K nástrojům řešení energetické chudoby
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Zabýváme se dvěma možnými nástroji, které by měly k řešení energetické chudoby.
1/ Sociální bydlení
-

Připravuje se koncepce sociálního bydlení, jde o úkol z Programového prohlášení
vlády, kde je uvedeno, že vláda bude prosazovat provázané řešení sociálního bydlení.

-

Jedním z východisek této koncepce je, že sociální bydlení musí být energeticky
úsporné, aby napomohla také řešení problému energetické chudoby.

-

30. března 2015 bylo přijato Usnesení vlády č. 229 o změně Dokumentace programu
Nová zelená úsporám, které v bodě II.2. ukládá ministryni práce a sociálních věcí
rozpracovat ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministry životního prostředí
a průmyslu a obchodu v souvislosti s připravovanou koncepcí sociálního bydlení do
31. prosince 2016 v rámci strategického vládního materiálu definici a další potřebné
parametry energetické chudoby tak, aby bylo možno faktor energetické chudoby
zahrnout do relevantních státních podpůrných programů.

-

Naše představa řešení je taková, že sociální bydlení by mělo být budováno
v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, přičemž z finančních prostředků
určených na výstavbu sociálních bytů by se hradila ta část nákladů, která odpovídá
nákladům na výstavba v běžném standardu a vícenáklady spojené s výstavbou
v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu by se hradily z NZÚ, kde je speciální
program určený na podporu výstavby budov v nízkoenergetickém nebo pasivním
standardu. Toto by bylo výhodné pro oba financující subjekty, protože by jim to
snižovalo náklady na řešení

2/ Nová zelená úsporám
-

Byl zahájen program NZÚ, který je financován z příjmů ČR z prodeje povolenek na
emise skleníkových plynů a který by měl v letech 2015 – 2022 disponovat přibližně 27
mld. Kč. V rámci tohoto programu jsou podporovány také úspory energie v rodinných
domech. Některá energetická opatření v domácnostech budou podporována také
v rámci PO 2 nového OPŽP a také v IROP.

-

Ve výše zmíněném usnesení vlády se v bodě II.3. ukládá ministryni pro místní rozvoj
a ministru životního prostředí implementovat na základě vládou schváleného
strategického materiálu o řešení energetické chudoby do 31. 12. 2017 výstupy tohoto
materiálu do státních podpůrných programů zaměřených na energeticky úsporná
opatření (Integrovaný regionální operační program, Program a Operační program
Životní prostředí 2014 - 2020) tak, aby nízkopříjmové (sociálně slabší) skupiny mohly
reálně dosáhnout na podporu úspor energie v rodinných domech, tj. budou připraveny
vhodné finanční mechanismy, které to umožní nebo (a) bude zvýšena míra podpory.

-

Do NZÚ, OPŽP a IROP by tedy měla být postupně zahrnuta diferenciace podpory
zvýhodňující nízkopříjmové domácnosti anebo by měly být zavedeny vhodné finanční
mechanismy, které opět zvýhodní nízkopříjmové domácnosti. Případně mohou být
zavedeny oba typy opatření.

