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Energetická politika města Bílina 

„Město Bílina realizuje systém energetického managementu v souladu s normou  
ČSN EN ISO 50001 a tímto se zavazuje k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti 

v oblasti energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energií.“ 

Účel dokumentu 

Město Bílina přijímá tuto energetickou politiku za účelem deklarace dlouhodobého zájmu trvale zvyšovat 
energetickou účinnost v rámci provozu městského úřadu, organizačních složek města a městských organizací. 
Neustálé zlepšování energetické hospodárnosti je klíčovou prioritou města do roku 2030.  

Působnost – hranice energetického managementu  

Energetický management zavedený v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 je aplikován na vybrané objekty  
a energetická hospodářství, jež jsou v majetku města a městských organizací. Přehled objektů tvoří přílohu 1. 

Cíl 

Globálním cílem města Bíliny v oblasti energetického managementu je spolu s vybranými organizacemi 
optimalizovat energetickou hospodárnost a průběžně navyšovat podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
energie.  

Město Bílina v rámci vymezené hranice energetického managementu cílí na snížení spotřeby energie alespoň  
o 7 % a dosažení 50 % podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektrické energie do roku 2030.  

Principy  

Město Bílina se v rámci svého energetického managementu zavazuje k dodržování následujících principů: 

 Zavést systém energetického managementu na všech organizačních úrovních, včetně začlenění jednotlivých 

správců objektů. Tento systém zdokonalovat a rozšiřovat v souladu s aktuálními potřebami města,  

a to postupně v rozsahu a míře ekonomicky a personálně odůvodnitelné. 

 Kontinuálně přijímat opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti, jejímu monitorování, měření  

a vyhodnocování. 

 V pravidelných intervalech vytvářet akční plány obsahující konkrétní opatření a měřitelné cíle vedoucí  

ke zvyšování energetické účinnosti.  

 Dodržovat požadavky právních předpisů a dalších požadavků ovlivňujících energetickou hospodárnost. 

 Vytvářet a zavádět kritéria pro posuzování energetické hospodárnosti v rámci plánování investičních  

i neinvestičních opatření. 

 Podporovat nákup energeticky úsporných výrobků, vybavení a služeb. 

 Zajišťovat dostupné informace a zdroje potřebné k dosažení stanovených cílů v systému energetického 

managementu města.  

 Informovat, vzdělávat a motivovat osoby začleněné do energetického hospodářství jakož i obyvatele města, 

a tím zvyšovat jejich angažovanost na dosahování energetické hospodárnosti.  

 Pravidelně přezkoumávat systém energetického managmentu tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, 

přiměřenost, efektivnost a soulad se strategickým směřováním města Bílina.  



 

 

Odpovědnost, zdroje, dokumentace 

Za přípravu, realizaci a kontrolu naplňování Energetické politiky města Bílina je zodpovědný energetický tým. 
Hlavním výkonným pracovníkem týmu je energetik města. V rámci organizační struktury městského úřadu  
a dotčených organizací bude zajištěno, že osoby začleněné do systému energetického managementu si jsou 
vědomy významu této energetické politiky, a provádějí tak úkony vedoucí k jejímu naplňování.  

Jednotlivé složky energetického managementu města mají jasně definovanou odpovědnost a kompetence.  
Způsob koordinace, komunikace i kontroly je procesně nastaven a v pravidelných intervalech ověřován.  

Financování dílčích opatření realizovaných v souladu s energetickou politikou je zajištěno (i.) vlastními zdroji 
města, (ii.) zdroji získanými prostřednictvím úspor z již realizovaných opatření, (iii.) z prostředků dotačních 
programů a účelových finančních nástrojů.   

Podstatná část finančních zdrojů uvažovaná z dotačních titulů bude zajištěna cíleně a včasně připravovanými 
projektovými záměry a kvalitním dotačním managementem. Realizace projektů s vazbou na energetické úspory 
je hlavní prioritou města do roku 2030, čemuž bude také odpovídat důraz na jednotlivé fáze projektové přípravy.   

Významným faktorem pro dosažení požadovaných úspor energií je provoz energetické informační platformy, díky 
které je umožněno dálkové monitorování stavu spotřeb energií. Informační a správní systém Enectiva je využíván 
energetickým týmem města a energetickými správci jednotlivých objektů.  

Provoz systému energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001 v prostředí města Bílina je definován 
vnitřním předpisem města Metodický pokyn – Systém energetického managementu v prostředí města Bílina. 
Klíčovým strategickým dokumentem města v oblasti energetiky je poté Energetický plán města Bílina, v rámci 
kterého jsou stanoveny dlouhodobé energetického priority, cíle a opatření města do roku 2030. 

  



 

 

Příloha č. 1 – Hranice energetického managementu  

Objekt Adresa Parcelní číslo (k.ú. Bílina) 

Městský úřad Bílina Břežánská 50/4 + Želivského 51 1, 2 

Městský úřad Bílina Seifertova 1/1 128 

Městský úřad Bílina Žižkovo náměstí 58/3 10 

Městský úřad Bílina Želivského 52/3,  3 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o. M. Švabinského 664  1683/106 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o. Antonína Sovy 668 1683/105 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Síbova 332 380/50 (k.ú. Újezd) 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Aléská 264 336/24 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Žižkovo údolí 275/2 606 

MŠ Bílina, Čapkova 869, p.o. Čapkova 869  937/32 

MŠ Bílina, Čapkova 869, p.o. Sídliště Za Chlumem 818 1636/36 

ZŠ Bílina, Aléská 270, p.o. Aléská 270 336/44 

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, p.o. Lidická 31/18  1785 

ZŠ Bílina, Za Chlumem 824, p.o. Sídliště Za Chlumem 824 1363/70 

Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, p.o. Nábřeží 381/3 1805/2 

Dům dětí a mládeže Bílina, p.o. Havířská 529/10 1197 

A – ZUŠ Gustava Waltera Bílina, p.o. 
B – Městská knihovna Bílina 

Mírové náměstí 21/16 123, 126 

Kulturní centrum Bílina Želivského 54/7 6/1 

Kulturní centrum Bílina – Městské divadlo Žižkovo náměstí 57 8 

Kulturní centrum Bílina – Kulturní dům Fontána Za Chlumem 823 1636/44, 1363/295, 1636/295, 

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina Pražská 206/95 430, 427/2, 429, 434, 427/3, 428 

 


