
 

 

  

Z á p i s  

z jednání odborné pracovní skupiny životní prostředí 

které se uskutečnil 14. 10. 2020 od 9:00 hod. v kanceláři MAS v Třanovicích 

1. Přivítání, představení přítomných 

Přítomné přivítala Krystyna Nováková. Facilitátorka pracovní skupiny Zuzanu 

Zaoralovou, která se připojila on-line a společně s Krystynou Novákovou vedly 

diskusi. 

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková a ověřovatelem zápisu Pavel 

Žiška. 

Z důvodu epidemiologickým opatřením jednání bylo určeno pro pozvané hosty 

z oblasti energetiky a ochrany ovzduší. 

 

2. Úkoly odborné pracovní skupiny 

Pavel Žiška stručně přiblížil proces realizace strategie a úlohu pracovních skupin jako 

platformy pro sběr informací z území. Další úkoly pracovní skupiny dle statutu 

odborných pracovních skupin: 

a. aktivně se podílet na přípravě strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje, 

b. projednávat a připomínkovat dílčí části i celou strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje vč. jejích aktualizací, 

c. rozšiřovat povědomí o strategii a realizovaných projektech v území, 

d. iniciovat a připravovat projekty na úrovni místní akční skupiny i v území, 

e. spolupracovat na přípravě a realizaci projektů MAS, 

f. zajišťovat odborné posouzení a zhodnocení naplňování cílů strategie, 

g. určovat plán práce odborné pracovní skupiny 

h. další úkoly vyplývající z plánu práce odborné pracovní skupiny 

 

 

3. Definování problémů a potřeb území v oblasti životního prostředí (energetika a 

OZE, příroda a lesy, ochrana vody, půdy, ovzduší atd.) 

 

Přítomní byli vyzvání k definování problém a potřeb území (s ohledem na složení) 

zejména v oblasti energetiky, OZE, ovzduší). Probíraná byla následující témata: 

- Kotlíkové dotace (stále potenciál) – od 2023 kotlem emisní třídy 1-2 

zakázány; bude zpřísněná kontrola kotlů o kotlíkových dotací 

- Poznatek, že část nových kotlů pořízených z kotlíkových dotací není 

vhodně instalována a nedosahuje tak očekávaných přínosů. 

- Měl by fungovat registr kontrol – kotle domácnosti, bude to v povinnosti 
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2. 

obcí (ORP) 

- Příležitost v zavádění pozic energetických manažerů – zajištění 

energetického managementu, aktuální výzva v programu Efekt, ISO 50002 

- Od roku 2016 obce mají povinnost odesílat spotřeby (přítomni blíže 

nevěděli, zda v reálů probíhá a jak, snad je to navázáno na velikost) 

- Potřeba – studie jaký je stav energetického managementu na obcích 

- MPO připravuje kampaň na energetické úspory (možné následné kroky 

MAS v propagaci související témat) 

 

Nováková vznesla dotaz na aktuální perspektivu OZE 

- Přetrvává potenciál solárních panelů (přítomní diskutovali finanční a 

organizační náročnost pořízení) 

- U novostaveb (mladí lidé) slyší na nové trendy pasivních domů, 

nízkoenergetických 

- Potenciál tepelných čerpadel (v kombinaci s solárními panely a 

nízkoenergetickými stavbami, životnost 15 let, přítomni neslyšeli, že by 

někdo měnil tepelné čerpadlo za nové, přítomní se domnívají, že faktická  

- Ustupuje připojování na plyn, prioritní s stává el. energie 

- Biomasa a pelety na ústupu, pouze lokální význam (přítomni diskutovali 

potenciál krbových kamen, na tyto nelze získat dotace) 

 

Dále bylo probíráno: 

- Znečištění ovzduší se snižuje zejména s průmyslových zdrojů, 

dominantním zdrojem znečištění ovzduší prachovými částicemi jsou 

lokální topeniště 

- Energetická koncepce MSK 

- Potenciální zdroje financování projektů – Fond spravedlivé transformace, 

Modernizační fond (diskuse na možnosti využití pro území, bez podmínek 

nelze dále rozpracovat) 

- Motivace lidí přejít na čisté zdroje (potřeba) 

- Školení energetických manažerů (potřeba?) 

- Pořízení měřidel pro energetický management (z alokace MAS z OPŽP) 

- Výhody EM – hlídání spotřeby, úspory faktické i administrativní (změna 

fakturačních podmínek atd.) 

 

4. Další a ukončení jednání 

 

Pan Baginský se pokusí nalézt vhodné příklady fungujícího energetického managementu 

v Litoměřicích (a okolí nebo jinde v Čechách), které by bylo možné využít pro seminář 

pro samosprávy, výměnu zkušenosti atd. 

 

Zaměstnanci MAS se zjistí další informace o možnostech Fondu spravedlivé 

transformace a o Modernizačním fondu.  

 

Termín dalšího setkání není s ohledem na epidemiologickou situaci prozatím určen. 
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3. 

 

Příloha: prezenční listina 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

 

Ověřil: Pavel Žiška 


