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TÝM PRO ENERGETIKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

• Pavel Bulíček – Představitel vedení kraje (1. náměstek hejtmana)

• Bořek Dvořáček - Krajský energetik ( referent pro energetiku – KÚ KHK)

• Lenka Bacovská – Interní auditor (vedoucí odd. projektového řízení CIRI)

• Pavel Pernet – Odborný konzultant pro energetiku  (CIRI)

• Josef Špráchal – Odborný konzultant pro energetiku  (CIRI)

• Petr Voseček – Odborný konzultant pro energetiku (CIRI)



ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Zisk CERTIFIKÁTU ISO 50001

• 2018 Certifikační audit a zisk certifikátu ISO 50001:2012 
na 3 roky

• každý rok dozorový audit a potvrzení platnosti

• 2021 Recertifikační audit a zisk certifikátu ISO 50001:2019 
na 3 roky

• každý rok dozorový audit a potvrzení platnosti



Zákon č. 406/2000 Sb. - § 9 ENERGETICKÝ AUDIT

Kdy není povinnost zpracovat energetický audit každé 4 roky:

(5) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se

nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a

akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle

harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s

energií – ČSN EN ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.



ORGANIZACE V SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU KHK

Do systému Energetického managementu je zařazeno 
100 organizací KHK: 

• Střední školy 39

• Speciální školy 9

• Ústavy sociální péče 8

• Zdravotnictví 6

• Kultura 9

• Dětské domovy 8

• Domovy důchodců 15

• Ostatní (tj. admin. budovy, školní jídelna apod.) 6



ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EnMS

Základní dokumenty Systém managementu hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

•Energetická politika KHK

• Směrnice č. 27    

Systém managementu 

hospodaření s energií -

vychází z normy 

ČSN EN ISO 50001:2019.



ZPRÁVA Z PŘEZKOUMÁNÍ EnMS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KHK si ve Směrnici č. 27 stanovil interval přezkoumávání 1 rok. 
Zprávu schvaluje Rada Královéhradeckého kraje.

Základní požadavky na přezkoumání systému:

• Kontrola hranic systému
• Spotřeby energií, vody, PHM
• Trendy ve vývoji koeficientu energetické náročnosti EnPI
• Plnění cílových hodnot
• Emise CO2

• Nápravná opatření
• Interní audity
• Návrh cílů pro další rok
• Další doporučení ke zlepšování

Zpráva – cca 25 stran, 14 příloh



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Královéhradeckého kraje

Krajská energetická skupina
• 26 členů
• zástupci politického vedení KHK, výrobců a distributorů energií, 

podnikatelské sféry, zdravotnictví, energetický tým KHK
• setkání organizuje Krajská hospodářská komora

Územní energetická koncepce
• Povinnost dle zákona č. 406/2000 Sb.
• Zpracovává se na období 25 let
• Cca 400 stran, 244 tabulek, 102 obrázků a grafů, přílohy
• Schválena MPO v roce 2019
• Jednou za pět let Zpráva o uplatňování ÚEK



EDO – ENERGETICKÁ DATABÁZE ORGANIZACÍ KHK

Všechny informace o energiích PO KHK na jednom místě

• Dotazník - stav budovy, způsobu vytápění, spotřeby elektrické energie, ohřev TV, ...
• PENB
• Protokoly z auditů
• Smlouvy na dodávky energií a údaje o spotřebách energií
• Fotodokumentace kotlů, výměníků, .....
• Zápisy z návštěv organizací
• Investice
• Korespondence
• Trafostanice
• Dálkové odečty (příprava)
• Pověřovací listiny EnMS



PROJEKT DÁLKOVÝCH ODEČTŮ SPOTŘEB ENERGIÍ - PŘÍPRAVA

Zmapování fakturačních měřidel 
všech budov v organizacích

• Mapa se zakreslením umístění 
(snadné získání GPS souřadnic)

•Popis měřidel (umístění v budově, 
číslo odběrného místa, dostupnost 
230 V, kdo je dodavatel energie)

• Fotodokumentace měřidel



PROJEKT DÁLKOVÝCH ODEČTŮ SPOTŘEB ENERGIÍ - REALIZACE

Systém CEM

k 20.1.2023 sleduje

1071 odečítaných 

měřidel

Příklad: Domov v 

Podzámčí Chlumec nad 

Cidlinou

Intervaly odečtů:

Elektřina – interval ¼ hodiny

Voda – interval ¼ hodiny

Plyn – interval 1 hodina

Teplo – interval 1 hodina



Aplikace CEM

Odečítaná měřidla:
• 437 elektroměrů
• 225 plynoměrů
• 301 vodoměrů
• 108 kalorimetrů

Systém výstražných alarmů – minimalizace škod při haváriích

Aplikace nepotřebuje instalaci, stačí běžný webový prohlížet v PC nebo mobilu

Součást aplikace CEM je také:
• E-learning – školící modul pro energetické manažery organizací se závěrečným 

testem
• Kalendář kontrol a revizí pro každou organizaci



PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ MANAŽERY

• pro energetické manažery v 
organizacích KHK

• popř. pro další zájemce o 
informace o energetice

• 26 stran + obálka
• náklad 300 výtisků



PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ MANAŽERY



KONTROLY HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Kontrola faktur za dodávky vody
• Např. zjištěn chybný výpočet trvalé platby za srážkovou vodu 
nebo platba za nepoužívaný vodoměr

Kontrola faktur za dodávku elektřiny 
•Změna distribuční sazby, změna velikosti hlavního jističe
• U trafostanic – správné nastavení parametrů nákupu elektřiny

Nejedná se přímo o úsporu energií, ale úsporu finanční

Kontrola faktur za dodávky plynu, tepla
• Nastavení správných parametrů ve smlouvách



KONTROLA FUNKČNOSTI TERMOKAMEROU

• Kontrola funkčnosti FV panelů 
infračervenou kamerou

1. Domov sociálních služeb Skřivany
2. Dětský domov Nechanice
(pokud je část panelu tmavá  –
je část panelu nefunkční a snižuje 
výkon všech panelů zapojených v sérii)

• Kontrola tepelných mostů a úniku 
tepla v konstrukcích budov

• Kontrola trafostanic a rozvaděčů



NÁKUP ENERGIÍ

Centrální nákup elektrické energie a plynu pro 
všechny organizace KHK Českomoravská 
komoditní burza Kladno

• Elektřina nízké napětí
• Elektřina vysoké napětí
• Plyn maloodběr
• Plyn střední odběr a velkoodběr



EPC

Energy Performance Contracting
Projekty s garantovanou úsporou

1. balíček  - 11 organizací
2. balíček – 16 organizací

• IRC
• výměna svítidel
• rekonstrukce kotelen
• perlátory k vodovodním bateriím

10ti leté období, skončilo na konci roku 2022
Na roky 2023-2024 podepsaná servisní smlouva na údržbu systému



Fotovoltaika, IRC

Přípravy projektů:

• Fotovoltaické elektrárny
- v první vlně budovy v 15 organizacích, - instalovaný výkon 1 MWp

• IRC – Individual Room Control
- Dálkové individuální nastavení teplot v jednotlivých místnostech v 
průběhu týdne a denní doby
- Dálkově ovládané ventilové hlavice radiátorů
- Velmi vhodné: školy
- Méně vhodné/nevhodné: domovy důchodců, sociální péče, zdravotnictví



EKIM, telefonická infolinka

EKIM – energetické konzultační místo
Formulář pro kladení dotazu na www.cirihk.cz

Telefonická infolinka  
• V provozu od října do 31. 12. 2022, každý pracovní den od 8:00 do 14:00
• Poradenství v oblasti trhu s energiemi, energetice a úspor energií
• Provozoval externí subjekt
• Informace o infolince – webové stránky kraje, periodikum U nás v kraji, informoval také 

Český rozhlas



Ing. Pavel Pernet
Centrum investic, rozvoje a inovací
pernet@cirihk.cz
tel.: 724 762 096

Děkuji za pozornost

KRÁLOVÉHRADECKÝ

KRAJ

mailto:pernet@cirihk.cz

