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Vstupujeme do další dekády, která by měla 

přinést podstatné změny na energetickém 

trhu. Změny ve způsobu účtování energie, 

založeném na on-line monitoringu, změny 

související s vyšším podílem samovýroby 

energie, s nastupující elektromobilitou 

a s dalšími faktory. 

Některé z těchto faktorů zatím z pozice 

energetika města ovlivnit nelze, ale lze jim vyjít 

vstříc. Začít lze s relativními maličkostmi – 

sjednáním monitoringu spotřeby s distributory 

či dodavateli energie a vody, sjednáním 

jednotného a plně elektronického formátu 

faktur. Je možné prohloubit komplexní 

přípravu projektů v lepším energetickém 

standardu, s vlastní výrobou energie, s prvky 

adaptace na změnu klimatu a s přípravou 

na pravděpodobný rozvoj elektromobility.  

V tomto vydání zpravodaje uvádíme příklady 

dvou projektů, které ukazují směr, a současně 

jsou výsledkem pečlivé přípravy a energetické 

optimalizace.  

1. Úvodní slovo 

2. e-manažer a novela metodiky 

energetického managementu v OPŽP 

2. Novela ČSN EN ISO 50001 

3. Je standard „Budovy s téměř 

nulovou spotřebou“ již překonaný 

praxí? 

3. Národní strategie Smart City Svazu 

měst a obcí před dokončením 

3. Změna zákona o hospodaření 

energií  

4. Energetický management 

v programu EFEKT – jaký je 

optimální postup? 

4. Program EFEKT 2020 

4. Kalendář akcí 

4. Kontakty 

 

Město Vrchlabí přistoupilo k energetickému managementu odpovědně a již druhým rokem má obsazenu pozici energetikého manažera. 
Foto: PORSENNA o.p.s. 
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NEJEN PRO MĚSTA A OBCE ENERGETICKÝ MANAŽER 

UVNITŘ  NAJDETE 

Výzvy roku 2020 - komplexní projekty, téměř 
nulové budovy a samozásobení energií?  

 

ÚVODNÍ SLOVO 

Tyto a další příklady ukazují, že pouhé lpění 

na dodržení platných standardů není 

z hlediska budoucnosti úplně vhodné. Naopak 

ti, kteří se vydali náročnější cestou lepšího 

a léty osvědčeného standardu budov 

v pasivním standardu, se zahrnutím 

samovýroby energie, integrací prvků adaptace 

budov na změnu klimatu, důrazu na kvalitní 

vnitřní prostředí, vytvářejí provozně podstatně 

efektivnější budovy.  

Ukazuje se přitom, jak klíčová je spolupráce 

těch, kteří rozhodují o přípravě investičních 

akcí a těch, kteří následně přebírají budovy 

do správy.  

Tam, kde je energetický management brán 

skutečn vě vážně, už ani jiné projekty vznikat 

nemohou, protože se zkrátka jiný přístup 

dlouhodobě nevyplatí.  

Přeji Vám krásný rok 2020, 

 

Miroslav Šafařík  

ředitel PORSENNA o.p.s. 
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V dubnu 2019 vstoupila v účinnost novela 

normy ČSN EN 50001 Systémy 

managementu hospodaření s energií – 

Požadavky s návodem k použití.  

Hlavní změny  
 Větší kompatibilita s normami 

pro systémy managementu; 

 lepší integrace se strategickými procesy 

managementu; 

 silnější důraz na roli vrcholového vedení; 

 přesnější vyjádření, například lepší 

provázanost ukazatelů energetické 

hospodárnosti [EnPI] a výchozího stavu 

(stavů) spotřeby energie [EnB]; 

 tematické uspořádání termínů a definic 

a zahrnutí nových definic; 

Obrázek vlevo: Samotné zavedení monitoringu, 
byť jen měsíčního, ještě nezaručuje kýžený 
výsledek. Jak ukazuje graf, po celou topnou 
sezónu je spotřeba tepla vyšší, než byla 
stanovena en. specialistou. V metodice 
je ukázáno, jaký měl být správný postup 
v tomto případě a co mohlo zapříčinit tuto 
situaci.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
    

e-manažer a novela metodiky 

energetického managementu v OPŽP 

ZPRAVODAJ SW APLIKACE E-MANAŽER 

Novela ČSN EN ISO 50001 

Dosahování plánovaných úspor je obecně 

složitou disciplínou a ukázalo se, že ani 

energetičtí specialisté často neumějí 

žadatelům o dotaci efektivně pomoci, 

ať z důvodu, že nejsou u přípravy projektu 

od počátku, protože nejsou žadatelem 

požádáni o spolupráci včas, či nemají 

dostatek informací apod. Ukázalo se, že jak 

žadatel tak specialista občas přistupuje 

k energetickému managementu formálně 

a spoléhá, že to „nějak vyjde“.  

Hlavní změny v metodice  

V samotné podstatě metodiky, tj. způsobu 

zavedení a prokázání EM zásadní změny 

provedeny nejsou, jedná se spíše o doplnění 

a příklady.  

Samostatně jsou uvedeny požadavky 

na energetického specialistu a na žadatele 

o dotaci a to pro obě fáze, jak energetického 

posouzení, tak pro posudek v rámci ZVA. 

Význam výpočtové spotřeby 

Kromě dodržení požadavku na jednotný zdroj 

klimatických dat je nezbytné, aby specialista 

stanovil výpočtovou spotřebu (tepla) 

ve 12 hodnotách. Každý specialista by měl 

umět spočítat přesnou spotřebu tepla 

po renovaci budovy, což v praxi umožní 

zareagovat na případnou odchylku nejpozději 

v následujícím měsíci poté, co nastala.   

Příklady a návody 

V metodice je dále uveden návod pro samotné 

zavedení energetického managementu 

ve vztahu k předmětu dotace, například také 

v případech, kdy je předmětem dotace jeden 

objekt v rámci areálu budov  apod. 

Dále jsou uvedeny případy, které mohou 

v praxi nastat a možnosti jejich řešení.  

Příloha metodiky byla rozšířena o tři zahraniční 

příklady vedení energetického managmentu.  

 objasnění procesu „přezkoumání 

spotřeby energie“; 

 zpodrobnění plánu sběru energe-

tických dat a souvisejících požadavků.  

Výhody certifikace 

Hlavní výhodou certifikace podle 

normy zůstává pevné zakotvení 

procesů energetického managmentu 

v celé organizaci a jasné stanovení 

kompetencí a záruka udržitelnosti 

a principu neustálého zlepšování.  

V souvislosti s novelou zákona 

o hospodaření energií certifikace může 

nahradit pravidelné zpracování ener-

getických auditů, resp. energetického 

auditu energ. hospodářství organizace. 

Průběhový monitoring 
tepla v e-manažeru 

Tak jako v případě ostatních médií, je 

v SW e-manažer možnost připojit 

vzdálený monitoring také v případě 

kalorimetrů. 

Sledování absolutní spotřeby energie 

v podrobnějším časovém členění, typicky 

s odečtem jednou až několikrát za den 

umožní odhalit neefektivní dodávky tepla 

a lépe řídit režimy vytápění.  

V případě dvousložkové ceny je možné 

zaznamenávat hodnotu okamžitého 

výkonu. To je pro energetického 

manažera velmi cenné pro sjednání 

optimálních odběrových diagramů tepla 

a nastavení sjednaného výkonu 

ve smlouvách, čímž je možné spořit 

nemalé finanční prostředky. 
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ENERGETICKÝ  MANAGEMENT V PRAXI 

Je standard „Budovy s téměř nulovou 

spotřebou“ již překonaný praxí ?  
TNB = standard běžné výstavby  

Energetický standard, který od 1. 1. 2020 

začíná platit i pro rodinné domy, by měl být 

u veřejných staveb samozřejmostí již od roku 

2016, resp. 2018 podle velikosti budovy. 

Přesto zde panují jisté pochybnosti a obavy 

s tímto standardem spojené. Pojem „téměř 

nulová spotřeba“ byl převzat z evropské 

směrnice a je poměrně zavádějící. Tento 

standard se postupně snižuje a v současnosti 

představuje zpřísnění podmínek nejvýše 

o 20 % oproti dříve obvyklým novostavbám.  

Například v roce 2018 vyhovovalo novým  

požadavkům 80 % novostaveb. Přepracování 

projektu a případné zdražení o jednotky 

procent se tak týkalo pouze zbývajících 20 %. 

  

Z uvedených čísel vyplývá, že ti, kteří skutečně 

chtějí stavět kvalitně s dlouhodobým snížením 

provozních nákladů již dnes připravují stavby 

v lepším standardu, což ukazujeme i na dvou 

příkladech v pravém sloupci.  

Základ úspěchu - kvalitní 

projektová příprava 

Kvalitní projekty vznikají, pokud od počátku 

spolupracuje město (investiční odbor i správa 

majektu), architekt a energetický specialista. 

Jedním požadavkem by měla být optimalizace 

budoucích provozních nákladů.  V současnosti 

také spolu s adaptačními opatřeními 

a  samovýrobou energie. Pouhý požadavek 

na dodržení norem obvykle dosažení 

kvalitního výsledku nezajistí.  

Změna zákona 
o hospodaření energií  

Dne 8. 11. 2019 v Parlamentu skončilo  

druhé čtení vládního návrhu změny zákona 

o hospodaření energií. S ohledem 

na významné zdržení v projednávání 

zákona nelze předpokládat jeho účinnost 

dříve než v polovině roku 2020, takže 

se   němu určitě ještě vrátíme, aktuálně 

zde pouze zmíníme některé změny: 

 Povinné zpracování energetického 

auditu na celé energetické hospodářství;  

 nová koncepce hodnocení alternativních 

systémů dodávky energie; 

 průkaz energetické náročnosti budov – 

nově 3 části, úprava referenční budovy; 

 energetickým specialistou může nově 

být i právnická osoba. 

Národní strategie Smart City Svazu měst a 

obcí před dokončením 
Národní strategie Smart City je připravována 

tak, aby se v jejím rámci mohly realizovat 

aktivity „Smart City“ v obcích a městech ČR 

jakékoli velikosti. Zejména její Strategický cíl 8 

– občané a obce fungují jako „prosumers“ 

a partneři dodavatelů energie je inspirativní. 

Strategický cíl „samovýroby energie“ 

předpokládá následující trendy: 

1. Zvýšení energetické efektivity a zvýšení 

energetických úspor s cílem vynakládání 

méně finančních prostředků za energii 

a menší zátěž pro životní prostředí. 

2. Další zavádění technologií pro výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů. 

3. Odolnost měst vůči výpadkům energie  

krátkodobého charakteru. 

4. Vytváření společných (komunitních) 
projektů výroby energie z OZE. 

5. Edukace obyvatelstva v oblasti 
energetických úspor, výroby a plánování 
spotřeby. 

Kvalitní energetický 

management je základ SC 

Dosažení uvedených trendů v oblastech, 

které může město ovlivňovat přímo, 

předpokládá zavedení silného energetického 

managementu. Od monitoringu po koordinaci 

a plánování komplexních investičních 

projektů. Od využívání obnovitelných zdrojů 

po  avádění elektromobility, to vše závisí 

na tom, do jaké míry bude energetický 

management ve městě zaveden a rozvíjen.  

 

Novostavba základní školy 
v pasivním standardu 

První školní rok zahájila aktuálně největší  

základní škola v pasivním standardu v ČR, 

v Psárech u Prahy. Tento projekt je  

mj. důkazem, že lze skloubit velmi dobře 

promyšlené prostory pro vzdělávání 

s energetickou efektivností celku. 

 

Renovace v energeticky 
aktivním standardu 

Rekonstrukce jedné budovy bývalých 

kasáren v Litoměřicích ukazuje, že lze jít 

ještě dále. Po dokončení město získá 

52 startovacích bytů v domě, který bude 

mít aktivní energetickou bilanci.  

 

Zdroj:  https://sanceprobudovy.cz 

 

https://sanceprobudovy.cz/
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Organizační zajištění 

V případě, že ještě nemáte energetického 

manažera, prvním krokem by mělo být 

vytvoření této pozice a definování náplně 

jeho/její práce. Vhodné je ustanovení celého 

energetického týmu, který bude proces 

hospodaření s energií řídit a koordinovat. 

Obecné doporučení je postupovat v souladu 

s normou ISO 50001 (viz str.2).  

Zavedení informačního systému 

Významným pomocníkem a zjednodušením 

práce energetického týmu a manažera je 

přehledný systém pro monitoring, kontrolu 

a vyhodnocování spotřeby energie a vody.  

Obrázek: V rámci přezkumu spotřeby lze vytvořit „energetickou mapu města“, která přehledně zobrazuje 
podstatné informace o budovách s možností vyznačení hranic přijatelné energetické a ekonomické 
náročnosti.   

 

Přezkum spotřeby  

Dalším krokem je analýza energetického 

hospodářství (budov, zařízení, soustavy VO). 

Jedná se o stanovení hranice systému, 

referenčního stavu spotřeb a nastavení 

procesu vyhledávání příležitostí k úsporám.   

Energetická politika a cíle  

Důležitá je role vedení města - pro její 

posílení slouží energetická politika a cíle v ní 

obsažené, tj. dokument definující směřování 

organizace v oblasti hospodaření s energií. 

Plánování  

Klíčovým procesem je plánovitá příprava 

a koordinace investičních akcí a příprava 

rozpočtů. Plánování zahrnuje i vazby s dalšími 

koncepcemi (strategický plán, koncepce SC). 

Kontrola a vyhodnocování  

Nastavení správného procesu kontroly 

a vyhodnocování je zásadní pro dosažení 

předpokládaných výsledků a cílů nastavených 

v energetické politice. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetický management v programu 

EFEKT – jaký je optimální postup ? 

 

Kalendář akcí 

Infolist ENERGETICKÝ MANAŽER NEJEN PRO MĚSTA A OBCE připravila PORSENNA o.p.s. jako informační podporu internetové aplikace e-manažer pro energetický 
management.  PORSENNA o.p.s. provozuje také informační portál  www.energetickymanagement.cz.  Přetisk článků z tohoto infolistu je možný s uvedením zdroje. 
 

 

  Kontakt PORSENNA o.p.s. 

Kancelář  Michelská 18/12a  
140 00 Praha 4 

 

T    +420 244 013 189  
 

E    emanazer@porsenna.cz   
W  www.porsennaops.cz  
W  www.energetickymanagement.cz 
W  www.e-manazer.cz  

 

Energetický management ve veřejné správě  21.-22. ledna 2020 

INFORMAČNÍ  SERVIS 

11. ročník konference o energeticky 

úsporných opatřeních, využívání OZE 

a hospodárném nakládání s energií 

v organizacích veřejné správy. 

Hlavními tématy programu bude 

strategie, financování projektů, EPC a OZE 

a zavádění energetického managementu 

v českých městech. Více na: 

www.bids.cz/cz/konference/energeticky-

management-pro-verejnou-spravu/448.   

Výzvy v Operačním programu Životní prostředí v roce 2020 

Na začátku roku 2020 bude ukončení příjmu žádosti na probíhající výzvu z roku 2019, která bude 

následně vystřídána novou výzvou stejné oblasti podpory 5.1, tedy snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.  

Aktuální výzva:  

Výzva 121 - termín podání žádosti je do 3. 2. 2020. Celková alokace je 2,5 mld. Kč.  

Plánovaná výzva (uvažuje se o sloučení podpory 5.1 a 5.2):  

Výzva 146 - předpokládaný termín podání žádosti je do 2. 3. 2021. Celková odhadovaná 

alokovaná částka pro tuto výzvu je přes 3,5 mld. Kč. 

 

Program EFEKT 2020 
V rámci Programu EFEKT 2 je od ledna 

2020 opět možné žádat o dotaci 

na zavedení energetického managementu 

a na zpraco-vání analýzy EPC s termínem 

podání žádosti do 30. 9. 2020. 

 Aktivita 2D - Energetický management 

2020 – Zavedení systému hospodaření 

s energií v podobě energetického 

managementu podle ČSN EN ISO 50001 

s maximální výší podpory 500 tis. Kč. 

Žadateli mohou být již druhým rokem 

města a městské části od 5 000 obyvatel, 

dále také dobrovolné svazky obcí 

a podnikatelské subjekty. 

 Aktivita 2E – Zpracování dokumentů pro 

projekty řešené metodou EPC 2020 - 

Posouzení vhodnosti energeticky 

úsporných projektů řešených metodou 

EPC  s podporou až 200 tis. Kč. Je určena 

pro vlastníky objektů a/nebo veřejného 

osvětlení.  

 

  

Pojďte do toho s námi 
Specialisté společnosti PORSENNA o.p.s. 

Vám rádi pomohou s komplexní 

přípravou a organizací veřejné zakázky 

v oblasti zvyšování energetické efektivity, 

zejména pak v případě využití energetické 

služby se zárukou (projekty EPC).  

http://www.energetickymanagement.cz/
mailto:emanazer@porsenna.cz
http://www.porsennaops.cz/
http://www.energetickymanagement.cz/
http://www.e-manazer.cz/
http://www.bids.cz/cz/konference/energeticky-management-pro-verejnou-spravu/448
http://www.bids.cz/cz/konference/energeticky-management-pro-verejnou-spravu/448
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/_20_efekt_vyzva_05_2d_management.pdf
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/_20_efekt_vyzva_05_2d_management.pdf
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/_20_efekt_vyzva_06_2e_epc.pdf
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/_20_efekt_vyzva_06_2e_epc.pdf

