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Cíle a zaměření konference

 Chceme v ČR potlačit chudobu jako 
takovou a energetické aspekty nelze 
přecházet

 Úspory energie = nejekologičtější efekt, 
udržení komfortu, úspory peněz

 Kdo a jak je postižený
 Dostupná technická řešení
 Ekonomické nástroje



  

Vznik energetické chudoby

 Nízké finanční příjmy
 Vysoké ceny energií
 Nehospodárné chování (význam osvěty),

neúsporné bydlení (potřeba investic)

 Paradox - nejvíce lidí postižených 
chudobou v Ústeckém a 
Moravskoslezském kraji, tedy přímo u 
zdroje uhlí ("levné energie")



  

Postižení chudobou

listopad 2013 konference MDA v Senátu, 
Martin Potůček: každý pátý Čech ohrožen 
chudobou, těsně nad hranicí chudoby žije 
další desetina - zejména důchodci, ženy 
samoživitelky a jejich děti



  

Řešení chudoby

 Rostoucí minimální mzdy
8.000 (2007-2012), 8.500 (2013-2014), 9.200 (2015) 

 Růst důchodů
 2014 - darování potravin potravinovým 

bankám bez DPH (uznání hodnoty blízké nule 
dle německého vzoru)

 Změny v exekucích - novela zákona (2015)
 Zálohové výživné (2016?)
 Zákon o sociálním bydlení (2017?)



  

Investice místo chudoby

 Programy Panel (od roku 2002) a Zelená 
úsporám (od 2009),  "kotlíkové dotace" 
(start 2012 v Moravskoslezském kraji)

 Záměr ministerstva průmyslu investovat 
v 5 letech 70 miliard do energetických 
renovací statisíců domů - domácnosti a 
instituce mohou v roce 2020 zaplatit za 
teplo o 12 miliard méně než v 
současnosti



  

Návratnost úsporných investic

mujdum.cz (2012)



  

Podnájemník investuje

 Investice do cizího majetku bez 
předpokladu snížení nájemného

 Možnost nákupu nástrojů využitelných 
nakonec i ve vlastním bydlení 
(ventilátory tepla...)

 Snižování spotřeby energií drží položku 
za energie přes růst cen energií

můj dům



  

Enechudoba.cz



  

Enechudoba.cz - cíle

 Přiblížení problematiky energetické 
chudoby

 Hledání řešení
 Aktuality k dění



  

Úsporné technologie a přístupy máme

...jen je využívat!



  

Náklady na vytápění

 Optimální teplota místnosti 20°C, každý 
stupeň navíc +6% energie



  

Radiátorové ventilátory

 1750,- Kč, roční provoz 40,- Kč
 Rozptýlení tepla z radiátoru do místnosti 

bez ochlazení o okno
 Snížení teploty termostatu o 1-3°C, 

úspora tisíců korun ročně



  

Radiátorové fólie

 850,- Kč na 6 radiátorů
 Odraz tepla ze zadní části radiátorů - 

místo ohřívání zdi
 Snížení účtů za vytápění až o 45%



  

Přísada do radiátorů

 Úspora 15% energie
 Ekonomická návratnost do půlroku



  

Výměna kotle za kondenzační

  Výměna původního elektrokotle za 
plynový kondenzační kotel: "Průměrné 
investiční náklady budou 70 tisíc korun a 
roční úspora 40 tisíc. Takže investice je 
za dva roky zpět." (Hypoindex 2011)

http://www.hypoindex.cz/investice-do-uspor-energii-v-
domacnosti-se-vyplati-ale-ne-vsechny/



  

Nová okna x alespoň těsnění

 Plastové okno 3.500 Kč x těsnění 15 
Kč/m

 Výměna okna za dvojsklo snižuje únik 
tepla z 30 na 15% 

 Těsnění šetří 5-8 (-50)% energie 
vytápění



  

Vařič litinový x indukční

 Účinnost litina 47% x indukce 80%
 Cena 1.000 Kč x 1.200 Kč

 Použití pokličky až 4x úspornější
 Průměr hrnce odpovídající ploténce



  

Úsporné WC

● Postačuje 5 l, staré záchody mívají 6-11 l
● Investice 120 Kč, úspora 1,2 l při každém 

spláchnutí, voda nezatuchá (sáček s 
otvory, uvnitř silikonové krystaly)



  

Závěry konference

 Podporujeme dotační programy 
zaměřené na rozvoj energetických 
rekonstrukcí, ale také dostupnost 
úsporných investic pro chudé

 Vnímáme problém všeobecně malého 
povědomí o možnostech úspor energie s 
minimálními náklady



  

Závěry konference

● Z různých důvodů mohou být úplné 
rekonstrukce bydlení a nákup moderních 
elektrospotřebičů problém - k tomu 
existuje alternativní přístup s minimálními 
investicemi, hmatatelným efektem a 
rychlou návratností
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