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Klimaticko-energetický plán:  
manuál k tabulkové části 

 

1. Popis tabulkové části klimaticko-energetického plánu 
 

Klimaticko-energetický plán (dále také KEP) je standardně tvořen textovou a tabulkovou částí.  

Tento manuál popisuje možnosti a způsob práce se šablonou klimaticko-energetického plánu, která 
vznikla v rámci projektu EmpowerClimate a slouží jako pomůcka pro provádění procesů v rámci 
klimaticko-energetického managementu, především pro plánování a vyhodnocování realizovaných akcí, 
a pro dosahování nastavených cílů v oblasti klimaticko-energetického managementu (dále také KEM).  

Šablona KEP je připravena ve formátu *.xlsx v programu Microsoft Excel. Pro práci s touto šablonou je 
třeba mít nainstalovaný program Microsoft Excel. 

Tato pomůcka se skládá z několika listů: 

 KEP – základní informace o organizaci, jejím energetickém hospodářství a cílech v oblasti KEM 

 Referenční stav - kompletní soupis energetického hospodářství s uvedením hodnot výchozí 
energetické a emisní bilance,  

 Rizika a zranitelnost 

 Hodnocení tvorby KAP 

 Hodnocení odolnosti 

 Zásobník opatření - katalog opatření pro snižování energetické a emisní náročnosti, 
s vyčíslením předpokládaných dopadů na spotřebu energie a emise CO2 

o součástí katalogu jsou i jiná adaptační opatření (např. hospodaření s vodou, využití 
zelené infrastruktury a podobně) 

 Vyhodnocování – slouží pro každoroční kontrolu a vyhodnocování dosahovaných hodnot 

 Souhrn – přehledová tabulka sloužící k vyhodnocení dosažených hodnot, jak meziročně, tak 
vůči výchozímu stavu 

 Graf – grafické znázornění průběhu jednotlivých ukazatelů 
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2. Návod k použití 
 

2.1. List „KEP“ 
 

Tento úvodní list slouží jako rozcestník pro celý sešit. Kromě legendy a přehledu emisních faktorů pro 
jednotlivá média, které je možné přímo zde upravovat, se v rámci tohoto listu vyplňují také: 

 základní identifikační údaje o organizaci 

 souhrnné informace o rozsahu energetického hospodářství 

 cíle nastavené v rámci klimaticko-energetického managementu vč. cílového roku 

 monitorovací roky, ve kterých bude probíhat vyhodnocování ukazatelů 

 slovní popis fází úsporných opatřenía 

Obrázek 1 - Možnosti nastavení v rámci úvodního listu 

 

 

2.1.1. Základní údaje 
 

 Název organizace 
Doplňte konkrétní název města, obce, kraje, městské části 
či podnikatelského subjektu 

 IČ Doplňte konkrétní identifikační číslo organizace 

 Výchozí rok 
Doplňte rok, pro nějž byl zpracován přezkum spotřeby při 
zavedení KEM; tj. počáteční stav 

 

2.1.2. Přehled energetického hospodářství organizace 
 

 Počet objektů celkem  
v majetku organizace 

nevyplňuje se, je určen součtem položek níže 

 z toho budov Doplňte počet budov v rámci energetického 
hospodářství organizace 
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 z toho jiných provozů a zařízení: Doplňte počet jiných provozů, soustav a zařízení (např. 
soustava veřejného osvětlení, kamerový systém, 
kogenerační jednotka, kašna apod.) 

 z toho doprava (počet vozidel): 
Doplňte počet vozidel v sektoru doprava 

 

2.1.3. Nastavené cíle v rámci KEM 
 

Cílové hodnoty vycházejí z dokumentu Klimaticko-energetické politiky a Klimaticko-energetického 
plánu.  

 

 Cílový rok pro dosažení 
výše uvedených cílů 

Zde vyplňte rok, ke kterému má být dosaženo 
nastavených cílů.  

 Cíl v oblasti spotřeby 
energie 

U všech těchto polí vyplňte konkrétní cílové hodnoty, ke 
kterým organizace směřuje.  
 
Pokud jsou cílové hodnoty nastaveny procentuálně, je 
třeba cílové hodnoty prvně vyčíslit a poté vyplnit 
konkrétní hodnoty spotřeby, výroby, či emisí CO2. 

 Cíl v oblasti spotřeby vody 

 Cíl v oblasti emisí CO2 

 Cíl v oblasti výroby energie 

Hodnoty zde vyplněné se automaticky propíší do listů „Souhrn“ a „Graf“. 

 

2.1.4. Monitorované roky 
 

Tento nástroj umožňuje zaznamenání až deseti monitorovacích roků. Ve výchozím nastavení jsou 
monitorovací roky nastaveny jako roky navazující na výchozí rok nastavený výše. V případě potřeby je 
možné si jednotlivé monitorovací roky libovolně upravit. Monitorovací roky na sebe nemusí navazovat. 
V případě, že je žádoucí, aby monitorovacích roků bylo méně, stačí hodnoty smazat.  

Monitorované roky se automaticky propíší do listů „Vyhodnocování“, „Souhrn“ a „Graf“. 

2.1.5. Přehled emisních faktorů – spotřeba, výroba 
 

V tabulkách emisních faktorů pro spotřebu a výrobu je možné upravit přednastavené hodnoty pro místní 
podmínky. Hodnoty emisních faktorů pro jednotlivá paliva jsou provázána vzorcem s listy „Referenční 
stav“ a „Vyhodnocování“, kde se v návaznosti na vyplněné spotřeby automaticky vypočítají hodnoty 
emisí CO2. 

V případě, že v rámci monitorovaného majetku existuje spotřeba jiného paliva, než je uvedena 
v tabulce, je možné využít položky „ostatní fosilní paliva“ či „ostatní OZE“ podle druhu paliva, kam lze 
vyplnit libovolnou odpovídající hodnotu emisního faktoru.  

2.1.6. Nastavení stavů opatření 
 

Zde je možné nastavit slovní popis jednotlivých fází spojených s přípravou a realizací opatření, se 
kterými je následně možné pracovat v listu „Zásobník opatření“.  

Ve výchozím nastavení jsou uvedeny tyto fáze: námět – ke schválení – příprava – realizace - realizováno 
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2.2. List „Referenční stav“ 
 

Tento list slouží pro zaznamenání výchozího referenčního stavu energetické a emisní bilance pro daný 
rok.  

Tabulka je rozdělena do pěti částí: 

 přehled majetku 

 spotřeba energie 

 výroba energie 

 spotřeba vody 

 emise CO2 

Pod záhlavím tabulky (zelené podbarvení) je vložen součtový řádek (tmavě šedé podbarvení), který 
zobrazuje součty všech hodnot zaznamenaných v daném sloupci. 

Obrázek 2 – List Referenční stav zahrnující energetickou a emisní bilanci  

 

Pro větší přehlednost je možné některé části pod tlačítkem „plus“ v záhlaví sloupců sbalit či rozbalit. 

Obrázek 3 - List Referenční stav při úplném "sbaleném" zobrazení 
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2.2.1. Přehled majetku 
 

Počet číslovaných řádků ve sloupci A odpovídá celkovému počtu objektů v majetku organizace. Pokud 
je třeba přidat další číslované řádky, upravte počty objektů na listu „KEP“.  

Ve sloupcích B a C uveďte základní identifikaci jednotlivých objektů.  

Tabulka v nástroji je připravena až na 200 položek / objektů. 

2.2.2. Spotřeba energie 
 

Sloupce D až N slouží k vyplnění konkrétních hodnot spotřeby objektu ve výchozím roce podle 
jednotlivých médií. Všechny hodnoty uvádějte v MWh.  

Ve sloupci O je poté uveden součet celkové spotřeby energie objektu za všechna média.  

Část „Spotřeba energie“ je možné sbalit, přičemž zůstane zobrazen pouze sloupec s celkovou 
spotřebou energie.  

2.2.3. Výroba energie 
 

Sloupce P až S slouží k vyplnění konkrétních hodnot výroby energie ve výchozím roce podle 
jednotlivých médií. Všechny hodnoty uvádějte v MWh. 

V této sekci uvádějte pouze výrobu nespotřebovanou v rámci objektu. Spotřeba, která je v rámci objektu 
vyrobena a současně spotřebována se uvádí v části „spotřeba energie“ ve sloupci L „solární“ 
obnovitelné zdroje energie. 

Ve sloupci T je poté uveden součet celkové výroby energie objektu.  

Část „Výroba energie“ je možné sbalit, přičemž zůstane zobrazen pouze sloupec s celkovou výrobou 
energie. 

2.2.4. Spotřeba vody 
 

Sloupec U slouží k vyplnění hodnot spotřeby vody ve výchozím roce podle jednotlivých médií. Hodnoty 
uvádějte v m3.  

2.2.5. Emise CO2 
 

Sloupce V až AJ slouží k přepočtu spotřebované a vyrobené energie na emise CO2. Pro tento přepočet 
jsou ve výchozím nastavení excelu připraveny automatické vzorce, které celkové emise CO2 počítají 
automaticky z hodnot spotřeby a výroby energie a ze zadaných emisních faktorů na úvodním listu.  

V případě, že je v rámci jednoho média u všech objektů použito palivo se stejným emisním koeficientem, 
není nutné do vzorců nijak zasahovat. V případě, že v rámci organizace je např. využíváno teplo z CZT 
a současně z několika lokálních kotelen, postupujte následovně: 

1. do buňky J12 na listu „KEP“ uveďte emisní faktor nejpoužívanějšího paliva – v tomto případě 
teplo z CZT 

2. u objektů, které nejsou připojeny na CZT a používají teplo z jiného zdroje, upravte u daných 
objektů ve sloupci W na listu „referenční stav“ odpovídající hodnotu  

Ve sloupci AK je poté uveden součet celkových emisí CO2 objektu za všechna média.  

Část „Emise CO2“ je ve výchozím zobrazení sbalena, je však možné ji rozbalit.  

Jakmile je list s referenčním stavem jednou vyplněn, nemělo by se do něj již zasahovat. Výjimku tvoří 
případy, kdy dojde ke změně monitorovaného rozsahu. Pokud např. v průběhu monitoringu v budoucích 
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letech dojde k výstavbě/koupi nového objektu, který má být do systému klimaticko-energetického 
managementu zanesen, je třeba jej doplnit do listu „referenční stav“ včetně hodnot spotřeby, výroby a 
emisí CO2 odpovídajících roční spotřebě za první rok provozu po výstavbě/nákupu. I když to znamená, 
že u tohoto objektu nebudou uvedeny hodnoty za stejný rok jako u ostatních objektů, bude díky tomu 
možné objektivně vyhodnocovat celkové hodnoty za celý soubor majetku.  

 

2.3. List „Rizika a zranitelnost“ 

 
Bude doplněno. 

2.4. List „Hodnocení tvorby KAP“ 

 
Bude doplněno. 

2.5. List „Hodnocení odolnosti“ 

 
Bude doplněno. 

 

2.6. List „Zásobník opatření“ 
 

Do tohoto listu se ukládají veškeré náměty na úsporná opatření, ať již z pohledu úspory energetické, 
emisní, finanční či úspory vody. Je možné sem však zaznamenávat jakákoliv opatření spojená se 
změnou klimatu, tzv. adaptační opatření, která nemusí mít přímý vliv na úsporu energie, vody či emisí.  

List je rozdělen do 4 částí: 

 Identifikace a popis opatření 

 předpokládané hodnoty (nákladů, úspory apod.) 

 reálné hodnoty (nákladů, úspory apod.) 

 vyhodnocení opatření 

 

Pod záhlavím tabulky (zelené podbarvení) je vložen součtový řádek (tmavě šedé podbarvení), který 
zobrazuje součty všech hodnot zaznamenaných v daném sloupci. Stejně tak je zde pro usnadnění práce 
umístěn řádek s filtry. 

Obrázek 4 - Zásobník opatření 

 

Stejně jako v listu „referenční stav“ je pro větší přehlednost možné některé části pod tlačítkem „plus“ 
v záhlaví sloupců sbalit či rozbalit. 

Zásobník opatření uvedený v této šabloně je při maximálním rozbalení buněk připravený až na 500 
položek. 
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2.6.1. Identifikace a popis opatření 
 

V této části je uveden popis opatření. V případě vyplňování námětu na opatření je třeba prvně ve sloupci 
D z rozevíracího seznamu vybrat objekt, kterého se opatření týká. Tím se „odemknou“ ostatní 
editovatelná pole.  

Ve sloupcích E a F se uvádí název a slovní popis opatření. Ve sloupci C je možné upravit/nastavit vlastní 
interní kódy opatření.  

Pro snazší práci se zásobníkem opatření zde jsou umístěny sloupce „priorita“ (sloupec B), „typ opatření“ 
(sloupec G) a „stav“ (sloupec H), podle kterých je možné efektivně seznam filtrovat. Prioritu opatření je 
možné nastavit v rozmezí 1 až 5. Položky rozbalovacího seznamu ve sloupci „stav“ je možné upravit na 
listu „KEP“. Nástroj umožňuje nastavit až 5 různých úrovní stavu opatření.  

 

2.6.2. Předpokládané hodnoty 
 

V této části se vyplňují předpokládané parametry daného opatření, a to ať už na základě odborného 
odhadu či projektové dokumentace. Tyto hodnoty by měly být vyplněny alespoň orientačně u každého 
zadaného opatření. 

U opatření by kromě předpokládaných investičních nákladů, potenciálních dotačních titulů či 
plánovaného roku realizace měly být definovány také předpokládané přínosy akce. Na základě 
zadaných hodnot se automaticky dopočítává předpokládaná návratnost opatření, i když v některých 
případech nemusí být zcela vypovídající, např. pokud se jedná o opatření primárně negenerující finanční 
úsporu. 

2.6.3. Reálné hodnoty 
 

V této části se vyplňují skutečné hodnoty týkající se daného opatření. Hodnoty se vyplňují po realizaci 
opatření a určité době provozu, po které je možné provést vyhodnocení akce.   

Strukturou se jedná o stejnou tabulku jako u předpokládaných hodnot. 

2.6.4. Vyhodnocení opatření 
 

Vyhodnocení opatření navazuje na vyplněné reálné hodnoty a u daného opatření procentuálním 
poměrem předpokládaných a dosažených hodnot vyhodnocuje účinnost daného opatření. 
Vyhodnocovány jsou investiční náklady na realizaci opatření, úspora energie, výroba energie, úspora 
vody, emisí CO2 a úspora provozních nákladů. 

V této části se vyplňují skutečné hodnoty týkající se daného opatření. Hodnoty se vyplňují po realizaci 
opatření a určité době provozu, po které je možné provést vyhodnocení akce.   

 

2.7. List „Vyhodnocování“ 
 

List „Vyhodnocování“ je nejrozsáhlejším listem v rámci tohoto nástroje. Strukturou odpovídá listu 
„referenční stav“, zahrnuje všechny sledované objekty, spotřebu a výrobu energie podle jednotlivých 
médií, spotřebu vody, i emise CO2. Zásadním rozdílem oproti referenčnímu stavu je množství roků, které 
jsou zde zobrazeny.  

Pro přehlednější práci s listem je u každého roku možnost sbalení / rozbalení přes tlačítko „plus“ 
v záhlaví daného sloupce. 
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V rámci tohoto listu probíhá zaznamenávání dat v jednotlivých monitorovacích letech, podle toho, jak si 
je organizace v rámci KEP nastaví. 

V rámci každého monitorovacího roku by mělo dojít k zaznamenání všech hodnot o spotřebě, výrobě a 
emisích CO2 u všech sledovaných objektů stejně jako tomu bylo při zpracování referenčního stavu.  

Na konci každé sekce přiřazené danému monitorovacímu roku jsou z důvodu možnosti okamžité 
kontroly a vyhodnocení uvedeny 4 sloupce s porovnáním hodnot s předchozím rokem. 

Ve výchozím nastavení je u všech monitorovaných roků nastaven automatický výpočet emisí CO2 na 
základě zadaných hodnot daného roku a emisních faktorů uvedených na úvodním listu. Pokud by 
v průběhu let došlo ke změně emisního faktoru u daného média, je třeba v příslušném sloupci u daného 
roku a média hodnoty ručně přepsat na nové. 

Obrázek 5 – Pravidelné vyhodnocování energetické a emisní bilance 

 

2.8. List „Souhrn“ 
Na listu Souhrn je uvedena přehledová tabulka naměřených hodnot pro jednotlivé monitorované roky. 
Hodnoty se do tohoto souhrnu vyplňují automaticky. Tabulka je rozdělena do 3 částí: 

 v první části uvedeny celkové hodnoty spotřeby energie, vody, výroby energie a emisí CO2 

 ve druhé části je porovnání naměřených hodnot s předchozím rokem 

 ve třetí části pak porovnání naměřených hodnot s výchozím rokem 

Pod hlavní tabulkou je také možné sledovat porovnání s nastavenými cíli. 

Obrázek 6 - Přehled celkových hodnot v jednotlivých letech 

 

2.9. List „Grafy“ 
 

Na tomto listu jsou zobrazeny meziroční průběhy jednotlivých ukazatelů ze všech monitorovaných roků. 
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Obrázek 7 - Grafické znázornění sledovaných parametrů v průběhu let 

 


