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Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, 

energetických služeb, energetického managementu, rozvoje chytrého regionu pro 

potřeby Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) a jeho příspěvkových organizací, 

příprava strategie MSK v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, 

zajišťování rozvoje čisté mobility MSK a poradenství a konzultační činnost  

pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií. 
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Přehled činností MEC pro Krajský úřad MSK 
 

• zabezpečení implementace ISO 50001 Energetický management, 

• vyhledávání objektů pro snížení energetické náročnosti, 

• příprava projektů v oblasti úspor energií a dotační poradenství, 

• posouzení záměru k reprodukci majetku, 

• spolupráce na projektu EPC 1 – verifikace úspor, 

• spolupráce na Územní energetické koncepci MSK, 

• reporty, vyhodnocování spotřeb energií a nákladů, 

• odborné posudky, studie, technická podpora, posudky investičních požadavků, 

posouzení změn projektových dokumentací, 

• rozvoj a podpora čisté mobility, 

• rozvoj chytrého regionu a SMART technologií, 

• příprava strategie MSK v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, 

• vyhledávání dotačních titulů, příprava, spolupráce a řízení projektů v rámci programu 

RE:START. 
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    Energetický management v MSK 
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Počet organizací: 222 
(10 zdravotnictví, 182 školství,  
  20 sociální oblast, 3 doprava,  
  7 kultura) 
 
Počet budov  
v majetku MSK: 1 400 
 

Počet zaměstnanců: 20 tisíc Roční náklady na energie 
cca 500 mil. Kč. 
Každé uspořené % 
představuje možnou 
úsporu 5 mil Kč. 

Aktivní energetický management 
u všech příspěvkových organizací MSK 

 



Dosažení energetických úspor 
 

     Nízkonákladová opatření - činnosti aktivního energetického managementu 

     Vysokonákladová opatření - zhodnocení energetického hospodářství 
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Činnosti aktivního  

energetického managementu  
 

• kontrola spotřeby energií a reporty vedení kraje, 

• příprava pro nákup energií na komoditní burze, 

• kontrola povinností dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, 

• měrné spotřeby energetické náročnosti budov, hledání úspor nastavením, 

• pravidelná kontrola nastavení smluv elektřiny – nízké a vysoké napětí, 

optimální nastavení distribuční sazby a velikosti jističe, měření příkonu, 

• pravidelná kontrola nastavení smluv u středoodběru plynu – optimální 

nastavení denního rezervovaného příkonu, pravidelná kontrola, 

• kontrola nastavení odběru tepla – nastavení velikosti rezervovaného příkonu 

tepla, pravidelná kontrola, 

• databáze zdrojů tepla (výkon, počet, stav, legislativa). 
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Portál energetického manažera 
Nástroj energetického manažera  
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Zhodnocení energetického hospodářství 
 Posouzení stávajícího stavu – Energetické posudky 

− vytápění, příprava TUV, 

– termovizní snímkování budov, 

– technické rozvody tepla a elektřiny, 

– osvětlení (měření velikosti osvětlení luxmetrem), 

– řízené větrání a chlazení. 
 

 Návrh energeticky úsporných opatření 

– obnovitelné zdroje energie (např. FTV, kombinovaná výroba elektřiny a tepla),  

– LED osvětlení (vnitřní/vnější), 

– IRC regulace,  

– Hlídání ¼ hod maxima, 

– energetický dispečink. 
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Energetická studie – Krajský úřad MSK 
 

 Posouzení stávajícího stavu, 

– obálka budovy, tepelné hospodářství, elektrické energie. 

     Návrh vhodných energeticky úsporných opatření, 

– energetický dispečink, hlídání ¼ hod maxima, LED osvětlení (vnější/vnitřní),  

IRC regulace, fotovoltaická elektrárna. 
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Energetická studie – Domov Duha 
 

 Posouzení stávajícího stavu, 

– obálka budovy, tepelné hospodářství, elektrické energie. 

     Návrh vhodných energeticky úsporných opatření, 

– energetický dispečink, kondenzační kotle, instalace kogenerační jednotky, IRC 

regulace. 
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Energetická studie – Dětský domov Radkov-

Dubová 
 

 Posouzení stávajícího stavu, 

– obálka budovy, tepelné hospodářství. 

     Návrh vhodných energeticky úsporných opatření, 

– energetický dispečink, instalace nové kondenzační kotelny za stávající zdroj na 

tuhá paliva. 
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www.mskec.cz 
 

Děkuji za pozornost 

  

Ing. Rostislav Rožnovský 

ředitel Moravskoslezského energetického centra, 

příspěvkové organizace 
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