
                    

 

 

Základní předpoklady pro výkon pozice energetického manažera města 

 
Zpracováno na základě hloubkových osobních rozhovorů s několika zkušenými energetickými 
manažery. Některé detaily se mohou lišit v závislosti na konkrétních požadavcích a aktuální situaci 
daného města. Jedná se spíše o obecný přehled toho, co by měl potenciální budoucí energetický 
manažer schopen zvládat, sestavený na základě zkušeností konkrétních energetických manažerů. 
Praxe v dané oblasti není nutností, ale určitě výhodou. Protože ve většině měst není komplexní 
energetický management zatím nastaven a pozice energetického manažera zde historicky 
neexistovala, půjde do velké míry o budování zcela nové agendy. Případný uchazeč o tuto pozici by 
tedy hlavně měl být ochoten níže uvedené body do budoucna obsáhnout a podílet se na utváření 
celého systému energetického managementu města (resp. být jakýmsi "tahounem" v této oblasti). Na 
základě provedených rozhorů naprosto jasně vyplynulo, že mezi nejdůležitější předpoklady 
úspěšného energetického manažera patří zejména (osobní) zájem o téma energetiky, úspor a 
obnovitelných zdrojů, resp. nadšení pro tuto oblast  a dále velmi dobrá komunikativnost 
(energetický manažer musí spolupracovat s celou řadou odborů na městském úřadu/magistrátu, s 
politickou reprezentací města, se správci jednotlivých budov atd.). Většinu ostatního se může 
energetický manažer naučit.  

Pozn.: do agendy energetického manažera ve většině měst spadá kromě elektřiny, plynu a tepla, také 
oblast vody. 

Pozn. 2: V mnohých městech již nyní existuje pozice tzv. městského energetika nebo 
energetického technika. Jedná se ale většinou o technického pracovníka, který se stará o 
bezproblémový provoz jednotlivých budov z pohledu spotřeby elektřiny, plynu, tepla. Energetický 
manažer oproti tomu má na starosti ekonomickou stránku spotřeby, iniciaci nových (úsporných) 
opatření, komplexní dohled nad využíváním jednotlivých zdrojů energie a vody v budovách 
vlastněných městem (případně dalších městských organizací). 

Základní předpoklady pro výkon pozice energetického manažera: 

 Zájem o téma energetiky, úspor a obnovitelných zdrojů 

 Komunikativnost (nutnost spolupráce s různými odbory, správci budov atd.) 

 Orientace v oblasti elektroenergetiky, centrálního zásobování teplem, plynárenství, 
hospodaření s vodou 

 Znalost struktury tarifů (elektřina, plyn, centrální zásobování teplem), schopnost naplánovat 
slučování tarifů/odběrných míst, změnu tarifů atd. s cílem dosažení úspor.  

 Schopnost vyhodnocovat spotřeby na městských budovách, případně navrhnout systém 
(nebo využití již existujících nástrojů jako jsou různé softwary pro podporu municipálního 
energetického managementu), který napomůže spotřeby pravidelně monitorovat a 
vyhodnocovat 

 Ochota naučit se pracovat s odborným softwarem pro energetický management obcí (pokud 
jej obec již má nebo jej bude pořizovat) 

 V závislosti na sledování a vyhodnocování spotřeby plynu, elektřiny, tepla, vody na různých 
odběrných místech (výkyvy, identifikace potenciálních úspor, neúměrná spotřeba atd.) 
navrhovat a prosazovat konkrétní opatření 

 Iniciativa ve vymýšlení a prosazování projektů (využívání obnovitelných zdrojů, zateplování, 
EPC projekty atd.) 

 Orientace v dotačních programech  

 Obchodování s energiemi na burze (nebo ochota se to naučit) 

 Schopnost flexibilně reagovat na nenadále stavy (havárie atd.) 

 Znalost relevantních legislativních předpisů (není úplně nutné, pokud funguje dobrá 
spolupráce s městskými právníky) 
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