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ZPRÁVA:

Místostarostka města Alexandra Jiřičková předkládá prostřednictvím odboru RISM následující materiál 
řešící zásadní problematiku současné doby, a to energetického hospodářství.

Udržitelná energie a klima jsou velká témata naší doby. Již nyní víme, že jejich řešení bude 
podporováno, a to nejen ze strany EU.

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve 
výši min. 150 mld. Kč půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží 
závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Dotace bude možné získat 
v 9 programech na řadu opatření k úspoře energie – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení 
elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu 
fotovoltaických elektráren či větrníků.

Také naše MAS Královédvorsko by se tomuto tématu ráda věnovala. Jednotlivé MAS se postupně od 
loňského roku zapojují do tvorby energetických plánů obcí, řeší téma komunitní energetiky atd. MAS 
Královédvorsko oslovila předběžně energetické poradce, kteří by v území pomohli zpracovat tzv. 
SECAP - akční energetický plán na našem území https://ceesen.org/cs/co-je-to-secap/

Nejprve je však nutné zmonitorovat poptávku a možnosti v jednotlivých obcích MAS Královédvorsko 
(jaké mají veřejné budovy, kde by mohli využít obnovitelné zdroje ...).
To jsou vlastně asi základní kroky k možným budoucím žádostem o dotace.

MAS Královédvorsko by ráda využila na zpracování SECAP aktuální výzvu: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103. Příjem žádostí bude probíhat od 
14.02.2022 do 08.08.2022.
První krokem je tedy získat jednotlivé starostky a starosty obcí na území MAS Královédvorsko pro toto 
téma. Pokud bude v území shoda se k tématu postavit aktivně, bude dalším krokem přistoupení k 
PAKTU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru.
Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. 
klimaticko-energetického balíčku v roce 2008.

Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke:
• Obce se zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 55 % do roku 2050, nyní obdoba Zelené dohody 
(výchozí rok se stanoví 1990, zahrnují se již provedená opatření, např. výměny oken, zateplení objektů 
...).
• Z přihlášení k Paktu neplynou pro obce žádné finanční závazky. Do 2 let předložit SECAP, což je 
splněno, pokud bude MAS přidělena dotace z NF ŽP.
• Plnění přijatého plánu není sankcionováno. Pokud se nepodaří po 4 letech doložit realizované aktivity, 
znamená to přerušení členství v Paktu.

Cíle se dosahují prostřednictvím:
• Úspor energie, zvyšováním energetické účinnosti a využíváním energie z obnovitelných zdrojů, 
zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.
• Vhodných adaptačních opatření.



Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu 
schválí obecní zastupitelstvo, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o 
přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu.

Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"), který obsahuje:
• Výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, 
včetně dlouhodobé vize do roku 2030.
• Analýzu zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a 
opatření na zvýšení její odolnosti.

V České republice má k měsíci lednu roku 2019 Pakt zatím jen 11 signatářů: Brno, Chrudim, Hlinsko, 
Jeseník, Liberec, Litoměřice, Lkáň, Mezilesí, Ostrava, Praha, Písek. Počet signatářů v ČR je velmi malý 
ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy.

Postup realizace SECAP:
• Podpis dohody a pověření ke sběru dat a podkladů
• Analýza stávajících strategických dokumentů, tvorba stakeholders maps
• Požádání distributorů energií o dalších institucí o data
• Rozeslání dotazníků PO a společnostem v majetku obcí
• Jednání vedoucí k získání podkladů v oblasti veřejného osvětlení, dopravy, MHD atd.
• Zpracování výchozí emisní bilance

Návrhy zmírňující opatření:
• Záměry a plány města – připravované projekty
• Vlastní návrhy zpracovatele spojené s místními prohlídkami

Analýza adaptačních možností města:
• Analýza rizik
• Záměry a plány města
• Vlastní návrhy zpracovatele spojené s místními prohlídkami

Harmonogram realizace SECAP:
• Přibližná realizace ve větším městě je jeden rok, menší obce 6 měsíců
• Dostatečný prostor na vysvětlování postupu v rámci obce a schválení v zastupitelstvu obce
• Schválení od JRC trvá i další rok

(Společné výzkumné středisko - JRC, Joint Research Centre - je generální ředitelství Evropské komise, 
které spadá do kompetencí komisařky pro inovace, výzkum, vědu, kulturu a vzdělávání).

ROLE MAS:
Role MAS – žadatel projektu na zpracování SECAP pro skupinu obcí se zájmem – pro obce zajištění 
koordinace, administrace, odborný konzultant obcím.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 23. 2. 2022
Usnesení č. R/121/2022 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města



NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. s přistoupením města Dvůr Králové nad Labem do Paktu starostů a primátorů v oblasti 
Klimatu a Energetiky a pověřuje starostu města podpisem tohoto Paktu,

2. pověřuje

2.1. místostarostku Mgr. Alexandru Jiřičkovou podílet se na přípravě žádosti o dotaci na 
zpracování "SECAP" v součinnosti s MAS Královédvorsko a následně tuto žádost 
předložit radě města ke schválení.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Pakt starostů a primátorů

Příloha č. 2 - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory NPŽP

ZPRACOVAL: Pokorný Ctirad


