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Náklady na život rostou,
u tepla stagnují
Víte, kolik z rodinného rozpočtu
zaplatíme za potraviny, bydlení
či dopravu? Zajímalo by vás
srovnání s průměrem v ČR?
Pojďme se podívat na data
Českého statistického úřadu.
Nejvíce za bydlení,
potraviny a dopravu
Průměrný Čech si libuje v domácí stravě, a proto mezi
základní položky rodinných
rozpočtů dlouhodobě patří
platby za potraviny a nealko nápoje. Podle posledních
zveřejněných údajů Českého
statistického úřadu zaplatí
každý z nás za potraviny a nealko nápoje téměř 25 tisíc korun ročně. V supermarketech
či večerkách tak necháváme
více než dva tisíce korun za
osobu měsíčně. Jak jste na
tom vy? Ušetříte, nebo naopak utratíte více?
Další výraznou položkou
z rodinné kasy jsou náklady
na bydlení. Podle zveřejněných dat ročně vynakládáme za bydlení, vodu, energii
a paliva ještě o tisíc korun víc
než za jídlo a nápoje, přesně
tedy 26 253 korun za osobu
a rok. Významnou položkou
je dále doprava, za kterou
ročně zaplatíme téměř čtrnáct tisíc korun. Rádi jezdíme
také na dovolenou či chodíme do kina. Rekreace a kultura nás ročně stojí téměř
dvanáct tisíc korun. Řada
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Za co dál utrácíme?
Za oděvy a obuv ročně zaplatíme 6428 korun. Další
nezbytností našich životů
jsou pak mobilní telefony.
Bez nich si svůj život snad už
ani nedokážeme představit.
Podle oficiálních údajů za ně
a poštu zaplatí každý z nás
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v České republice za
posledních deset let
prakticky konstantní.
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Veolia Energie ČR
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5162 korun za rok. Možná vás
překvapí, že méně vydáme za
platby u lékařů a v lékárnách,
konkrétně 3261 korun. A ještě
o dalších dvě stě korun méně
nás stojí roční náklady na teplo a teplou vodu. „Za dálkové
teplo utratí průměrný Čech
3025 korun ročně,“ doplňuje Pavel Kolář ze společnosti
Veolia Energie ČR. Vycházíme
z průměrné obsazenosti bytu
3 osobami.
Ve spotřebě piva jsme naopak na světové špičce, skoro každý třetí z nás je navíc
kuřák. Zajímá vás, kolik roč-
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ně utratíme za alkohol
a cigarety? V průměru
je to 3671 korun. Po
dle Eurostatu na tzv. neřesti
směřuje devět procent našich ročních výdajů. V tomto
ohledu patří Česká republika
mezi TOP 5 zemí v Evropě. To
potvrzuje i fakt, že v hazardu každoročně prohrajeme
40 miliard korun. Alkohol, hazard a cigarety tak stojí průměrného Čecha 7481 korun.
Jaké náklady rostou?
Výrazně více platíme dnes
v prvé řadě za dopravu. Od
roku 2009 stouply průměrné
náklady za osobu o patnáct
procent, tedy o 1800 korun
ročně. Podle údajů Českého
statistického úřadu výrazně
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stouply také průměrné platby za stravování v restauracích a ubytování. Oproti roku
2009 se navýšily dokonce
o rekordních 21 procent. Dnes
tak zaplatíme ročně o více
než 1200 korun více. Připlatíme si také za alkohol a tabák, kde naše výdaje vzrostly o magických 13 procent.
Hlouběji do kapsy musíme
sáhnout při výdajích za oděvy, obuv a bydlení. Nikdo nechce platit víc, a tak logická
otázka je…
Kde ušetříme?
Ano, stále jsou položky rodinného rozpočtu, za které platíme stejně či méně. Jednou
z nich je teplo a teplá voda.
Podle Českého statistického
úřadu zaplatil v roce 2009
průměrný Čech za teplo a teplou vodu 3063 korun ročně.
Dnes zaplatíme dokonce nepatrně méně, přesně 3025 korun. „Výdaje domácností za
dálkové teplo jsou v České
republice za posledních deset let prakticky konstantní,“ potvrzuje Pavel Kolář ze
společnosti Veolia Energie
ČR. Připomeňme, že se tak
děje navzdory teplotním výkyvům, kterých jsme v posledních letech svědky. Loni
byl teplotně extrémní leden,
letos velké mrazy uhodily naopak v únoru.
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Více než 2240 nových pracovních míst
Nadační fond
Veolia i letos podporuje dobré nápady začínajících
podnikatelů v Moravskoslezském
a Olomouckém
kraji. Program,
který vznikl před
devatenácti lety,
má nyní příznačný
název – STARTér,
Věř si a podnikej!
„Letos jsme dosud schválili
finanční podporu pro dalších 30 projektů, díky nimž
získá práci 46 lidí, z toho 10
se zdravotním hendikepem.
Za dobu existence programu jsme přispěli 105 miliony korun na vytvoření 2244
pracovních míst,“ upřesňuje
Vendula Valentová, ředitelka
Nadačního fondu Veolia. Oblíbený program se zaměřuje
především na vznik pracovních míst v sektoru služeb či
výroby s veřejně prospěšným
charakterem – např. služby
pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby,
organizace volného času dětí
a dospělých, péče o životní
prostředí, tradiční i netradiční
řemesla atd. A nezapomíná
se ani na vytváření pracovních příležitostí pro lidi se

Letos jsme dosud
schválili finanční
podporu pro dalších
30 projektů, díky
nimž získá práci
46 lidí, z toho
10 se zdravotním
hendikepem.
Vendula Valentová,
ředitelka Nadačního fondu
Veolia

Hrací stěny rozvíjejí kreatiivní myšlení dětí, mládežei dospělých.

zdravotním postižením. Díky
programu dosud našlo práci
332 zdravotně znevýhodněných osob. Pojďme si představit dva úspěšné projekty
z Moravskoslezského kraje.
Dobrý domov
Jiří Volný, původní profesí
právník, v roce 2015 vážně
onemocněl ztrátou funkčnosti ledvin a stal se invalidním.
Jeho manželka je rovněž invalidní. Jak se říká všechno zlé
je pro něco dobré… a v tomto
případě tím dobrým byl vznik
chráněné dílny Dobrý domov.
S inspirací přišel a projekt pomohl také realizovat majitel
spolupracující chráněné dílny
T-WOOD Petr Tomášek.
Dobrý domov tak dnes pomáhá při výrobě dřevěných
hraček a hracích stěn, jejich
kompletaci, prodeji a distribuci zákazníkům. Hrací stěny
jsou jediným výrobkem svého
druhu na trhu. Rozvíjejí kreativní myšlení dětí, mládeže
i dospělých. Jsou oblíbené
v mateřských a základních
školách, družinách, firemních
showroomech prodejců vozidel, kavárnách s dětskými
koutky, ale také v rehabilitačních ústavech osob po mozkové příhodě k nastartování
jemné motoriky a mozkových
pochodů.
„Jsou chvíle, kdy vidíte spokojené lidi, kteří trpí nějakým
hendikepem, jak s radostí
provádějí činnost, u nás při
výrobě hraček a hracích stěn.
A cítí se smysluplně a ne odstrčeně. To je pro mne největší zadostiučinění,“ vysvětluje
Jiří Volný, proč bylo dobré vydat se novým směrem.
V rámci chráněné dílny
Dobrý domov byla vytvořena
celkem čtyři pracovní místa
pro osoby s tělesným posti-

Pánský sen se stal skutečností ve Frýdku-Místku.

žením. Příspěvek Nadačního
fondu bude využit na pořízení
vysokozdvižného vozíku pro
manipulaci s výrobky.
Kontakt:
Hračky si můžete
prohlédnout a zakoupit
na www.dobry-domov.cz

Retro Barbershop
Nechat se ostříhat, oholit
a současně si vychutnat kávu
či oblíbený alkoholický nápoj
a sledovat sportovní TV kanál? Pánský sen se stal skutečností ve Frýdku-Místku.
Retro Barbershop je místem,

kde vás nejen ostříhají či oholí, ale kde se můžete také zastavit a odpočinout si od problémů všedního dne.
Od nápadu po realizaci to
trvalo necelý rok, prozrazuje
Jaroslav Kukuczka. A to, že to
byl nápad dobrý, dokládá také
zájem klientů. Hodně z nich
přichází na osobní doporučení.
Někteří jsou zde doslova jako
doma, jiní se zastaví třeba jen
jednou za tři měsíce. „Zvládneme veškeré účesy od old school
až po ty nejmodernější. Naši
kadeřníci se opravdu ničeho
nebojí a s radostí se pouštějí
i do těch nejsložitějších,“ doplňuje majitel salonu Kukuczka.
Retro Barbershop získal příspěvek Nadačního fondu na
pořízení dvou speciálních kadeřnických křesel a vybavení.
Kontakt:
třída T. G. Masaryka 1146
Frýdek-Místek
Rezervace přes rezervační systém
nebo na tel.: 731 723 395
www.facebook.com/
retrobarbershopFM/

Jak získat příspěvek?

Základní podmínky:
l

l

 ytvořit alespoň jedno
V
dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální
dobu dvou let a zažádat
si o podporu nadačního
fondu ještě před vznikem
pracovního místa (tzn.
před podpisem smlouvy
či aktivací živnostenského
oprávnění).
Vložit do podnikání i vlastní zdroje financování,
zpracovat podnikatelský
plán v oblasti s veřejně
prospěšným zájmem.

Příspěvek:
l

l

l

Na vytvoření jednoho
pracovního místa lze získat
finanční dar.
 arované finanční
D
prostředky lze použít na
nákup hmotného, případně nehmotného majetku
(např. vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné
potřeby k podnikání).
 ádost o příspěvek
Ž
u Nadačního fondu Veolia
se nevylučuje s jinými
dotacemi z úřadu práce,
z Evropské unie apod.

Postup:
l

l

 rvním krokem je vyplnění
P
a podání tzv. Předběžného
informačního dotazníku,
který najdete na www.
nfveolia.cz/programy/
podpora-pracovnich-mist/
jak-ziskat-prispevek/.
Schvalovací výbor nadačního fondu následně
rozhodne o schválení vámi
předloženého projektu.
V případě schválení vás
budeme kontaktovat
a informovat o dalším
postupu.
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U Veolie jsou platby
domácností za teplo stabilní
Odborníci předpokládají, že i letošní
rok bude teplotně průměrný.
Díky stabilním cenám tepla v sítích
centrálního zásobování lze tedy
očekávat, že platby zákazníků budou
i v příštím roce obdobné jako letos.
Rok 2017 i 2016 teplotně
v průměru
Do konce dubna proběhlo
v rámci bytových družstev
a SVJ rozúčtování tepla za rok
2017. Pojďme si jej tedy z hlediska teplotního vývoje připomenout. Loňský rok byl v podstatě velmi podobný roku
předešlému, tedy lehounce
teplotně podprůměrný. Přechodová období jara a podzimu opět téměř vymizela a ze
zimního počasí jsme velmi
rychle přešli do téměř letního
a z letního pak do začínající
zimy. Teplotně zajímavý byl
i první kvartál letošního roku.
Počátkem roku totiž nastalo

Letošní zima byla
v celkovém součtu
teplotně podobná té
loňské a žádné extra
výkyvy nemáme
důvod očekávat ani
v závěru roku.

doslova březnové počasí a naopak březen se teplotně blížil
lednu. Lidé s centrálním zásobováním teplem si však žádné starosti dělat nemuseli.
Tepelný komfort byl zajištěn
bez ohledu na výkyvy počasí.
Teplotní předpověď
pro letošní rok?
„Letošní zima byla v celkovém
součtu teplotně podobná té
loňské a žádné extra výkyvy
nemáme důvod očekávat ani
v závěru roku,“ dodává Pavel
Kolář ze společnosti Veolia
Energie ČR.
„Dle dostupných informací
by měl být tedy i letošek vel-

U centrálního zásobování teplem jsou ceny stabilní.

mi blízko průměru a vzhledem ke stabilním cenám
tepla očekáváme, že platby za
teplo budou v letošním roce
obdobné jako loni,“ upřesňuje Pavel Kolář.
Zákazníci sítě centrálního
zásobování teplem společnosti Veolia Energie ČR tedy
mohou počítat s tím, že vyúčtování tepla, které obdrží
za rok, by mělo být ve většině
případů velmi podobné tomu
letošnímu. Náklady domácností na teplo budou v sítích
centrálního zásobování teplem i nadále stabilní.

Navazujeme na tradiční vztahy
Historie
výroby koksu
na Ostravsku je
velmi dlouhá, sahá
až do čtyřicátých
let 19. století.
Tradiční je i partnerství mezi koksovnou a sousední
teplárnou.
S postupným rozvojem těžby
černého uhlí vznikla v regionu zhruba dvacítka koksoven.
Řada z nich ale po poměrně
krátké době zanikla a v poválečných létech pak docházelo ke
sdružování do jednoho celku,
ze kterého vznikl podnik OKK
Koksovny v dnešní podobě.
„Díky dlouholetým zkušenostem předávaným mezi zaměstnanci a vysokou úrovní technického zařízení dnes dokáže
Koksovna vyrobit koks nejlepší
kvality v parametrech dle přání
zákazníka,“ uvádí Ing. Věslav
Kaczmarczyk, specialista pro
technické inovace společnosti
OKK Koksovny.
Na čtyřech koksárenských
bateriích v Koksovně Svobo-

V současné době je Koksovna Svoboda s pěchovaným provozem největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě.

da dochází k vysokoteplotní
destilaci černého uhlí v různých sortách v závislosti na
účelu použití. Vyráběn je koks
otopový a metalurgický, který
je vyvážený do mnoha zemí
a jeho uplatnění je i na tuzemském trhu. „V současné
době je Koksovna Svoboda
s pěchovaným provozem největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě,“ připomíná pan Kaczmarczyk.

Společnost realizovala řadu
ekologických projektů jako
například odsíření koksárenského plynu či odprášení koksové strany baterií. V současné
době probíhá odprášení třídíren koksu, významná ekologická akce dotovaná z evropských prostředků, a v přípravě
jsou další investice. Všechna
opatření jsou navržena tak,
aby splňovala náročné ekologické limity EU.

Nejbližším sousedem koksovny je Teplárna Přívoz, patřící do skupiny Veolia Energie
ČR. Kdy začala spolupráce
mezi těmito podniky? Zřejmě již v době teritoriálního
sdružování firem do logických
celků, kdy byly vzájemně využívány produkty jednotlivých
podniků. „Z těchto logických
vazeb plyne i ekonomická návaznost a výhodnost a odsud
je již pouze krok ke vzniku spo-

lupráce i osobních vztahů,“ vysvětluje Věslav Kaczmarczyk.
V dnešní době je situace
zjednodušená, a přesto výše
uvedený princip stále platí.
„Je možno říci, že i dnešní
spolupráce navazuje na vztahy našich předchůdců a je na
tradičně výborné úrovni,“ shrnuje zkušenosti pan Kaczmarczyk ze společnosti OKK Koksovny, dlouholetého partnera
skupiny Veolia Energie ČR.
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Teplárna Karviná
oceněna za snižování emisí
Projektem roku 2017 v ČR
se v kategorii Snižování emisí
znečišťujících látek do ovzduší stala
komplexní ekologizace, denitrifikace
a odsíření Teplárny Karviná.
Od 90. let minulého století
prošla Teplárna Karviná postupnými opravami a rekonstrukcemi, které zajistily vysokou provozní spolehlivost
a měly podstatný vliv i na
snížení produkovaných emisí.
Hlavně instalací tkaninových
filtrů za jednotlivé kotle došlo
k výraznému snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Na
nové emisní limity však tato
ekologická opatření už nestačila.
Proto Veolia Energie ČR
přistoupila ke kompletní
ekologizace Teplárny Karviná, jednoho z nejvýznamnějších zdrojů tepla v Moravskoslezském kraji. Práce na
ní začaly v roce 2013 a stály
650 milionů korun. Očeká-

vaným výsledkem je snížení
oxidů síry vypouštěných do
ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku
a prachu o zhruba polovinu

Díky investicím
došlo k významnému
snížení vypouštěných
emisí oxidů síry
o 75 % a oxidů dusíku
i prachu o polovinu.
ve srovnání s průměrnými
hodnotami z let 2008 až 2010.
Teplárna Karviná s více
než 70letou historií společ-

ně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou
50 tisíc domácností, školy,
nemocnice, úřady, obchodní
střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné,
Havířově a okolních obcích.
Díky investicím došlo k významnému snížení vypouštěných emisí oxidů síry
o 75 % a oxidů dusíku i prachu o polovinu.
Cenou pro vítěze je již tradičně Křišťálový komín ze
severočeských skláren AJETO
v Lindavě. Vítězné teplárenské
Projekty roku 2017 v jednotlivých kategoriích byly vyhlášeny na slavnostním večeru
Dnů teplárenství a energetiky
24. dubna v Hradci Králové.
Ocenění za společnost Veolia energie ČR převzal Marcel
Vrátný (výrobní ředitel) a Tomáš Groň (ředitel regionu Severní Morava). V uplynulých
15. ročnících bylo na Projekt
roku nominováno celkem
141 projektů a ocenění získalo
50 z nich. Cenu uděluje Teplárenské sdružení ČR již od roku
2002.

Ocenění převzal Marcel Vrátný (vlevo) a Tomáš Groň (vpravo).

Havířov, Karviná a Veolia chtějí
vybudovat zařízení pro využití odpadů
Havířov a Karviná
řeší problém se
směsným komunálním odpadem,
který od roku 2024
už nebude možné
bez úpravy ukládat
na skládky.
Města se proto spojila se skupinou Veolia a začnou připravovat projekt, jehož cílem je
zajistit efektivní a ekologické
využití odpadů a zároveň zabránit nekontrolovatelnému
růstu plateb pro obyvatele.
Obě města motivují své
občany ke třídění odpadů, to
však do budoucna nestačí.
„V současné době v našem regionu nemáme komplexní řešení pro nakládání s odpady,
které by odpovídalo budoucím povinnostem měst a obcí.
Chceme být připraveni a včas
vybudovat potřebné technologie a tím ochránit obyvatele před vysokými platbami

V současné době
v našem regionu
nemáme komplexní
řešení pro nakládání
s odpady, které by
odpovídalo budoucím
povinnostem měst
a obcí.

Po podpisu vzniknou pracovní skupiny, které budou společně hledat nejvhodnější řešení a technologie.

za likvidaci odpadu,“ uvedla
havířovská primátorka Jana
Feberová.
„Jsme si vědomi toho, že
skládkování v takové míře,
jako je dnes, už nebude možné. Musíme se tedy včas postarat o to, abychom našli

šetrné a ekologické řešení třídění a likvidace odpadu a vyhověli tak nové legislativě.
Proto musíme najít způsob,
jak zbytkové odpady využít
ku prospěchu všech. Logicky
se nabízí spolupráce s Veolií,
která vyrábí teplo pro Karvi-

nou i Havířov,“ doplnil primátor Karviné Tomáš Hanzel.
„Jsme připraveni městům
efektivně pomoci. V rámci
aktualizace našich koncepcí
a ekologizace teplárenských
zařízení plánujeme využití
tuhého alternativního pali-

va, vzniklého z komunálních
a ostatních odpadů, v našich
zařízeních,“ dodává Josef Novák, člen představenstva společnosti Veolia Česká republika a generální ředitel Veolia
Energie ČR.
Memorandum
schválila
zastupitelstva obou měst. Po
podpisu vzniknou pracovní
skupiny, které budou společně hledat nejvhodnější řešení
a technologie. Finálním výstupem bude společné stanovisko, které shrne závěry
a možnosti spolupráce. K projektu se mohou přidat i další
města a obce či podnikatelské
subjekty, což by mohlo přinést
další zefektivnění projektu.

