
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.4

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Energetické centrum Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Za účelem zvýšení efektivity v oblasti energetiky je navrhováno Zastupitelstvu Ústeckého kraje zřídit novou 
příspěvkovou organizaci v 100% vlastnictví Ústeckého kraje, která by vykonávala služby v oblasti energetiky 
pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace a další subjekty veřejné správy.

Nárok na rozpočet:
max. 3 mil. Kč pro rok 2022 v rámci schváleného rozpočtu odboru PIT, max 10 mil. Kč/rok v letech 2023 a 
2024

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.4-1 Název: bod 16.4 priloha 1.pdf
Záměr založení Energetického centra 
Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

U

16.4-2 Název: bod 16.4 priloha 2.pdf
Zřizovací listina Energetického centra 
Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Záměr založení Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu

B) zřizuje

dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
příspěvkovou organizaci s názvem „Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ s 



účinností od 1. 8. 2022 

C) schvaluje

zřizovací listinu příspěvkové organizaci s názvem „Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

D) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky v návaznosti na bod B) a C) tohoto 
usnesení

Termín: 31. 7. 2022



Důvodová zpráva:
Důvodem pro návrh založení Energetické agentury Ústeckého kraje je skutečnost, že současné době 
neexistuje na KÚÚK koncepčně koordinovaný přístup v oblasti energetické efektivity a využívání OZE - chybí 
koordinátor/metodik/schvalovatel energeticky efektivních řešení a jejich zohlednění v rámci projektů 
realizovaných z úrovně jednotlivých odborů krajského úřadu a organizací zřizovaných krajem.

Energetika je průřezovou oblastí pro všechny krajem zajišťované agendy, přičemž právě v energetice je 
možné na základě systémového přístupu včetně vyhodnocování, analýz a predikcí dosahovat významných 
energetických a environmentálních přínosů pro kraj. Kraj je významným spotřebitelem energie (jen spotřeba 
elektřiny a zemního plynu dosahuje ročně 111 GWh) a spravuje více než 1000 objektů, přičemž následující 
období i v souvislosti s „green deal“ a změnou mezinárodní politické situace zjevně přinese řadu turbulencí, a 
to nejen v oblasti cen a dostupnosti energií.

Další soubor činností v oblasti energetiky zahrnuje strategické a rozvojové dokumenty Kraje, např. Územně 
energetickou koncepci, Energetické plány, Akční plány včetně návrhu a realizace energeticky úsporných 
opatření s cílem postupného dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.

Neopominutelné je rovněž potřeba zapojení energetika do strategického projektu Transformačního centra 
Ústeckého kraje (dále TCÚK) v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (dále OP ST), kde v 
rámci Pilíře 3 – SLUŽBY PRO TRANSFORMACI HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ by kromě demonstrace 
transformace hospodaření s energií na objektech v majetku kraje je plánováno i poskytování služeb pro 
transformaci hospodaření s energií ve veřejném sektoru a sektoru malých podniků a poskytování služeb pro 
podporu komunitní energetiky. Součástí poskytovaných služeb by měla být i podpora Kraji, jeho 
příspěvkovým organizacím, městům, obcím a malým a středním podnikům pro čerpání podpory pro 
energetické projekty v rámci zastřešujících projektů a tematických výzev OP ST dalších operačních programů 
a zdrojů (např. OP ŽP, případně ELENA a další zdroje). Podle v současné době dostupných informací by tyto 
činnosti měly být způsobilé k financování z projektu TCÚK již v závěru roku 2022.

Obdobnou cestou řešení výše nastíněných problémů se ubírají i další kraje (např. Moravskoslezské 
energetické centrum, p. o., podobná agentura existuje i v Jihočeském a Zlínském kraji, na Vysočině atd.).

Hlavním účelem Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále ECÚK), bude 
zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu 
pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a 
veřejnost v oblasti úspor energií.
Předmětem hlavní činnosti ECÚK bude:
• Konzultační a poradenské služby v oblasti energetiky pro Ústecký kraj a jím zřizované příspěvkové 
organizace
• Tvorba a aktualizace energetické politiky a implementace systematického energetického managementu pro 
objekty v majetku Ústeckého kraje včetně sběru, správy a vyhodnocení dat a návrhu opatření
• Sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v oblasti energetiky a přímo souvisejících oblastech, 
iniciace přípravy projektů a spolupráce při jejich přípravě
• Spolupráce při realizaci a řízení projektů v oblasti energetického managementu
• Spolupráce s Ústeckým krajem při vytváření, naplňování a vyhodnocování Územní energetické koncepce 
Ústeckého kraje a jejího akčního plánu
• Poskytování zázemí a konzultací zástupcům Ústeckého kraje pro úspěšnou realizaci aktivit v oblasti 
energetiky a úspor a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a 
nestátních neziskových organizací
• Odborná podpora zástupcům Ústeckého kraje v oblasti energetiky a přímo souvisejících oblastech při 
činnostech v rámci aktivit „Uhelné regiony v transformaci“, „Transformační platformy“ a obdobných aktivitách
• Zajišťování propagace a osvěty v oblasti energetických úspor, energetických opatření a rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie
• Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů
• Poskytování činností a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc) potřebných k řešení krizového stavu nebo 
mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace oprávněného orgánu dle zvláštních právních 
předpisů nebo pokynu zřizovatele
Doplňkovou činnost bude tvořit poskytování odborných služeb pro další subjekty mimo Ústecký kraj a jím 
přímo řízené organizace. Doplňkové činnosti budou realizovány jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 a až 3 živnostenského zákona“. Půjde zejména o služby, spojené s realizací pilíře III. 
Transformačního centra Ústeckého kraje. Jejich precizace nyní probíhá v rámci přípravy projektu a studie 
proveditelnosti, následně bude konzultována s daňovým poradcem.



Financování
Ve schváleném rozpočtu odboru PIT je pro rok 2022 na činnost ECÚK alokována částka 3 mil. Kč. Ve 
střednědobém výhledu rozpočtu je pro roky 2023 a 2024 pro činnost ECÚK alokována částka 10 mil. Kč 
ročně. Další finanční zdroje budou zajištěny v rámci realizace projektu Transformační centrum Ústeckého 
kraje (strategický projekt z Operačního programu Spravedlivá transformace).

Co se týče přesného vyčíslení přínosů - pro tuto chvíli je to velmi obtížné i s ohledem na současnou volatilitu 
cen a problematickou dostupnost některých energií na trhu. Zkušenosti z jiných krajů ukazují, že např. jen 
kontrolou nastavené smluv lze dosáhnout významných úspor v nákladech za energie (v MSK třeba za 5 let 
kumulativní úspora 29 mil. Kč), další úspory z titulu přechodu z NN na VN u některých budov/areálů atd. 
Vyčíslení úspor by mělo být součástí každoroční zprávy o činnosti ECÚK, mj i v návaznosti na koncepci 
činnosti, kterou bude předkládat budoucí ředitel ECÚK

Protože činnost ECÚK bude zasahovat do oblastí a vymezených kompetencí více odborů KÚ ÚK i více členů 
RÚK, zřizovací listina obsahuje i ustanovení o zřízení Dozorčí rady, která by měla usnadnit koordinaci 
činností průřezem celého Kraje.

Bezprostředně po založení ECÚK bude proveden výběr ředitele organizace, který předloží rozpracovanou 
koncepci a rozpracovaný rozpočet ECÚK na další období.

Vyjádření odboru LP:

Bylo provedeno lustrum navrženého názvu organizace u soudu. Bylo potvrzeno, že Vámi navržený název by 
měl být akceptován.
Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě je navrženo ustavení dozorčí rady organizace, bude se jednat 
o speciální vzor zřizovací listiny, obdobně jako v případě Datového centra či Dopravní společnosti Ústeckého 
kraje.

Co se týká požadavku na dozorčí radu, žádný zákon výslovně neobsahuje institut dozorčí rady příspěvkové 
organizace. Předpokládáme, že dozorčí rada bude sledovat obdobné cíle jako je tomu v případě Datového 
centra. Nesmí v žádném případě zasahovat do kompetencí statutárního orgánu, kompetence kontrolního či 
dalších výborů zastupitelstva, členům dozorčí rady nepřísluší odměna. V podstatě může plnit pouze jakousi 
kontrolní funkci ze strany zřizovatele, kontrolu plnění účelu stanoveného zřizovací listinou, dodržování 
předmětu činnosti. Odbor LP neshledal na stránkách příslušných ministerstev názory či stanoviska, která by 
se stavěla proti zřizování a fungování dozorčích rad v příspěvkových organizacích.

Dále zdůrazňujeme, že je třeba, a to i s ohledem na ekonomickou stránku věci, správně formulovat a rozdělit 
hlavní a doplňkovou činnost. V daném smyslu je nezbytná součinnost ekonomického a daňového poradce 
kraje..

Pokud by bylo potřeba jakékoliv posouzení z pohledu veřejné podpory, jsme připraveni poskytnout kdykoliv 
stanovisko skrze našeho externího poradce. Upozorňujeme, že při činnosti Energetického centra pro subjekty 
odlišné od Ústeckého kraje, je třeba problematiku případné veřejné podpory vždy pečlivě zvažovat.

Stanovisko EK:

Ekonomický odbor doporučil doplnit do důvodové zprávy finanční vyčíslení konkrétních přínosů nově 
zřizované příspěvkové organizace pro Ústecký kraj. Z předloženého je zřejmé, že z větší části se jedná čistě 
o konzultační činnosti, navíc od r. 2024 s externími službami ve výši 25 % rozpočtu, doporučujeme upřesnit, 
co bude konkrétně předmětem těchto externích služeb. Obdobně jako u Datového centra ÚK je navrhováno 
zřízení dozorčí rady – u formy příspěvkové organizace považujeme zřízení dalšího orgánu (dozorčí rady) za 
nadbytečné, nemáme zpětnou informaci, zda se u Datového centra osvědčilo a jaký byl efekt zřízení tohoto 
orgánu pro zřizovatele. Pokud bude organizace fungovat v prostorách Datového centra, p.o. nebo ICÚK, z.s. 
je třeba zahrnout do rozpočtu pronájem prostor vzhledem k objektivnímu zahrnutí nákladů. Současně 
upozorňujeme odbor PIT (jelikož nemá zkušenosti s organizací příspěvkových organizací), že příspěvková 
organizace jako vybraná účetní jednotka dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a veřejná instituce (zákony o 
rozpočtové odpovědnosti) má bezprostředně po svém založení následující povinnosti:
- prostřednictvím zřizovatele – registrace v centrálním systému účetních informací státu a předkládání 
čtvrtletních účetních závěrek



- schválení rozpočtu 2022, střednědobého výhledu rozpočtu 2023 -2024, odpisového plánu 2022, závazných 
ukazatelů 2022 – vše schvaluje za zřizovatele rada kraje
- evidence účetnictvích informací v IS Controlling (IS zřizovatele) - podrobnosti budou sděleny formou 
interního sdělení ekonomického odboru
V návaznosti na doporučení odboru LP je ekonomický odbor připraven zajistit odborné posouzení účetních a 
daňových dopadů z činnosti nově zakládané příspěvkové organizace a to na základě zpřesnění zadání zda 
se bude jednat o nějaké specifické operace (např. vklad majetku ze strany zřizovatele, nakládání s majetkem 
třetích osob, prodej a pronájem majetku, poskytování služeb za úhradu apod.) na které se má poradce 
zaměřit, zejména ve vztahu k DPH. Zároveň upřesňujeme informaci, že daňové záležitosti řeší daňový 
poradce kraje v rámci uzavřeného smluvního vztahu pouze ve vztahu ke zřizovateli - kraji, při běžné činnosti 
si účetní a daňové záležitosti, řeší každá příspěvková organizace kraje samostatně.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Václav Papřok, vedoucí oddělení 
finančního řízení a kontroly, odbor PIT Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 10. 6. 
2022

2 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 
14.6.2022

Podpis zpracovatele:  Ing. Martina Sedláková 9. 6. 2022


