IRC 

systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací tepelných rozvodů 

ZŠ UKRAJINSKÁ 1533 
Zateplení obvodových stěn, výměna oken, vstupních dveří a ocelových 

jednodušče prosklených stěn, oddělení vytápěného prostoru od nevytápěného 

ZŠ I. SEKANINY 1804 Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří 

ZŠ J. VALČÍKA 4411 

Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, náhrady 

meziokenních vloţek, instalace IRC  systému, izolačních folií za radiátory, 

oprava izolací tepel.rozvodů 

ZŠ DĚTSKÁ 915 
Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, instalace IRC 

systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací tepel.rozvodů 

ZŠ K. POKORNÉHO 1382 
Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, instalace IRC 

systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací tepel.rozvodů 

L. ŠTŮRA 1085 
Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, vybetonování 

sklobetonových konstrukcí a jejich následné vyzdění 

MŠ O. SYNKA 1834 

Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken a vstupních 

dveří, náhrady meziokenních vloţek, zazdění terasy včetně osazení 4ks oken, 

zazdění zapusť.lodţií a nik, zrušení luxfer.stěn 

MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 
Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken a vstupních 

dveří, náhrady meziokenních vloţek 

MŠ V ZAHRÁDKÁCH 2148 
Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, vměna oken a vstupních dveří, 

náhrady meziokenních vloţek 

MŠ O. JEREMIÁŠE 1985 
Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken a vstupních 

dveří, náhrady meziokenních vloţek 

MŠ ŢILINSKÁ 1321 
Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken a v stupních 

dveří 

MŠ UKRAJINSKÁ 1530-31 
Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken a vstupních 

dveří, úprava soklové části, úprava parapetních dílců a římsy, úprava terasy 

MŠ J. SKUPY 1642 

Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, instalace IRC 

systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací tepel.rozvodů 

MŠ J. ŠOUPALA 1611 

Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, instalace IRC 

systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací tepel.rozvodů 

MŠ SLAVÍKOVA 6067 

Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, náhrady 

meziokenních vloţek, instalace IRC systému, izolačních folií za radiátory, 

oprava izolací tepel.rozvodů 

MŠ SOKOLOVSKÁ 1168 

Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken a vstupních 

dveří, instalace IRC systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací 

tepel.rozvodů 

MŠ V. MAKOVSKÉHO 

4429 

Zateplení obvodových stěn, výměna oken a vstupních dveří, zazdění oken 

z části spojovacího krčku, výměna meziokenních vloţek, instalace IRC 

systému, izolačních folií za radiátory, oprava izolací tepel.rozvodů 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 
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Jednotlivými barvami byly v tabulce vyznačeny plánované úpravy, které jsou ve školských 

zařízeních totoţné. Ve všech zařízeních došlo k zateplení obvodových stěn, k výměně oken a 

vstupních dveří. Dle stavu vyhodnoceném auditem pak byly u jednotlivých zařízení 

zrealizovány další potřebné úpravy jako oprava izolací tepelných rozvodů a další.  

Při dosaţení primárního cíle projektu – sníţení energetické náročnosti budov – byly 

propočítány úspory, které po rekonstrukci vzniknou.  

4.5.1 Energetické úspory ve školských zařízeních  Ostravy-Poruby 

U jednotlivých školských zařízení dojde ke sníţení vypouštěného znečištění (tuhé znečišťující 

látky, SO2, Nox, VOC, CO, CO2, Eps) a k energetickým úsporám v GJ/r.  

Níţe uvádím graf č. 4.1, ve kterém je znázorněna spotřeba energie v GJ/r před realizací a 

plánovaná spotřeba energie v GJ/r po realizaci. Před realizací tvořila spotřeba energií 

36 056 GJ/r a po realizaci je plánovaná spotřeba energie 17 129 GJ/r. Celkem má dojít 

k úspoře ve spotřebě energií ve výši 52,5%, coţ představuje úsporu ve výši více neţ poloviny 

původní spotřeby.  

 

Původní spotřeba 36 056 GJ/r 

     Úspora 18 927 GJ/r 

              Spotřeba po realizaci  

           17 129 GJ/r 

 

Konečné mnoţství potenciálu energetických úspor dle rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo 

nakonec stanoveno na 18 800,2 GJ/r. Avšak pokud bych vycházela z oficiálních prvotních 

hodnot energetických auditů uvedených výše, byla by celková úspora 18 927 GJ/r.  

U jednotlivých školských zařízení se úspory v energiích liší podle stavu a velikosti daného 

školského zařízení. Při porovnání plánovaných dosaţených úspor vyjádřených v GJ/r bude u 

mateřských škol nejvyšší úspora a to: 

- 69,6 % u MŠ Oty Synka; 
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- 68,4 % u MŠ Ludvíka Podéště; 

- 67,6 % u MŠ Otakara Jeremiáše a 64,5 % u MŠ Sokolovská.  

 

Naopak nejniţší úspory bude dosaţeno u MŠ V Zahradách a to 50 %.  

U základních škol bude nejvyšších předpokládaných úspor dosaţeno u: 

- 62,23 % u ZŠ Bulharská; 

- 59,7 % u ZŠ Hrdličky; 

- 58,8 % u ZŠ Dětská.  

Naopak nejniţší úspory bude dosaţeno u ZŠ Ukrajinská a to 27,16 %.  

U většiny školských zařízení, na které je projekt zaměřen má dojít k plánované úspoře o více 

neţ 50% oproti původnímu stavu. Pod 50 % úspor bude dosaţeno pouze u ZŠ Ukrajinská, 

avšak i zde dojde k úspoře ve výši 1/3 oproti původnímu stavu.  

Graf č. 4.1 Spotřeba energie v GJ/r před a po realizaci projektu 
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Velice důleţité jsou ekologické přínosy realizovaného projektu. Po realizaci má dojít 

k úsporám sniţujícím ekologické dopady provozu školských zařízení.  

Kromě plynných a kapalných látek existují také tuhé znečišťující látky – prachy. Jsou to 

částice od 0,1 µm po 0,5 mm charakteristické různorodým sloţením. Tuhé znečišťující látky 

mohou vznikat jak přírodní tak lidskou činností. Právě u TZL má po realizaci projektu dojít 

ke sníţení o více neţ 60% oproti původnímu stavu.  [10] 

Tabulka č. 4.3 Hodnoty tuhých znečišťujících látek 

Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celkové sníţení 

105,9 t/rok 41,4 t/rok 64,5 t/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

Oxid uhličitý CO2 je neviditelný, bez zápachu a při nízkých koncentracích neškodlivý plyn, 

který je normálně obsaţen ve vzduchu. U oxidu uhličitého CO2 má po realizaci projektu dojít 

ke sníţení o 57,9 % oproti původnímu stavu. [11] 

Tabulka č. 4.4 Hodnoty oxidu uhličitého 

Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celkové sníţení 

3152,9 t/rok 1328,7 t/rok 1824,2 t/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

Výskyt oxidu siřičitého má po realizaci klesnout o 56,3 % oproti původnímu stavu. Oxid 

siřičitý je jedním ze dvou oxidů síry. Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Má 

2,26× větší hustotu neţ vzduch. 

Tabulka č. 4.5 Hodnoty oxidu siřičitého 

Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celkové sníţení 

15,1 t/rok 6,6 t/rok 8,5 t/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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Po realizaci projektu je plánováno sníţení oxidů dusíků tzv. NOx. Skupina látek spadající pod 

skupinu NOx zahrnuje širokou škálu oxidu dusíku. Do ovzduší se NOx dostávají jako N2O, 

NO, NO2 a N2O3. U této skupiny má dojít ke sníţení o 29 % oproti původnímu stavu.  

Tabulka č. 4.6 Hodnoty NOx 

Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celkové sníţení 

226,8 t/rok 160,9 t/rok 65,9 t/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

Výskyt oxidu uhelnatého CO má po realizaci být sníţen o 29,5 %. Oxid uhelnatý je hořlavý a 

prudce jedovatý bezbarvý plyn bez zápachu, který je hlavním produktem nedokonalého 

spalování materiálu s obsahem uhlíku. 

Tabulka č. 4.7 Hodnoty oxidu uhelnatého 

Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celkové sníţení 

11,2 t/rok 7,9 t/rok 3,3 t/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

VOC - Volatile Organic Compounds jsou těkavé organické látky,  zejména těkavé uhlovodíky 

představující velkou skupinu organických látek. Tyto látky existují v plynném stavu v ovzduší  

za běţných povětrnostních podmínek. Do ovzduší se tyto těkavé organické látky dostávají 

především ze spalovacích procesů, ale také díky manipulaci s pohonnými hmotami a 

v městských aglomeracích hlavně díky provozu motorových vozidel. [24]  U těchto 

organických látek dojde k úspoře oproti původnímu stavu o 29,4%. 

Tabulka č. 4.8 Hodnoty těkavých organických látek 

Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celkové sníţení 

38,8 t/rok 27,4 t/rok 11,4 t/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

U všech výše uvedených látek a to TZL, CO2, SO2, NOx, CO a VOC dojde k úspoře. 

Nejniţší dosaţená úspora 29% je plánovaná u  NOx a úspora aţ 60 % u TZL.  
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4.5.2 Energetické úspory na úrovni Statutárního města Ostravy 

Mnoţství energetických úspor ve školských zařízeních Ostravy-Poruby jsem vyčíslila 

v podkapitole 4.5.1, avšak zajímalo by mě, jak velké úspory, nejen v GJ/r, ale také 

v korunovém vyjádření, by se mohlo dosáhnout na území statutárního města Ostravy, pokud 

by došlo k realizování projektu obdobného jako v městské části Poruba, u všech školských 

zařízení, která se na území Statutárního města nacházejí. Níţe v tabulce uvádím přehled počtu 

školských zařízení, která jsou v jednotlivých 23 městských obvodech Ostravy.  

Tabulka č. 4.9 Přehled počtu školských zařízení na území Statutárního města Ostrava 

Městská část 
Typ školského 

zařízení 

Počet 

zařízení 
 Městská část 

Typ školského 

zařízení 

Počet 

zařízení 

Slezská 

Ostrava 

MŠ 9  Moravská Ostrava 

a Přívoz 

MŠ 13 

ZŠ 7  ZŠ 11 

Ostrava jih 
MŠ 23  

Proskovice 
MŠ 1 

ZŠ 25  ZŠ 1 

Poruba 
MŠ 15  

Michálkovice 
MŠ 1 

ZŠ 16  ZŠ 1 

Nová bělá 
MŠ 1  Radvanice 

a Bartovice 

MŠ 2 

ZŠ 1  ZŠ 2 

Vítkovice 
MŠ 1  

Krásné Pole 
MŠ 1 

ZŠ 5  ZŠ 1 

Stará Bělá 
MŠ 1  

Martinov 
MŠ 1 

ZŠ 1  ZŠ 0 

Pustkovec 
MŠ 0  Polanka 

nad Odrou 

MŠ 1 

ZŠ 0  ZŠ 1 

Mariánské hory 
a Hulváky 

MŠ 5  
Hrabová 

MŠ 1 

ZŠ 4  ZŠ 1 

Petřkovice 
MŠ 1  

Svinov 
MŠ 1 

ZŠ 1  ZŠ 1 

Lhotka 
MŠ 1  

Třebovice 
MŠ 0 

ZŠ 1  ZŠ 0 

Hošťálkovice 
MŠ 1  

Plesná 
MŠ 1 

ZŠ 1  ZŠ 0 

Nová ves 
MŠ 0     

ZŠ 0     

Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj Český statistický úřad [30] 
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Na území Statutárního města Ostrava se vyskytuje celkem  162 školských zařízení  - 

základních a mateřských škol. Tyto hodnoty jsem získala ze statistického úřadu a zahrnují jak 

školská zařízení, u kterých je zřizovatel obec nebo kraj, ale také soukromá školská zařízení.  

Z energetických auditů vycházely hodnoty předpokládaných energetických úspor ve 

školských zařízeních v Ostravě-Porubě, které  činily 18 927 GJ/r.  

Z přehledu podpořených projektů v rámci OPŢP jsem zjistila, ţe jednotlivé městské obvody 

jiţ v určité míře vyuţívaly finance z operačního programu na realizace energetických úspor 

v jednotlivých školských zařízeních. Avšak vţdy se jednalo pouze o akce, zaměřené na jedno 

zařízení nebo na menší počet zařízení. Kdyby však zrealizovaly všechny městské obvody akci 

tak rozsáhlou jako obvod Ostrava-Poruba mohlo by dojít k velkým úsporám v energiích. 

Kromě energetických úspor by došlo také k úspoře nákladů, které se musí kaţdoročně 

vynakládat v souvislosti s rostoucími cenami energií, které jsou potřebné pro zajištění chodu 

školských zařízení.  

Proto abych získala představu o moţnosti energetických úspor, provedla jsem přepočet 

spotřeby energií před realizací na průměrnou hodnotu na jedno školské zařízení v Ostravě-

Poruba a tato hodnota činí 1 897,68 GJ/r. Potenciál energetických úspor po realizaci projektu 

na jedno školské zařízení v Ostravě-Porubě v průměru vychází na 901,52 GJ/r. V Porubě byla 

realizace projektu zaměřena na 19 školských zařízení, přičemţ zde byly zastoupeny rozsáhlé 

školy jako je například základní škola Karla Pokorného nebo také menší budovy školek jako 

je například mateřská škola Ukrajinská. Vzhledem k různorodým velikostem školských 

zařízení, která jsou v porubském projektu zastoupeny, je dosaţeno, přepočtem na průměrnou 

spotřebu energií, přibliţné spotřeby na jednu budovu.   

Pokud průměrnou hodnotu spotřeby energií v GJ/r před realizací vycházející na jedno školské 

zařízení přepočtu na počet školských zařízení na území Statutárního města Ostravy, docházím 

k hodnotě 307 424,16 GJ/r. Tudíţ 307 424,16 GJ/r by mohla být orientační spotřeba energií 

pokud by nebyly zrealizovány úpravy směřující ke sníţení energetické náročnosti těchto 

zařízení.  

Jestliţe chci zjistit kolik GJ/r by byla spotřeba energií ve školských zařízeních na území 

Statutárního města Ostravy po realizaci, vychází mi po vynásobení zprůměrované hodnoty za 
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školská zařízení v Ostravě-Porubě hodnota 146 046,24 GJ/r. Úspora, která by nastala ve všech 

školských zařízeních po realizaci by byla odhadem 161 377,92 GJ/r, coţ by činilo 

odhadované sníţení o 52,49 % oproti původnímu stavu. Tato hodnota činí více neţ polovinu 

původní spotřeby. 

 

Původní spotřeba 307 426,16 GJ/r 

     Úspora 161 377,92 GJ/r 

              Spotřeba po realizaci  

        146 046,24 GJ/r 

 

4.6 Finanční úspory plynoucí z realizace projektu 

Úspory v městském obvodě Ostrava-Poruba 

Městský obvod Ostrava-Poruba je zřizovatelem všech 19ti výše uvedených školských 

zařízení, na která byla zaměřena akce energetických úspor. Kaţdoročně ze svého rozpočtu 

uvolňuje finanční prostředky na chod školských zařízení – zahrnující také náklady na 

spotřeby energií ve školských budovách.  

Dle informací hlavního energetika městského obvodu Ostrava-Poruba jsem zjistila průměrnou 

částku tepla za GJ v hodnotách roku 2010 a to 456 Kč/GJ včetně DPH, které činí u těchto 

subjektů 10%. U školských zařízení dochází k placení energií dvousloţkovou formou. Jedna 

část tvoří pravidelně se opakující částku, spočítanou jako procento z plateb za energie, které 

se uskutečnily v minulém období. Druhou sloţkou je jiţ samotné vynásobení stanovenou 

částkou Kč/GJ v daném roce a mnoţstvím spotřebované energie. Jelikoţ jsem nezjistila první 

sloţku tedy částku, tvořící procento z minulých plateb, provedu následující výpočty pouze 

cenou za GJ v daném roce. Proto nebudou zjištěné hodnoty naprosto přesné, avšak budou se 

velice blíţit skutečné částce.  

Spotřebu energií před realizací projektu byla spotřeba energií 36 056 GJ/r coţ po vynásobení 

sazbou za GJ činí náklady ve výši 16 441 536 Kč. Jelikoţ mě zajímá částka v korunách, ke 

které dojde po realizaci projektu v 19ti školských zařízeních na území Ostravy- Poruby 
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vynásobila jsem výše uvedenou částku za GJ a to 456 Kč odhadovaným mnoţstvím uspořené 

energie v GJ. Po vynásobení uspořené energie dle energetických auditů 18 927 GJ/r částkou 

456 Kč/GJ mi vychází  úspora nákladů na energie  v hodnotě  8 630 712 Kč.  

 

Původní náklady 16 441 536 Kč 

     Úspora 8 630 712 Kč 

              Náklady po realizaci  

        7 810 824 GJ/r 

 

Potenciál energetických úspor dle rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 18 800,2 GJ/r a u této 

hodnoty by úspora činila 8 572 891,20 Kč.  

Jak jiţ jsem výše uvedla jsou spotřeby energií financovány z rozpočtu zřizovatele, kterým je 

v tomto případě městský obvod Ostrava-Poruba. Pro přiblíţení, jak velkou částku z rozpočtu 

tohoto městského obvodu představuje úspora ve výši 8 572 896 Kč, uvádím dále v grafu č 4.2 

hodnoty rozpočtu  obvodu Ostrava-Poruba v časové řadě uplynulých 5ti let.  

Graf č. 4 2 Finanční zdroje z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Poruba 
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Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 
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Rozpočet městského obvodu Poruba byl nejvyšší v roce 2008, po tomto roce došlo k poklesu 

rozpočtu aţ na 318 072 tis. Kč v roce 2010. V posledním sledovaném roce 2011 však došlo  k 

mírnému nárůstu financí rozpočtu na částku 344 144 tis. Kč.  

V roce 2011 jsou finanční zdroje městského obvodu Ostrava-Poruba celkem ve výši 

344 144 tis. Kč. Z této částky jsou financovány také náklady na energie v těchto zařízeních a 

po realizaci by mohla uspořená částka tvořit aţ 2,5% ze stávajícího rozpočtu.  

Úspory na úrovni Statutárního města Ostrava 

V rámci mých předpokladů mě také zajímá moţná uspořená korunová částka, ke které by 

mohlo dojít realizací projektu na všech školských zařízeních na území Statutárního města 

Ostrava. Pokud tedy provedu přepočet energetických úspor na korunové hodnoty u všech 162 

školských zařízení vychází mi po vynásobení předpokládané uspořené energie 

161 377,92 GJ/r částkou 456 Kč/GJ částka ve výši 73 588 332 Kč. 

 

        Původní náklady 

      140 186 328,96  Kč 

     Úspora 73 588 332 Kč 

              Náklady po realizaci  

                          66 597 085,44 Kč 

 

 

Realizace projektu 

Vlastní realizace projektu energetických úspor byla zahájena dne 31. 3. 2010 a dílo bylo 

ukončeno dne 27. 10. 2010, tudíţ celá realizace se uskutečnila v rozmezí sedmi měsíců a to 

března aţ října. Coţ představuje na tak rozsáhlou akci, velice krátkou dobu, ve které byla celá 

realizace samotných stavebních úprav uskutečněna. Aţ v době samotné realizace stavebních 

prací byla také podepsána smlouva o poskytnutí dotace, tedy v srpnu 2010. 

Níţe uvádím základní po sobě jdoucí časové milníky v rámci realizace projektu, kdy 

začátkem bylo zadání zpracování energetických auditů v dubnu roku 2007. Po tomto 

následovalo uzavření mandátní smlouvy se společností Star, a.s., která zajišťovala celou 
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Duben 2007 
Zadání zpracování 

energetických auditů 

 

Září 2007 
Uzavření mandátní smlouvy se 

společností Star, a.s. 

Průběh roku 2008 

Administrace projektu, zpracování 

zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele 

Listopad 2009 
Podepsání smlouvy o dílo se 

sdruţením Poruba 

31.3.2010 – 27.10.2010 

Stavební realizace 

projektu 

Srpen 2010 

Podepsání smlouvy o 

poskytnutí dotace z OPŢP 

    11/2010 – 01/2012 Zpracování dokumentace 

k vyhodnocení akce 

administraci projektu a její bliţší specifikace je uvedena v podkapitole č. 4.3. Důleţitým 

milníkem bylo také například podepsání smlouvy o dílo se sdruţením Poruba v listopadu roku 

2009.     

Obrázek č.  4.1 Harmonogram důleţitých termínů v realizaci projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V současné době probíhá konečná administrace projektu spojená se zpracováním 

dokumentace k vyhodnocení celé akce a to v období od 11/2011 – 01/2012. Konečná 

administrace probíhá od ukončení realizace (coţ představuje ukončení stavebních prací a 

předání jednotlivých objektů). Závěrečnou administraci projektu realizuje společnost Star, a.s. 

a závěrečná administrace zahrnuje: 

- vyhodnocovací zprávu obsahující zpracování závěrečného formuláře vyhodnocení akce, 

zajištění soupisu všech faktur včetně jejich obsahové náplně, zpracování protokolu o předání 

staveniště, zpracování protokolu o předání a převzetí stavby, další podklady na základě 

poţadavků SFŢP. 

4.7 Financování projektu 

Náklady stavebních prací v jednotlivých zařízeních se lišily dle rozsahu prací a velikosti 

budov. Náročnost oprav jednotlivých staveb byla velice rozdílná a podrobné informace o 

realizovaných úpravách jsou uvedeny v podkapitole 4.5 Energetické úspory.  

Tabulka č. 4.10 Náklady na realizaci projektu  

Název školského zařízení Částka v Kč 

ZŠ  A. HRDLIČKY 1638 29 682 630,11 

ZŠ J. ŠOUPALA 1609 28 232 005,88 

ZŠ BULHARSKÁ 1532 22 340 796,67 

ZŠ UKRAJINSKÁ 1533 29 300 573,22 

ZŠ I. SEKANINY 1804 32 822 332,07 

ZŠ J. VALČÍKA 4411 21 294 218,53 

ZŠ DĚTSKÁ 915 21 531 337,38 

ZŠ K. POKORNÉHO 1382 30 563 777,75 

MŠ O. SYNKA 1834 5 901 638,00 

MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 6 473 063,24 

MŠ V ZAHRADÁCH 2148 5 056 720,74 

MŠ O. JEREMIÁŠE 1985 4 652 459,34 

MŠ ŢILINSKÁ 1321 7 028 156,80 

MŠ UKRAJINSKÁ 1530-31 7 344 801,76 

MŠ J. SKUPY 1642 6 955 569,33 

MŠ J. ŠOUPALA 1611 7 205 399,96 

MŠ SLAVÍKOVA 6067 6 081 379,90 

MŠ SOKOLOVSKÁ 1168 5 618 926,90 

MŠ V. MAKOVSKÉHO 4429 7 528 413,50 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 
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Nejvyšší náklady byly vynaloţeny na budovu základní školy Ivana Sekaniny v hodnotě 

32 822 332,07 Kč a naopak nejniţší částku tvořily úpravy na mateřské škole Otakara 

Jeremiáše 4 652 459,34 Kč.  Průměrná částka výdajů na stavební úpravy v jedné budově 

vychází v hodnotě 15 032 326,37 Kč. Jednotlivé náklady na stavební práce v zařízeních jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.10. 

Jelikoţ byla smlouva o poskytnutí dotace  podepsána aţ v srpnu 2010, bylo do této doby 

předfinancování akce průběţně zabezpečováno rozpočtovými opatřeními Statutárního města 

Ostravy v souladu s postupem realizace akce.  

Na realizaci projektu byly původně vyčísleny náklady v celkové výši  372 515 631 Kč 

Jednotlivé výdaje související s projektem  lze rozčlenit na: 

- samotné stavební práce v 19ti školských zařízení - konečná částka 285 614 201, 06,  

- energetické audity zpracované jako podklad pro další kroky v projektu 766 122 Kč, 

- projektová dokumentace 3 733 030 Kč,  

- zpracování ţádosti společností Star, a.s. 630 700 Kč 

- TDI (3% stavebních nákladů) 8 568 426,03 Kč 

Celkové náklady na realizaci projektu nakonec dosáhly částky 299 312 484 Kč. V původním 

návrhu byly celkové výdaje na projekt odhadovány na 372 515 631 Kč, částka nakonec tedy 

byla sníţena o 73 203 147 Kč.   

 

Původní cena 372 515 631 Kč 

                                                    Sníţení ceny o 73 203 147 Kč 

 

       Konečná cena 299 312 484 Kč 

 

Této částky bylo dosaţeno především v důsledku sníţení výdajů na stavební práce. V rámci 

výběrového řízení totiţ nakonec vítězný zhotovitel stavby „Sdruţení Poruba“ – sestávající se 

z firem HOCHTIEF CZ a METROSTAV, sníţilo nabízenou cenu za realizaci aţ na 

konečných 285 614 201,06 Kč za smluvní stavební práce. Zbývající částku tvořily další 

výdaje spojené s projektem, které musely být zaplaceny a jsou uvedeny výše.  



 

 

 

51 

Na pokrytí nákladů tohoto projektu se podílí především finanční prostředky získané 

z Operačního programu ţivotní prostředí v rámci prioritní osy č. 3 Udrţitelné vyuţívání 

zdrojů energie, kde dále byl projekt zaměřen na oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a 

vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.  V rámci této  podpory je čerpána dotace 

z Fondu soudrţnosti v hodnotě 160 569 970,20 Kč.   

Další finanční částka je poskytnuta jako podpora ze Státního fondu ţivotního prostředí ve výši 

9 446 880,60 Kč. Celkem tedy činila podpora z OPŢP a SFŢP 170 043 850,80 Kč. Zbývající 

část finančních prostředků byla dokryta z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 

129 295 633,2 Kč.  Statutární město Ostrava v konečné fázi projektu zafinancovalo nad rámec 

původních nákladů projektu, které činily  280 695 790 Kč, částku 18 616 694 Kč, které 

pokryly více práce spojené s projektem.  

Graf č. 4.3 Finanční krytí projektu „Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby“ 

Finanční krytí projektu " Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby"

9 446 880,6 Kč

160 569 970,2 Kč129 295 633,2 Kč

OPŢP

SFŢP

Statutární město Ostrava
 

Zdroj: Vlastní zpracování, čerpáno z Interní materiály ÚMOb Poruba 

 

Největší část finančních prostředků na realizaci akce byla získána z dotace OPŢP a tvoří 

53,65 % z celkové částky, dále se na celkové částce podílí 3,15 % také SFŢP a 43,19 % ze 

svého rozpočtu Statutární město Ostrava.  
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4.8 Dotazníkové šetření  

Projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby je velice rozsáhlou akcí, která se do 

jisté míry podílí tzv. na změně „tváře“ Poruby. Kromě pozitivních ekologických a 

ekonomických úspor, dojde také ke změně vzhledu všech 19ti školských zařízení, na která 

byla rekonstrukce zaměřena.  

Městský obvod Poruba je druhým největším městským obvodem Statutárního města Ostravy, 

ve kterém dle posledního sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001 ţije 74 980 obyvatel. Tento 

městský obvod vytváří pro své obyvatele rozsáhlé zázemí pro bydlení a ţivot. Na jedné straně 

moţnost dá se říci venkovského ţivota v části Poruba – ves a na druhé straně ţivot městský 

v nové Porubě. Obyvatelé nacházejí v Porubě všechny vymoţenosti moderního ţivota, Poruba 

poskytuje obyvatelům jakéhokoliv věku nejen zázemí v podobě bydlení, ale také uspokojení 

zájmů, cílů, potřeb. Poruba je velice atraktivní také svou rozsáhlou zelení, ve které i výškové 

domy ztrácejí svou strohost a celý obvod je dá se říci zasazen ve velkém parku. Dlouhá 

Hlavní třída, lemovaná řadami vzrostlých lip poskytuje moţnost k odpočinku, ale také 

nákupům a vytváří jakési pomyslné centrum Poruby.  

Obyvatelé obvodu zde najdou školy i školky pro své děti, ale také mateřská centra. Je zde 

zajištěna zdravotní péče fakultní nemocnicí, ale také soukromými lékaři a mnoha lékárnami. 

Sluţby seniorům zajišťují domy s pečovatelskou sluţbou nebo domov důchodců. Obvod tvoří 

uzavřený celek, který usnadňuje ţivot všem generacím a obyvatelé si také uvědomují jaké 

útočiště je jim zde vytvářeno a poskytováno. Proto občané reagují na změny ve svém okolí, 

aktivně se zapojují do dění v tomto městském obvodě, často také zasílají své podněty a 

připomínky na porubskou radnici a uvědomují si, ţe jsou přímou součástí ţivota tohoto 

obvodu.   

V souvislosti s realizací projektu energetických úspor ve školských zařízeních jsem 

zpracovala dotazníkové šetření, abych blíţe nahlédla na to, jak občané vnímají změny ve 

svém okolí, jaké povědomí mají o realizacích projektů na území obvodu a především jaké 

informace mají o v nedávné době realizovaném projektu energetických úspor ve školských 

zařízeních tohoto obvodu. Mají občané například představu o tom, kde čerpá radnice finanční 

prostředky na realizaci výše uvedeného projektu?  
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Pro získání přehledu o názorech a informovanosti občanů jsem osobně provedla dotazníkové 

šetření u občanů městského obvodu Poruba.  

Šetření bylo zaměřeno na obyvatele obvodu, kteří: 

 ţijí v tomto městském obvodě déle neţ 5 let; 

 jsou starší 18ti let. 

Dotazníkové šetření jsem provedla mezi respondenty osobně a získala jsem 100 vyplněných 

dotazníků, které jsem slovně vyhodnotila a provedla grafické a tabulkové zpracování 

v programu SPSS. V rámci dotazníkového šetření odpovídali respondenti na 7 otázek 

souvisejících s problematikou, k těmto sedmi otázkám byly uvedeny 4 doplňující otázky a 

v závěru byly uvedeny 4 otázky, které slouţí pro statistické zpracování odpovědí – pohlaví, 

rok narození, bydliště. Veškeré informace, které jsem od respondentů získala v rámci šetření, 

jsou anonymní. Formulář, který byl pouţit k dotazníkovému šetření, uvádím k moţnému 

nahlédnutí v příloze č. 2. Níţe uvádím vyhodnocení dotazníkových otázek, na které 

respondenti odpovídali. 

V rámci otázek slouţících pro statistické zpracování jsem zjistila, ţe v rámci šetření bylo 

osloveno 82 ţen a 28 muţů, z nichţ 36 bydlí v městském obvodě Poruba jiţ od dětství a další 

největší část oslovených a to 29 se přistěhovalo do Poruby před 20 – 30 lety. V šetření bylo 

osloveno  11 osob ve věku do 30ti let, mezi 31 a 40ti lety byla oslovena největší skupina a to 

40 osob, 33 osob bylo ve věku 41 – 50 let 9 osob bylo ve věku 51 aţ 60 let, 7 osob bylo 

starších 60ti let.  

V rámci šetření byly osloveny všechny věkové skupiny a díky tomuto byli zastoupeni 

respondenti různého věku, kteří reprezentují různorodé názory. Zajímalo mě, zda obyvatelé 

Poruby někdy slyšeli o radnicí realizovaném projektu „Energetické úspory v objektech 

Ostravy-Poruby“. V rámci této otázky neslyšelo o projektu 69 osob a 31 dotázaných jiţ o 

projektu někdy slyšelo. Vzhledem k tomu, ţe tato otázka byla velice konkrétní a kladla přímý 

dotaz na realizaci daného projektu, hodnotím téměř 1/3 kladných odpovědí, jako poměrně 

vysoké číslo.  

O výše uvedeném projektu jiţ někdy slyšelo 31 dotázaných, coţ tvoří ⅓ respondentů a tito 

odpověděli v rámci otevřené otázky, ţe dle jejich názoru je projekt zaměřen především na:  
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 sníţení energetických ztrát, které zahrnují zateplení budov a výměnu oken i dveří; 

 úspora energií potřebných pro vytápění budov; 

 stavební úpravy.  

Obyvatelé mají ve většině případů správnou představu o tom, na co je projekt ve skutečnosti 

zaměřen. Coţ poukazuje na to, ţe obyvatelé mají povědomí, o moţnostech energetických 

úspor, které lze řešit pomocí různorodých stavebních úprav.  

Graf č. 4.4: Víte, na co je projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby zaměřen? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj dotazníkové šetření 

Obyvatelé většinou mají správnou představu o tom, na co je projekt Energetické úspory 

v objektech Ostravy-Poruby zaměřen a proto mě zajímalo, odkud o tomto projektu získali 

informace.  Nejvíce obyvatel ví o projektu z informací na internetu nebo z tisku PRIO. Tisk 

PRIO nebo-li Porubská radnice informuje občany, vychází 1x měsíčně a je zdarma roznášen 

do porubských domácností. Je vidět, ţe občané tyto místní noviny sledují a získávají z nich 

informace o dění, plánovaných a realizovaných akcích v tomto městském obvodě. Menší část 

obyvatel ví o projektu od kolegyň, které pracují na školách, kde byla rekonstrukce prováděna 

nebo z informačních tabulí radnice. Je vidět, ţe v dnešní době hodně občanů sleduje 

informace na internetových stránkách nebo čte místní tiskoviny.   
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Nadpoloviční většina občanů v letních měsících roku 2010 zaznamenala v okolí svého 

bydliště, ale i v ostatních lokalitách Poruby, stavební úpravy na školských zařízeních. Pouze 

¼ dotázaných ţádné stavební úpravy na území Poruby nezaznamenala. Z poměru v jakém 

občané odpověděli je patrno, ţe obyvatelé tohoto obvodu si všímají změn ve svém okolí.  

Z úprav, které zaznamenali se nejčastěji vyskytovaly odpovědi: 

- celková rekonstrukce budov, zahrnující výměnu oken i dveří; 

- v menší míře pouze výměny oken nebo zateplení budov škol a školek.  

10 obyvatel uvedlo, ţe zaregistrovalo rekonstrukce školního hřiště, coţ odpovídá shodou 

okolností ve stejné době samostatně probíhajícímu projektu, který byl zaměřen na 

rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Porubská 831 a ZŠ Porubská 832.  

Graf č. 4.5 Pokud jste zaznamenal(a stavební úpravy, můţete prosím blíţe specifikovat, 

jakých úprav jste si všiml(a)? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj dotazníkové šetření 

Téměř všichni dotázaní si myslí, ţe provedené stavební úpravy zvýší atraktivitu dané školky, 

školky, popřípadě lokality, ve které toto školské zařízení sídlí. Pouze 1 dotázaný si myslí, ţe 

stavební úpravy nebudou mít na atraktivitu lokality vliv. Je tedy vidět, ţe lidé vnímají změnu 
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vizáţe budov (zateplení, nové barvy a omítky) pro svůj vliv na okolí jako pozitivní. Toto 

pozitivní vnímání těchto změn ve vztahu k okolnímu prostředí je velice dobré pro městský 

obvod Poruba, pro jeho vnímání ze strany občanů a také moţných návštěvníků nebo 

potencionálních budoucích obyvatel. 

Graf č.4.6 Myslíte si, ţe provedené stavební úpravy zvýší atraktivitu dané školy- školky 

popřípadě lokality, ve které je budova umístěna? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj dotazníkové šetření 

Obyvatelé mají různorodý názor na to, zda by pro ně hrálo při výběru školského zařízení roli 

to, ţe je budova nově zrekonstruovaná. Nadpoloviční většina se přiklání k názoru, ţe by toto 

rozhodně nehrálo roli nebo spíše nehrálo roli. 18  respondentů se nepřiklání ani k jednomu 

názoru a pro 39  respondentů naopak rekonstrukce hraje roli při výběru školského zařízení. U 

této otázky nejde jednoznačně říci, ţe by občany při výběru školského zařízení vzhled budovy 

ovlivnil či nikoliv. Nejvíce občanů se však přiklání spíše k variantě, ţe vzhled školy spíše 

neovlivní jejich rozhodování při výběru školy pro své dítě. Je vidět, ţe pro občany, jako 

rodiče, není ve většině případů prioritní vzhled školy, ale pravděpodobně budou hodnotit 

školu dle jiných parametrů, které uvedli v otevřené doplňující otázce. V otevřené otázce 

občané hodnotili jako nejdůleţitější ukazatel při výběru školského zařízení nejčastěji: 
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- dojezdová vzdálenost školského zařízení od domova; 

- zaměření školského zařízení (sportovní, umělecké, jazykové aj.); 

- kvalita školského personálu – informace od známých, dobré reference; 

- otvírací doba druţiny – mateřské školky. 

Graf č. 4.7 Hrálo by při výběru školy – školky, do které by mělo chodit vaše dítě také to, ţe je 

budova nově zrekonstruovaná?  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj dotazníkové šetření 

Projekt energetických úspor byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a proto mě 

zajímalo, zda mají občané Poruby představu o tom, odkud mohou pocházet finance, ze 

kterých byla tato akce financována. Bylo zajímavé, ţe lehce nadpoloviční většina obyvatel  a 

to 53 uvedla, ţe má představu odkud byly finanční prostředky na tento projekt čerpány. 

Překvapilo mě velice, ţe občané mají povědomí o moţnosti čerpání finančních prostředků 

z různých fondů Evropské unie a proto tato odpověď byla uvedena v nadpoloviční většině ze 

všech uvedených odpovědí.  Jako další moţné zdroje, které mohla porubská radnice vyuţít při 

realizaci projektu  byly respondenty uvedeny: 

- státní rozpočet; 

- městský rozpočet; 
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- krajský rozpočet. 

S realizací projektu energetických úspor, který uskutečnila porubská radnice naprosto souhlasí 

téměř všichni dotázaní občané. Je velice pozitivní, ţe k nesouhlasu se nepřiklonil ani jeden 

dotázaný. Pouze 12 občanů se nepřiklání ani k souhlasu ani k nesouhlasu, je tedy 

pravděpodobné, ţe i kdyţ o dané realizaci ví, tak na její provedení nemají ujasněný konečný 

názor.  

Graf č. 4.8 Jak vnímáte, ţe v městském obvodě Poruba zrealizovala radnice akci zaměřenou 

na energetické úspory ve školských zařízeních? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj dotazníkové šetření 

Pro radnici městského obvodu je dobré, pokud realizuje projekty, které obyvatelé ocení a 

souhlasí s nimi. Vzhledem k tomu, jak blízký mají většinou obyvatelé Poruby vztah ke svému 

okolí a k tomuto městskému obvodu, reagují většinou velice negativně na jakékoliv změny a 

projekty, které by mohly ovlivnit například ţivotní prostředí v Porubě nebo také vzhled tohoto 

městského obvodu. Proto radnice předem informuje občany o plánovaných akcích a 

realizacích například formou svých informačních tabulí a veřejných desek nebo také 

prostřednictvím místního časopisu PRIO. Tento časopis uvedli respondenti dotazníkového 

šetření také jako jeden z nejčetnějších zdrojů získaných informací o projektu energetických 
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úspor. Pokud se jedná o realizaci, která bliţším způsobem zasáhne do ţivota obyvatel např. 

kácení stromů popř. budování parkovišť, probíhají také informační schůzky pro občany 

pořádané radnicí tohoto obvodu. Na těchto schůzkách mohou občané diskutovat o daném 

projektu nebo problematice a navrhnout moţné námitky, názory nebo řešení. Bliţší vztah 

s obyvateli a uţší spolupráci s nimi lze brát jako jeden z nástrojů městského marketingu.  

Prohlubování vztahu s obyvateli, jejich lepší informovanost a komunikace s nimi ze strany 

veřejné správy je poměrně novým stylem řízení veřejného sektoru a nazývá se new public 

management. Jedná se o novou reformní filozofii fungování veřejné správy a tedy i 

samosprávy města, která se snaţí lépe chápat občana jako zákazníka a instituce veřejného 

sektoru jako poskytovatele sluţeb. Chod úřadů je organizován tak, aby co nejlépe odpovídal 

potřebám občanů jako zákazníků a provádí se také evaluační průzkumy spokojenosti občanů. 

Aktivuje se dosud neefektivní, neflexibilní a příliš rozsáhlý státní sektor, který nadměrně 

zasahoval do ţivota společnosti a nestimuloval aktivitu jedinců. Tento nový styl řízení je 

moţno charakterizovat různými trendy a poţadavky z nichţ jedním je například: 

- podnikatelská orientace na zákazníky a jejich potřeby a tvorba nabídky ţádaných 

sluţeb a produktů odpovídající kvality („občan jako zákazník“). [34] 
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5. Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou moţností financování energetických 

úspor ve školských zařízeních. Česká republika jako člen Evropské unie má v období let 2007 

– 2013 moţnost čerpat finanční prostředky z fondů EU v rámci cíle Konvergence, Evropská 

územní spolupráce, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Objem těchto  

finančních prostředků určených pro Českou republiku činí částku 26,69 miliard eur z nichţ 

největší částka je vyčleněna pro cíl Konvergence a to 25,88 mld. Eur. Jako mezistupeň mezi 

třemi hlavními evropskými fondy a to ERDF, ESF a FS slouţí operační programy, které 

dojednávají s Evropskou unií jednotlivé členské země. ČR vyjednala v rámci cílů politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti EU pro roky 2007-2013 celkem 26 operačních programů 

zahrnutých v Národním strategickém referenčním rámci schváleném Evropskou komisí 

v červnu 2007.  Právě pod cíl Konvergence, na který byla ze strukturálních fondů vyčleněna 

největší částka, spadá operační program Ţivotní prostředí. Z tohoto tematického operačního 

programu je realizováno spolufinancování velkého mnoţství projektů, které jsou zaměřeny na 

energetické úspory v objektech.  Operační program ŢP je druhý největší operační program 

v České republice a to částkou, která na něj připadá ve výši 4 917 mil. Eur. 

Jelikoţ je tématem diplomové práce zhodnocení moţností energetických úspor ve školských 

zařízeních s vyuţitím dotací Evropské unie, zaměřila jsem se v práci především na operační 

program Ţivotní prostředí, ve kterém jsou realizovány projekty zaměřené na ochranu a 

zlepšování kvality ţivotního prostředí v souladu s principem trvale udrţitelného rozvoje. 

Právě prioritní osa č. 3 udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a její oblast podpory 3.2 realizace 

úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, je velice často vyuţívána 

právě k realizaci projektů ve školských zařízeních zaměřených na úspory energií a proto jsem 

provedla zhodnocení projektů podpořených v rámci OPŢP prioritní osa č. 3. Kraj 

Moravskoslezský je počtem takovýchto podpořených projektů třetím největším krajem, 

přičemţ je zde realizován projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby. Právě 

tento projekt je při srovnání celkových výší podpor jednotlivých realizovaných projektů 

nejrozsáhlejší, nejen co se týká mnoţství objektů, na které se vztahovala rekonstrukce, ale 

také výší poskytnuté finanční podpory. Jelikoţ se jedná o projekt natolik zajímavý, zaměřila 

jsem se v kapitole č. 4 na zhodnocení moţnosti energetických úspor vzniklých realizací 
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tohoto projektu ve školských zařízeních v Ostravě-Porubě a také na vyčíslení korunových 

úspor, které by mohly po realizaci projektu vzniknout.  

Projekt řešil realizaci úspor v mateřských školách a základních školách, které patří městskému 

obvodu Ostravy Poruby. V 19 objektech se naplánovalo zateplení neprůhledných konstrukcí, 

výměna oken. V některých objektech bylo také naplánované vylepšení regulační soustavy. 

U projektu byla na základě energetického auditu spočítána předpokládaná úspora realizací ve 

výši 52,5% oproti původnímu stavu 36 056 GJ/r. Přepočítáním spotřeb energií jsem zjistila 

přibliţné náklady před realizací 16 441 536 Kč a předpokládanou úsporu, která vznikne po 

realizaci projektu a to ve výši 8 630 712 Kč. Tato uspořená částka představuje 2,5% 

stávajícího rozpočtu městského obvodu Poruba.  

Zajímalo mě, jak velké mnoţství energií a financí by mohlo být ušetřeno, pokud by realizace 

obdobného projektu byla provedena u všech 162 školských zařízení na území Statutárního 

města Ostravy. U Statutárního města Ostravy by po realizaci projektu vznikla předpokládaná 

úspora 161 377, 92 GJ/r oproti původnímu stavu 307 426,16 GJ/r. Tato úspora energií by po 

přepočtu na korunovou hodnotu činila 73 588 332 Kč, přičemţ náklady na energie před 

realizací by mohly činit 140 186 328,96 Kč.  

V rámci dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zmapování informovanosti občanů o 

probíhajícím projektu energetických úspor  a na zjištění jejich názorů na tento projekt. 

V dotazníkovém šetření bylo vyhodnoceno 100 dotazníků, ve kterých byly zastoupeny věkové 

skupiny a pohlaví. 1/3 dotázaných jiţ o výše uvedeném projektu slyšela a má představu o 

zaměření tohoto projektu, přičemţ nejfrekventovanějším zdrojem informací o projektu byl pro 

občany internet nebo místní tisk PRIO. Občané ve většině případů v loňském roce 

zaznamenaly ve svém okolí stavební úpravy školských zařízení a myslí si, ţe provedené 

úpravy zvýší atraktivitu dané školy a lokality, avšak tyto změny nemají velký vliv o 

rozhodování občanů při výběru školy pro jejich dítě. Je vidět, ţe občané jsou rádi za projekt, 

který zlepšuje vyuţití energií v objektech Ostravy-Poruby a hodnotí tento zrealizovaný 

projekt velice pozitivně. 

V diplomové práci byl na praktickém příkladu projektu energetických úspor realizovaném 

v městském obvodě Ostrava-Poruba na školských zařízeních proveden propočet korunových i 
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energetických úspor s následným rozšířením propočtů také na všechna školská zařízení na 

území Statutárního města Ostravy. Na základě diplomové práce bylo zjištěno, ţe vyčíslené 

korunové i energetické úspory přinesou významné uspoření finančních prostředků spolu se 

sníţením energetické náročnosti provozu školských zařízení. Obdobné projekty 

spolufinancované z evropských fondů by byly velice přínosné a jejich vyuţití můţe přinést 

provozovatelům školských zařízení nemalé úspory nákladů na energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 


