Návrh resortního programu na podporu
úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie pro rok 2006

Zpracoval Odbor 64
V Praze dne 2. 8. 2005

Část M - Program Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí, v souladu s usnesením vlády České
republiky číslo 1105 ze dne 10. listopadu 2004, připravilo návrh resortního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006.
Sestavením resortního programu na podporu úspor energie (dále jen resortní
program) se MPSV připojuje k Státnímu programu na podporu úspor energie a
využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 vycházejícímu ze Státní
energetické koncepce České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 211 ze dne
10. března 2004 a naplňujícímu Národní program hospodárného nakládání s energií
a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií).
Rozsah realizace je dán možnostmi přidělených finančních prostředků ze
státního rozpočtu. Zdroje EU nejsou pro realizaci energetických opatření pro rok
2006 uvažovány.
Materiál neupravuje, ani se nevztahuje na jinými kapitolami vyhlašované části
Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
I.
Obecná ustanovení
Resortní program je navržen s ohledem na úkoly stanovené zákonem
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a je rámcovým dokumentem k realizaci úspor
energie zahrnující akce vlastního Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy
sociálního zabezpečení, úřadů práce, Státního úřadu inspekce práce a oblastních
inspektorátů práce (dříve Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti
práce), ústavů sociální péče v systému přímého řízení ministerstva a zařízení
sociální péče a domovů důchodců, na jejichž výstavbu a rekonstrukce poskytuje
resort dotace.
Činnosti těchto subjektů směřující k zabezpečení úspor energií jsou
realizovány zejména prostřednictvím nástrojů programového financování (vyhl. č.
40/2000 Sb. a vyhl. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů pořízení a reprodukce majetku), a to v rámci příslušných programů a
podprogramů na roky 2003-2007 schválených Ministerstvem financí.
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Resortní

program

vychází

z platných

dokumentací

programu,

závěrů

energetických auditů provedených v roce 2005 a letech předchozích. Dále jsou do
něj včleněny i akce prováděné za účelem úspory energie, s jejichž přípravou, příp.
realizací bylo již započato v letech minulých.
II.
Cíle programu
Hlavními cíly programu je postupné snižování energetické náročnosti staveb a
racionalizace spotřeby paliv a energií (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií).
S ohledem na charakter resortu, budou tyto cíle realizovány zejména
v objektech ČR, k nimž mají organizační složky státu kapitoly 313-MPSV právo
hospodaření. Cíle programu budou plněny nejen formou samostatných akcí
směřujících k úsporám energie, ale také v rámci celkových oprav a rekonstrukcí
objektů.
Objekty ÚSP a DD, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů mohou být do
programu zařazeny (cestou programu 213310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociální péče a služeb) na základě rozhodnutí příslušného řídícího útvaru
MPSV, pokud investor dodrží podmínky platné dokumentace programu a splní
povinnou podmínku výše finanční spoluúčasti.

III.
Opatření k plnění cílů programu
Plnění cílů programu bude realizováno zejména prostřednictvím následujících
technických řešení a souborů opatření:
a) prováděním energetických auditů nově získávaných budov, u nichž bude
měněn způsob užívání (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií);
b) modernizací otopných soustav a kotlových jednotek;
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c) prováděním stavebních úprav vedoucích k zlepšení tepelně technických
vlastností objektů, zejména:
-

výměnami oken a dveří

-

zateplováním obvodových plášťů budov a střech

-

výstavbou nových rozvodů, dodatečným izolováním stávajících

-

modernizacemi/instalacemi regulačních prvků;

d) modernizací světelných soustav;
e) rekonstrukcemi energeticky náročných provozů zejména ústavů sociální péče
a domovů důchodců (např. rehabilitačních, prádelenských a stravovacích
provozů);
f) zvyšováním kvalifikace pracovníků resortu působících v oblasti energetického
hospodářství;
g) případně podporou využívání obnovitelných zdrojů energií.

IV.
Akce zařazené do resortního programu
Do resortního programu mohou být zařazeny akce, jejichž cílem bude mj.
zabezpečení úspor energie. Plánované náklady pod písmeny c) a d) jsou uváděny
celkem, tj. nejen na realizaci úspor energie:
a) akce realizované v rámci programu 213010 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny systému řízení MPSV, z podprogramů 21301A, 21301B a
213019
plánované náklady SR v roce 2006 /(náklady SR celkem)
MPSV - realizace závěrů energetického auditu budova Na Poříčním Právu 1
11,000 mil.Kč/16,000 mil.Kč
MPSV - realizace závěrů energetického auditu budova Karlovo nám. 1
5,000 mil.Kč
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MPSV - realizace závěrů energetického auditu budova Podskalská 19
5,000 mil.Kč/15,000 mil.Kč
MPSV - rekonstrukce oken budovy Na Poříčním právu 1
7,000 mil.Kč/21,8000 mil.Kč
Oblastní inspektorát práce České Budějovice – rekonstrukce kotelny
1,155 mil.Kč

b) akce realizované v rámci programu 213110 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny ČSSZ, z podprogramů 213112 a 213119
PSSZ – rekonstrukce obvodového pláště, Trojská 13a
26,676 mil.Kč/39,400 mil.Kč
c) akce realizované v rámci programu 213210 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny SSZ, z podprogramu 213212
ÚP HLMP – rekonstrukce s nástavbou – budovy pobočky pro Prahu
31,098 mil.Kč/53,678 mil.Kč
ÚP Most - rekonstrukce budovy
2,550 mil.Kč/99,500 mil.Kč
ÚP Teplice - rekonstrukce budovy
1,430 mil.Kč/15,849 mil.Kč
ÚP Blansko - rekonstrukce budovy
32,765mil.Kč/35,755 mil.Kč
(v případě zajištění finančních prostředků bude v programu 213210 uvažována
realizace akcí):
ÚP Náchod - rekonstrukce výměníkové stanice
1,694 mil.Kč
ÚP Cheb - realizace závěrů en. auditu - výměna čerpadel pro rozvod teplé
vody
0,096 mil.Kč
M-4

Část M - Program Ministerstva práce a sociálních věcí
ÚP Cheb - realizace závěrů en. auditu - výměna oken a dveří
1,827 mil.Kč
ÚP Kutná Hora - výměna oken, dveří a prosklených ploch v objektu DiP
Čáslav
1,600 mil.Kč
ÚP Jablonec nad Nisou - oprava střechy
2,500 mil.Kč
ÚP Šumperk - rekonstrukce půdních prostor
0,475 mil.Kč/11,143 mil.Kč
ÚP Prachatice - oprava fasády
0,030 mil.Kč/1,000 mil.Kč
ÚP Chrudim - rekonstrukce střechy
0,893 mil.Kč
ÚP Český Krumlov - zateplení budov Plešivec 248
3,385 mil.Kč
ÚP Žďár nad Sázavou - oprava omítky a zdiva, zateplení budovy – fasáda,
oprava po grafitech, prevence proti grafiti
3,791 mil.Kč
ÚP Žďár nad Sázavou – rekonstrukce osvětlení
3,845 mil.Kč
ÚP Jihlava - oprava oken a parapetů
0,175 mil.Kč/0,150 mil.Kč
ÚP Opava - realizace závěrů en. auditu - objekt Vítkov
0,950 mil.Kč
ÚP Opava - realizace závěrů en. auditu - objekt Opava
2,500 mil.Kč
d) akce realizované v rámci programu 213310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociální péče a služeb, z podprogramů 213 312, 213 313.
ÚSP Zbůch – rekonstrukce oddělení B/2
2,200 mil.Kč
ÚSP Brno-Kociánka – rekonstrukce pavilonu C-3.etapa
8,000 mil.Kč
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DD Strakonice – rekonstrukce
Výdaje ze SR 16,095 mil.Kč/40,000 mil.Kč
Náklady celkem 21,309 mil.Kč/55,000 mil.Kč
Uvedené akce mohou být po projednání s příslušnými řídícími útvary resortu
doplněny, upraveny, případně nahrazeny jinými. Realizace akcí je dále
podmíněna schválením návrhu rozpočtu kapitoly 313 na rok 2006.
V.
Vyhodnocení resortního programu
Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo do svých programů reprodukce
majetku podprogramy „Racionalizace paliv a energií“ již v roce 2003. Sestavením
resortního programu na rok 2006 zahájilo etapu souhrnného sledování této oblasti.
Na základě závěrů z vyhodnocení fungování prvního roku programu v roce
následujícím, bude moci být diskutováno a následně řešeno další zpřesnění
resortního programu, případně budou formulovány další požadavky na investory,
určeny nové finanční limity a tepelné úspory, stanoveny cíle a úkoly tak, aby
naplňování tohoto programu přineslo v rámci resortu zásadní úspory energie
a napomohlo dalšímu nezhoršování životního prostředí.
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