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Data: Olomoucký kraj byměl
zlepšit podmínky pro život
Olomoucký kraj – Z údajů
nezávislých zdrojů a průzku-
mumezi 1250 obyvateli
a starosty všech regionů
v České republice vyplývá
nepříliš radostné zjištění.
Výsledky výzkumuMísto pro
život agentury Datank říkají,
že Olomoucký kraj je z hle-
diska kvality podmínek ži-
vota až na jedenáctémmístě
mezi kraji. Nejlépe se žije
v Královéhradeckém.

HODNĚ ZUBAŘŮ
AKNIHOVEN
V čemOlomoucký kraj ne-
dopadl zle, je počet lékařů
v přepočtu na obyvatele. „Je
třetí nejvyšší a nadprůměrný
je i počet zubařů, stejně jako
počet lůžek v nemocnicích.
Dobrá je také kapacita zaří-
zení pro seniory,“ říká za
agenturu David Pavlát.
K pozitivům života v Olo-

mouckém kraji patří nízká
nezaměstnanost mladých
lidí do 24 let, značná atrakti-

vita vysokých škol a vůbec
nejlepší síť a vybavenost
knihoven v zemi.
Naopak v kraji je podprů-

měrnémnožství bazénů
a koupališť, stejně jako počet
ubytovacích kapacit. „Úplně
na chvostu je kraj v atrakti-

vitě pořádaných kulturních
akcí a nedostatečná je i pod-
pora volnočasovývh aktivit.
„A nejnižší je v regionu po-
krytí rychlým internetem,“
dodává Pavlát.

ODCHOD ZVENKOVA
Starostům v Olomouckém
kraji dělá nejvíce vrásek ob-
last bydlení, a to jeho do-
stupnost i cena. Spokojeni
nejsou ani s množstvím za-
městnanců a rovněž s odli-
vem lidí z vesnic doměst.
Díky výborným podmín-

kám pro život dokázal Krá-
lovéhradecký kraj obhájit
vítězství ve srovnávacím vý-
zkumu z loňska. Na stříbrnou
příčku se letos vyhoupl Jiho-
český kraj, bronz získal Zlín-
ský kraj.
Srovnávací průzkum hod-

notil pět desítek kritérií
v osmi oblastech. Autoři
se také ptali 1250 obyvatel ze
všech koutů země, jak se jim
u nich žije. (das)

Pořadí v žebříčku 2019
1. Královéhradecký kraj
2. Jihočeský kraj
3. Zlínský kraj
4. Pardubický kraj
5. Hlavní m. Praha
6. Středočeský kraj
7. Jihomoravský kraj
8. Liberecký kraj
9. Vysočina
10. Plzeňský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Karlovarský kraj
14. Ústecký kraj

Energetičtí šmejdi pronikli do vytápění
V posledních letech se stále 
více můžeme setkávat s po-
jmem „energetičtí šmejdi“, 
který označuje různé 
obchodníky a zprostřed-
kovatele, kteří po telefonu 
či podomním prodejem se 
snaží přesvědčit spotřebi-
tele k uzavření nevýhodné 
smlouvy na elektriku nebo 
plyn. Další oblastí, kde se 
začínají v posledních letech 
objevovat nekalé obchodní 
praktiky je vytápění byto-
vých domů. Situace v teple je 
ale pro běžné občany mno-
hem složitější než u elektři-
ny a plynu, protože se jedná 
o technicky komplikované
téma, čehož se „energetičtí 
šmejdi snaží využít.

Už od roku 2017 upozorňuje 
Energetický regulační úřad 
(ERÚ) na svých stránkách, 
že někteří dealeři tepelných 
čerpadel obcházejí předse-
dy společenství vlastníků 
jednotek a bytových družstev 
s klamavými kalkulacemi vý-
hodnosti odpojení bytových 
domů od teplárny. 

Podle jednatele Asociace 
dodavatelů tepla a technolo-
gií, pana Ing. Petr Linharta, 
roste počet bytových domů, 
kteří si na základě zavádějí-
cích podkladů zaplatí velmi 
vysokou vstupní investici 
do tepelného čerpadla, která 
se však v úsporách v mnoha 
případech nevrátí. 

V nabídce podvodných 
dealerů bývá jednoduchá 
kalkulace, která počítá s ma-
ximální účinností tepelného 
čerpadla dle štítku po celý 
rok, ale ve skutečnosti tuto 
hodnotu dosahuje jen v části 
roku a po zbytek roku má 
zpravidla nižší účinnost, takže 
lidé v těchto případech musí 
pak doplácet za spotřebova-
nou elektriku k pomocnému 
elektrokotli.

Dalším úskalím je „zapo-
mnětlivost šmejdů”. Ve výpočtu 
porovnávané ceny za teplo 
často chybí kalkulace nákladů 
na údržbu tepelného čerpadla. 
O životnosti hlavních dílů te-
pelného čerpadla, jako je kom-
presor, v kalkulacích „šmejdů“ 
také nenaleznete ani zmínku.

Před více než 10 lety došlo 
k odpojení od tepelného hos-
podářství jednoho bytového 
domu a k instalaci tepelné-
ho čerpadla i ve Vimperku. 
„Po špatné zkušenosti s hlukem 
v přízemí domu, vlažným tope-
ním a vysokými účty za elek-
triku si už žádný další bytový 
dům ve Vimperku tepelné 
čerpadlo nenechal nainstalo-
vat,“ uvedl Ing. Miroslav Rys, 
jednatel místního tepelného 
hospodářství.

Na nepoctivost prodejců 
energií či zprostředkovatelů 
upozornila nedávno Česká 
obchodní inspekce (ČOI, 18. 1. 
2019). V letošním roce by měla 
na tuto skutečnost reagovat 
připravovaná novela ener-
getického zákona, která má 
zvýšit obranu spotřebitelů 
proti „energetickým šmej-
dům”, bohužel se novela bude 
zaměřovat jen na nepoctivé 
nabídky elektřiny a zemního 
plynu. U nabídek dodávek 
tepla se budou muset spole-
čenství vlastníků a družstva 
dále spoléhat na svůj dobrý 
úsudek. (KS)
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