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ÚVOD
Cílem této publikace je poskytnout přehlednou formou základní informace potřebné pro činnost systematického provádění energetického manažerství na
úrovni jednotlivých rozpočtových a příspěvkových organizací založených a řízených Magistrátem města Plzně.

Zavádění energetického manažerství má jediný hlavní
důvod: snižování energetické náročnosti, jehož důsledkem je pokles negativních vlivů energetiky na životní
prostředí a snižování nákladů za energie.

CO JE ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ
Energetické manažerství je činnost zaměřená na
trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetického zařízení se zřetelem na zachování minimální
možné spotřeby energie. Spočívá v pravidelné registraci a vyhodnocování parametrů určujících spotřebu
energie. Po srovnání se vyhodnotí příčiny diferencí
spotřeby energií a provedou se opatření. Energetický
manažer trvale ovlivňuje uživatele a vede ho k energeticky vědomému jednání.
Výchozím podkladem pro energetické manažerství by
měl být energetický audit, který je dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 213/2001 Sb. povinný u organizačních složek státu,
krajů a obcí a příspěvkových organizací s celkovou
roční spotřebou vyšší jak 1 500 GJ.
U objektů se spotřebou nižší než je uvedený limit je
vhodné provést energetickou prohlídku budovy - jakýsi
zjednodušený energetický audit. Výstupem z energetických auditů a prohlídek je popis sledovaných budov,
jejich stavebně technického stavu, způsobu využívání,
vývoje spotřeb energií v jednotlivých letech atd. Na základě průměrných spotřeb za uplynulé tři roky lze
stanovit tzv. referenční spotřeby, které dále slouží
k porovnávání a vyhodnocování efektivity energetického manažerství a přínosů z realizovaných energeticky úsporných opatření. Na základě auditorem
doporučených opatření je nutné vytvořit koncepci realizace energeticky úsporných opatření v objektu, areálu
budov či zařízení. Tato koncepce by měla být naplňová-

na jak při běžném provozu a údržbě, tak i v návaznosti
na provádění větších oprav, úprav nebo modernizaci.
V podmínkách města nebo kraje je třeba pod
pojmem energetické manažerství chápat i správu energetické statistiky, tvorbu a naplňování územní energetické koncepce. To znamená:
ve spolupráci s energetickými společnostmi, s největšími odběrateli a s úřady činnými v oblasti ochrany
životního prostředí (např. odbory životního prostředí,
Česká inspekce životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav apod.) zajišťovat trvalou aktualizaci
energetické statistiky
n

provádět pravidelné vyhodnocování naplňování přijaté územní energetické koncepce a podávat návrhy na
její úpravy a doplňky nejlépe jednou za dva roky
n

zajišťovat realizaci podpůrných programů přijatých
k uskutečnění ÚEK
n

vydávat vyjádření a stanoviska k zamýšleným
stavbám, k návrhům jiných koncepčních dokumentů
apod. z pohledu jejich souladu s územní energetickou
koncepcí (např. obdobné vyjádření vyžaduje Státní fond
životního prostředí k žádostem o dotace)
n

poskytování informačních a poradenských služeb
obvodním úřadům, firmám i občanům o ÚEK a energetickém hospodářství.
n
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CO JE ENERGETICKÝ AUDIT
Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobu a úrovni využívání
energie v budovách a v energetickém hospodářství.
Dále obsahuje návrh opatření, která je třeba realizovat
pro dosažení energetických úspor. Závěrečná zpráva
energetického auditu musí obsahovat:
n hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov
n

celkovou výši technicky dosažitelných úspor

n návrh vybrané varianty k realizaci energeticky
úsporných opatření včetně ekonomického zdůvodnění
n

závěrečný posudek

Podrobný obsah zprávy o energetickém auditu je
stanoven vyhláškou MPO č. 213/2001 Sb.

Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu,
krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, je ve
výši 1 500 GJ celkové roční spotřeby. Pro ostatní fyzické a právnické osoby je limit ve výši 35 000 GJ
celkové roční spotřeby. U budov a areálů samostatně
zásobovaných energií je povinnost zajistit energetický
audit tam, kde je roční spotřeba vyšší než 700 GJ. Dále
musí nechat zpracovat energetický audit každý, kdo
žádá o dotaci v rámci Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů.
Přestože zákon nařizuje pořízení energetického auditu jako jednorázový úkon, bude vhodné při změně
stavebnětechnického stavu budovy, při neodůvodněném zvýšení spotřeby energie a před plánovanou modernizací spolupracovat s energetickým auditorem.

PLATNÁ LEGISLATIVA
V OBLASTI ENERGETIKY
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
Vyhl. MMP č. 150/2001 Sb. … minimální účinnost při výrobě elektřiny a tepelné energie
Vyhl. MMP č. 151/2001 Sb. … podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie
Vyhl. MMP č. 152/2001 Sb. … pravidla pro vytápění a dodávku TUV, měrné ukazatele spotřeby tepla
Vyhl. MMP č. 153/2001 Sb. … způsob určení technických ztrát elektrické energie
Vyhl. ERÚ č. 154/2001 Sb. … udělování licencí na podnikání v energetice
Vyhl. MPO č. 165/2001 Sb. … dispečerské řízení provozu plynárenské soustavy
Vyhl. MPO č. 166/2001 Sb. … o činnostech ústředního plynárenského dispečinku
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Vyhl. MPO č. 167/2001 Sb. … o stavech nouze v plynárenství
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
Vyhl. MPO č. 212/2001 Sb. … pravidla navrhování zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
Vyhl. MPO č. 213/2001 Sb. … náležitosti energetického auditu
Vyhl. MPO č. 214/2001 Sb. … obnovitelné zdroje
Vyhl. MPO č. 215/2001 Sb. … štítkování spotřebičů a účinnost užití energie
Vyhl. MPO č. 291/2001 Sb. … účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
Vyhl. MPO č. 218/2001 Sb. … o měření elektřiny a předávání technických údajů
Vyhl. MPO č. 219/2001 Sb. … o postupu v případě hrozícího stavu nouze v elektroenergetice
Vyhl. MPO č. 220/2001 Sb. … o dispečerském řádu elektrizační soustavy
Vyhl. MPO č. 221/2001 Sb. … o udělování autorizace na výstavbu přímého el. vedení
Vyhl. MPO č. 222/2001 Sb. … o udělování autorizace na výstavbu výrobny elektrické energie
Vyhl. MPO č. 223/2001 Sb. … o podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech
Vyhl. MPO č. 224/2001 Sb. … o rozdělení nákladů na ÚT a TUV na jednotlivá odběrná místa
Vyhl. MPO č. 225/2001 Sb. … postup při stavu nouze v teplárenství
Vyhl. MPO č. 226/2001 Sb. … o udělování autorizace na výstavbu zdrojů tepla
Vyhl. MPO č. 306/2001 Sb. … o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Vyhl. MPO č. 329/2001 Sb. … podmínky připojení a dodávek plynu
Vyhl. MMR č. 372/2001 Sb. … pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování TUV mezi konečné
spotřebitele
Nařízení vlády č. 63/2002 Sb. , o pravidlech poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného
nakládání energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
Zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ JEDNOTKY,
ZNAČKY A VZOREČKY

1 GJ = 1012 J = 0,277 78 MWh
1 PJ (petajoule) = 1015 J
1 EJ (exajoule) = 1018 J
1 kWh = 3,6 . 106 J
1 MWh = 3,6 GJ
1 MWh = 0,86 Gcal (gigakalorie)
1 tmp (tuna měrného paliva) = 29,3076 GJ = 8,141 MWh
1 toe (tuna ropného ekvivalentu) = 41,87 GJ = 11,63 MWh
geometrická charakteristika budovy:
A / V ( 1/m )
kde
A … celková plocha ochlazovaných konstrukcí ( m2 )
V … vytápěný objem budovy ( m3 ) - objem zahrnuje všechny konstrukce tvořící
hranici budovy, kromě lodžií, atik a říms
měrná spotřeba tepla na vytápění:
eV = Er / V ( kWh/m3 )
kde
Er … spotřeba tepelné energie za otopné období ( kWh )
měrná spotřeba tepla vztažená na m2 plochy vytápěných místností ( stanoveno pro světlou výšku podlaží 2,6 m ):
eVA = eVN / 0,32
( kWh/m2 )
Poznámka: požadované hodnoty měrné spotřeby tepla při vytápění budov jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce
č. 291/2001 Sb.
stanovení počtu denostupňů:
D° = d . ( ti - tes )
kde

d … počet dnů vytápění v daném otopném období ( - )
ti … převládající vnitřní teplota v daném otopném období v budově ( °C )
tes … průměrná teplota venkovního vzduchu v daném otopném období ( °C )

Poznámky: průměrná teplota vnitřního vzduchu se vypočte jako jedna čtvrtina součtu teplot vnitřního vzduchu naměřených
uprostřed půdorysu místnosti ve výšce 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy v 8,00; 12,00; 16,00 a 21,00 hod. Průměrnou denní
teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot naměřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch
v 7,00; 14,00 a ve 21,00 hod., přičemž teplota měřená ve 21,00 hod. se počítá dvakrát.
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POPIS ČINNOSTÍ ENERGETICKÉHO
MANAGEMENTU VE MĚSTĚ
VNĚJŠÍ ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Správa energetické statistiky, tvorba a trvalá aktualizace územní energetické koncepce – to je tzv. vnější
energetický management.
Energetická statistika území je především:
n evidence zdrojů tepla, výroben elektrické energie,
trafostanic, předávacích stanic tepla a zařízení na využívání obnovitelných a netradičních zdrojů energie - bodové prvky vhodné k zakreslení do mapy
n liniové prvky zakreslené v mapě: rozvody elektrické
energie, zemního plynu a tepelné energie (parních a
horkovodních rozvodů v členění na primární a sekundární část)
n dalším podkladem pro tvorbu územní energetické
koncepce jsou plošné objekty rovněž zakreslené
v mapovém podkladu vyplývající z územního plánu –
plochy a koridory pro výstavbu energetických zařízení,
plochy rozvojových území (pro které se stanovují potřeby energií)

VNITŘNÍ ENERGETICKÝ MANAGEMENT

K efektivnímu provádění energetického manažerství
na úrovni města i jednotlivých organizací je nutná operativní spolupráce a výměna informací mezi městským
energetikem a vedením či energetikem jednotlivých
organizací. U organizací se jedná zejména o nahlašování spotřeb energií, provedených energetických
auditech či realizovaných opatřeních apod. a ze strany
městského energetika především metodické řízení,
poradenství, předávání informací o klimatických podmínkách za uplynulé období, o vyhlášení dotačních programů na realizaci energeticky úsporných opatření,
spolupráce při tvorbě žádostí o dotace, vyhodnocování
přínosů, jednání se Státní energetickou inspekcí atd.
Podrobnosti energetického manažerství jsou uvedeny v Katalogu energetického manažerství v budovách,
zpracovaném Stavebně technickým ústavem – E, a.s.
(katalog energ manažerství.pdf ).
Další užitečné informace lze najít v příručce Referenční podmínky při hodnocení úrovně energetické spotřeby, kterou zpracovala firma March Conzulting, s.r.o.
(referenční podmínky.pdf). Obě příručky vydala
Česká energetická agentura a jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.ceacr.cz/.

Tzv. vnitřní energetický management – tj. sledování a
vyhodnocování spotřeb energií v budovách a zařízeních, kde jsou náklady na energie hrazeny z rozpočtu města. Někdy je tato metoda energetického řízení
označována jako Monitoring & Targeting (M&T).
Přičemž monitoring je systematické sledování skutečné
energetické spotřeby. Targeting je analýza výsledků a
následná realizace úsporných opatření. Pro správnou
interpretaci a porovnávání spotřeby energií je nutné
přesně určit, které faktory mají zásadní vliv na velikost
energetické spotřeby. Znalost těchto faktorů umožní
identifikaci a realizaci úsporných opatření. Úspor
energií je dosahováno především realizací beznákladových a nízkonákladových opatření. Zároveň však
umožňuje nalézat a posuzovat úsporná opatření
investičního charakteru.
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VZORY NAPROGRAMOVANÝCH SOUBORŮ
U městského energetika (kontakt je uveden v závěru)
je možné si vyžádat naprogramované soubory, které
mají usnadnit evidenci spotřeb a nákladů, jejich
srovnávání, přepočty a vyhodnocování. Ukázky výstupů
z těchto souborů jsou v příloze č. 1

n

sledování spotřeb energií VZOR.xls – jedná se
o soubor, který slouží k zapisování odečtů měřidel
spotřeby energií, fakturovaného množství energie a
dalších údajů souvisejících se spotřebou energií.
Automaticky provádí přepočet spotřeby tepla na
vytápění na srovnatelné klimatické podmínky – tzv. normový rok, výpočet měrné spotřeby atd. Současně
umožňuje numerické i grafické porovnání spotřeby
s uplynulým obdobím. Dále provádí přepočet měsíční
spotřeby na teoretickou roční spotřebu při daném způsobu vytápění, což slouží k posouzení stavu regulace
vytápění. Soubor rovněž sleduje vývoj nákladů a v případě pronajímání určitých prostor v objektu provede
roční rozúčtování nákladů.

n

n

seznam sledovaných objektů VZOR.xls - slouží ke
sledování spotřeb energií a nákladů u skupiny
samostatně zásobovaných budov nebo areálů.
Umožňuje srovnávání jednotlivých objektů na základě
energetické a geometrické charakteristiky.
KLIMA.xls (klimatické údaje) - jedná se o pomocný
soubor, do kterého jsou zaznamenávány klimatické
údaje za otopné období. Na podkladě průměrných
venkovních teplot a počtu topných dnů provádí výpočet
denostupňů. (Při sledování více budov se údaje z tohoto souboru automaticky přebírají do jednotlivých
souborů podrobně sledovaných budov. V případě sledování pouze jedné budovy, je možné klimatické údaje
zapisovat přímo do souboru daného objektu na list
KLIMA.)

UŽITEČNÉ ODKAZY
NA INTERNET A POUŽITÁ LITERATURA
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Státní energetická koncepce (politika)

www.mpo.cz

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

www.mpo.cz

Energetický zákon č. 458/2000 Sb.

www.mpo.cz

Státní program na podporu úspor energií

www.ceacr.cz

Metodika - energetický koncept

www.ceacr.cz

Informace o úsporách energií

www.energ.cz

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb.,
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

www.energ.cz

Zákony a vyhlášky

www.energ.cz

Fyzikální tabulky

www.energ.cz

ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ

Aktuální zprávy ze světa energetiky

www.energ.cz

Energetický informační systém ČEA
(legislativa, energetická zařízení, otopné soustavy, stavební materiály atd.)

www.eis.cz

Bezplatný informační servis (zejména k problematice vytápění)

www.teplo.cz

Západočeská energetika, a.s.

www.zce.cz

Západočeská plynárenská, a.s.

www.zcp.cz

Plzeňská distribuce tepla, a.s.

www.pdt.cz

Plzeňská teplárenská, a.s.

www.pltep.cz

Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz

Energetický informační systém

www.eccb.cz

Energetický regulační úřad
Útvar koncepce a rozvoje
Územní energetická koncepce města Plzně

www.eru.cz
http://info.plzen-city/ukr/
http://info.plzen-city.cz/generel/

ZÁVĚR
Z praktických zkušeností za uplynulé tři roky mohu
konstatovat, že výkon činností souvisejících s energetickým manažerstvím je v jednotlivých organizacích na
rozdílné úrovni. Potěšující je trend, který nasvědčuje
tomu, že úroveň energeticky vědomého chování ve
všech organizacích se zvyšuje.
Domnívám se, že posláním městských organizací
jsou především činnosti v oblasti správy majetku, kultury, školství či sociální péče, tedy oblastí pro které byly
zřízeny. Při efektivní spolupráci může pracoviště městského energetika zajistit řadu odborných činností. Vždy
je však nezastupitelná role energetického manažera
přímo v organizaci nebo objektu. Jedině ten může
ovlivňovat energeticky vědomé chování uživatelů, znát
technický stav budovy a zařízení, provádět odečty
měřidel atd.

Protože ne všechny organizace dosud plně využívaly
spolupráce s městským energetikem, dovoluji si na
závěr uvést potřebné kontakty:

František Kůrka
Magistrát města Plzně
Odbor řízení technických úřadů
Škroupova 5
306 32 Plzeň
tel. 37 803 4054
fax. 37 803 4022

e-mail: kurka@mmp.plzen-city.cz
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PŘÍLOHA

ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ

UKÁZKY VÝSTUPŮ ZE SOUBORU
SLEDOVÁNÍ SPOTŘEB ENERGIÍ A KLIMA

Komentář: obdobně jsou na jednotlivých listech evidovány měsíční nebo roční spotřeby všech druhů energií.
Údaje se zapisují pouze do podbarvených políček, ostatní hodnoty program vypočte nebo přebírá z jiné buňky.
Přepočet spotřeb tepla na vytápění se provede automaticky po zadání údajů o počtu topných dnů v jednotlivých měsících a průměrných venkovních teplotách v souboru KLIMA.
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Komentář: program provede přepočet spotřeb tepla v jednotlivých měsících konkrétního roku na teoretickou roční spotřebu. Tabelárně
a graficky je znázorněno, jaká by byla roční spotřeba v případě, že by se tímto způsobem regulovalo vytápění po celý rok. Nedokonalá regulace se nejvíce projevuje v přechodném období (jaro). Kvalitní regulace (ve 2. pololetí) se projevuje nízkými a vyrovnanými hodnotami.
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Přepočet celkových ročních spotřeb energií na GJ

Komentář: přepočet všech energií spotřebovaných v objektu ukazuje vývoj enrgetické náročnosti. Postihuje změnu systému vytápění a
přípravy TUV (např. při přechodu z vlastní kotelny na soustavu centrálního zásobování teplem, z plynu na elektřinu apod.). Tato hodnota dále
slouží k porovnání s limitem pro pořízení energetického auditu.

Podíl jednotlivých energií na celkových nákladech
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