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Číslo auditu EnMS: IA-010/2022 Datum provedení: 
2.3.2022 
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Auditovaná lokalita / místo auditu: 

Střední škola průmyslová a umělecká Opava, 
příspěvková organizace/  

Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava 

(kategorie C) 

Účastníci auditu: 

Ing. Vítězslav Doleží – 
ředitel školy 

Jan Lampa – správce budov 

 

Vedoucí auditor: 

Ing. Barbara Helštýnová 

Auditor: 

Ing. Lukáš Valový 

Kritéria auditu: ČSN EN ISO 50001:2019, schválená dokumentace EnMS MSK 
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Proces / 
kapitola 
normy 

Zjištění (důkazy z auditu) / případná doporučení 
Označení 
vystavené 
NESHODY 

Provoz 

Vytápění 

Vytápění školy je zajištěno plynovými kotly 2x Buderus 
Logano plus GB312 o výkonu 2 x 200 kW. Provoz vlastní. 
Příprava vody je zajištěna plynovými bojlery, které jsou 
umístěny na jednotlivých patrech. V každém patře jsou 2 
bojlery, které jsou postupně vyměňovány za nové a menší 
bojlery Dražice o objemu 20 l. 

  Regulace 

Škola provádí útlumy na vytápění. V budově tělocvičny mají 
provedenou novou elektroinstalaci a výměnu LED 
osvětlení, které se dá nastavit na 3 stupně intenzity.  

Revize, servis, údržba 

Plán revizí je vyhotoven. Zajištění revizí si škola obstarává 
sama. V kotelně je vedena provozní kniha.  

Budova se nachází v památkově chráněné zóně, z toho 
důvodu není zateplena a okna jsou měněna za dřevěná 
s izolačním dvojsklem. Zateplení zde proběhlo pouze u 
půdního stropu, které proběhlo v rámci projektu 
rekonstrukce střechy. 

Zateplena je pouze budova tělocvičny, kde je rovněž 
provedena výměna oken za plastová s dvojskly. Osvětlení 
bylo měněno za LED. 

--- 

Právní 
požadavky 

PENB je umístěn u vstupu do budovy. 

Otopná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily, 
podle zákona 406, §7 odst. 4a 

--- 
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Povědomí, 
kompetence 

Obsluha kotelny je proškolena. 

Dokumenty Energetické desatero a Politika energetického 
managementu jsou umístěny na nástěnce chodby a ve 
sborovně. 

Energetickým manažerem je jmenován správce budovy, 
pan Jan Lampa.  

Zaměstnanci byli seznámeni s dokumenty EnMS. 

--- 

Měření, 
monitoring 

Evidence spotřeb energií je evidována dle fakturačních 
měřidel dodavatelů energií a vystavených faktur. --- 

Návrh a 
nákup 

Organizace eviduje seznam příležitostí ke zvyšování 
energetické hospodárnosti. Organizace má povědomí o 
energetické hospodárnosti nakupovaných výrobků. 

--- 

 

3
. Z

áv
ěr

 

Závěr auditu (shrnutí): 

Neshody: 

 žádné 

Systém je ve shodě s kritérii auditu. 

 

Příležitosti pro zlepšení: 

 postupně vyměnit veškeré osvětlení za LED technoligii 

 

Vypracoval: 

Ing. Monika Vidová 

Datum vypracování: 

2.3.2022 

Podpis:  

    

Převzal: * Datum převzetí: * Podpis: * 

 

*) Uvádí se pouze v případě osobního převzetí. 


