
Centralizovaný nákup energií

Město Brno zahájilo v  roce 2012 centralizo-
vaný nákup energií, tj. elektřiny a plynu. Měs-
to působí jako centrální zadavatel a zajišťuje 
energie nejen pro svoje objekty, ale i pro ob-
jekty městských částí, příspěvkových organi-
zací, obchodních společností a Městské poli-
cie Brno.

Dalším opatřením přispívajícím k  plnění zá-
vazku města vedoucím ke snižování emisí 
skleníkových plynů je pořízení energie vyro-
bené z  obnovitelných zdrojů pro příspěvko-
vou organizaci Veřejná zeleň města Brna.

A jak jste na tom se získáním energií ze 
sluníčka vy?

Naše mapa osvitu vám řekne, zda instalace fo-
tovoltaiky na vaši střechu je ta správná volba.

Potřebujete poradit 
nebo se dozvědět něco víc?

Všechny informace jsou 
k dispozici na našich 
webových stránkách.

ekodotace.brno.cz

priprav.brno.cz

ENERGETIKA 
A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Jaké činnosti zajišťujeme 
na odboru životního prostředí 

v oblasti energetiky?

Třeba tyto!

• Územní energetická koncepce 
statutárního města Brna.

• Energetický management.

• Akční plán pro udržitelnou energii 
a klima (SECAP).

• Centralizovaný nákup energií.



Město Brno si nechalo zpracovat 
územní energetickou koncepci v roce 
2018.

Akční plán udržitelné 
energetiky a klimatu, 
dále SECAP

Statutární město Brno se stalo v roce 2017 
členem Paktu starostů a primátorů.

Zavázalo se tím ke splnění společného cíle, a to 
snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 
alespoň o 40 %. Výchozím je rok 2000. Pro zna-
lost situace byla pro město vytvořena bilan-
ce emisí za období let 2000 až 2015, ze které 
vyplývá, že do roku 2030 je třeba snížit emise 
skleníkových plynů ještě alespoň o 32 %.

Brno má zpracovaný Akční plán udržitelné 
energetiky a klimatu – SECAP (Sustainable 
Energy and Climate Action Plan), který ob-
sahuje plány konkrétních činností a opat-
ření vedoucích ke snižování emisí a  sou-
časně ke zvyšování odolnosti města vůči 
klimatickým změnám.

Vyzvali jsme velké firmy k podpisu Memoran-
da o  dlouhodobé spolupráci na závazku sta-
tutárního města Brna k  adaptaci na klimatic-
ké změny. Spustili jsme web priprav.brno.cz 
a pomocí dotačních programů se snažíme za-
pojit také občany.

Územní energetická 
koncepce

Koncepce představuje závazný pod-
klad pro územní plán a obsahuje:

• Tři scénáře budoucího rozvoje.

• Cíle, které si město vytýčilo do bu-
doucna dosáhnout.

• Opatření a  aktivity, kterými město 
budoucí vývoj v  této oblasti ovliv-
ňuje.

• Vývoj ve výrobě, spotřebě a  úspo-
rách energií v  navržených scéná-
řích.

• Podstatné záměry připravované 
významnými dominantními licen-
covanými subjekty v  oblasti ener-
getiky.

Energetický management

Představuje soubor opatření a  činností, 
jejichž cílem je efektivní řízení snižování 
spotřeby energie.

V Brně se začal zavádět od roku 2015 a po-
stupně se rozšiřuje na objekty MMB, měst-
ských částí a příspěvkových organizací zřizo-
vaných městem a jeho městskými částmi.

Proč se zavedl energetický management:

• Poskytuje přehled o  aktuálním energetic-
kém stavu budov, o  plnění legislativních 
povinností a dále o  spotřebách a  nákla-
dech za energie (elektřina, plyn, voda 
a teplo).

• Monitoruje a vyhodnocuje provedená 
energeticky úsporná opatření.

• Zefektivňuje centrální nákup energií.


