
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
 

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
 
 

 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK: 2018 Jakub Kvasnica 
 



 
 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Náklady na obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie v domácnostech“ vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených 

v Seznamu použité literatury. 

 

V Praze dne ……………..      ……………………………… 

           Bc. Jakub Kvasnica 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie v 

domácnostech 

 

 

Energy Costs of Households for Renewable and Non-

renewable Energy Sources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Abstrakt 
Tématem diplomové práce jsou náklady na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

v domácnostech. Nejdříve je představeno euro-unijní i české právní prostředí energetické 

náročnosti budov, od kterého se přes objasnění základních pojmů energetické náročnosti přechází 

k problematice nákupu energie spotřebitelem a k rozebrání, z čeho se vlastně cena energie skládá. 

Následně je představen zákon o podporovaných zdrojích energie a dotační programy na podporu 

obnovitelných zdrojů energie. V praktické části práce je cílem ověření nákladové využitelnosti 

energeticky úsporných opatření, které je provedeno pomocí modelování nákladů na energie 

domácností. Pomocí analýzy nákladů, případové studie a ukazatelů doby návratnosti je 

u zvolených typových domácností posouzena ekonomická výhodnost aplikace vybraných 

obnovitelných zdrojů energie v porovnání s využitím energie z neobnovitelných zdrojů. Výsledky 

pak ukazují, že se specifická energeticky účinná opatření v kombinaci s dotační podporou mohou 

za určitých podmínek vyplatit. Na základě práce lze konstatovat, že využití obnovitelných zdrojů 

energie i přes svou delší dobu návratnosti a občasné složitější zavádění je možné a že je pozitivním 

krokem k nastartování udržitelného rozvoje, jak s ohledem na přírodní prostředí, tak na 

ekonomickou stránku věci.  

 

Abstract 
The diploma thesis discusses energy costs of households for renewable and non-renewable energy 

sources. First, Euro-union and Czech legislation on energy performance of buildings is introduced. 

Through the explanation of basic concepts of energy performance of building, the thesis goes to 

issue of purchasing energy by the consumer and the analysis of the energy price composition. 

Subsequently, the Act on Supported Energy Sources and subsidy programs for the support of 

renewable energy sources are presented. The objective of the practical part is to verify cost 

efficiency of the energy saving measures, which is implemented via modeling energy costs of 

households. Using cost analysis, case studies and payback indicators, the economic benefits of 

selected renewable energy sources compared to the non-renewable sources are evaluated. The 

results then show that in several cases, the specific energy-efficient measures combined with 

subsidy support have reasonable return on investment. Based on the thesis, it can be stated, despite 

its longer payback period and occasional complicated implementation, that the use of renewable 

energy sources is possible and is a positive step toward the start of sustainable development, both 

with respect to natural environment and to economic aspect of the matter. 
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1. Úvod 

Podíváme-li se kolem sebe, všude můžeme pozorovat energii v mnoha jejích různých 

a rozmanitých podobách. Jednou z podob energie je i energie využívaná v budovách. Jenže využití 

energie není snadná záležitost a energie není dostupná všude, ani není neomezená. Technologická 

úroveň lidstva umožňuje využívat energii pouze v omezeném množství, které je nyní ve většině 

případů vázané na neobnovitelné energetické suroviny a jejich zásoby. Podle statistik a průzkumů 

je až 40 % vyrobené energie spotřebováváno v budovách a mnohdy velice nehospodárně. Nabízí 

se tedy otázka, zda je možné energii využívat lépe a efektivněji a zda existují způsoby, které by 

zároveň byly šetrné k přírodnímu prostředí i finančně dostupné.  

Autor se proto v této diplomové práci zamýšlí nad možnostmi využití i nad nákladovou stránkou 

obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie, a to zejména na poli každodenního života, 

u koncových spotřebitelů – domácností.  

Práce se nejdříve zaměřuje na vytyčení legislativy energetické náročnosti budov a obnovitelných 

zdrojů energie, odkud se dostává k rozboru ceny energie pro domácnosti a možnostem její podpory 

ze strany státu. Na typových objektech je provedeno modelování nákladů na energie domácností 

při různých variantách zásobování energií se zaměřením na obnovitelné zdroje energie 

a energetickou úsporu navržených opatření.  

 

1.1. Udržitelný rozvoj a spotřeba energie 

Koncepce udržitelného rozvoje představuje alternativní model vývoje společnosti oproti aktuálně 

dominující industriální ekonomice. Udržitelný rozvoj si za svůj hlavní cíl klade uvést v soulad 

hospodářský a společenský pokrok, včetně zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí, 

s plnohodnotným zachováním rozmanitosti životního prostředí dalším generacím v co nejméně 

pozměněné podobě. (1) 

Snad nejznámější definicí udržitelného rozvoje zní, že je to „takový rozvoj, který naplňuje potřeby 

přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ (2)  

Jednou z takových potřeb je právě i potřeba zabezpečení energie, bez které bychom si těžko uměli 

život představit. „Dostupnost energie v její různé formě je základním předpokladem pro život 

jakéhokoliv společenského uskupení. Tu lidstvo získává z neobnovitelné prvotní energie (uhlí, plyn, 

ropa, uran) a obnovitelných zdrojů prvotní energie (energie vody, větru, slunečního záření, 

biomasy apod.). Spotřeba energie se odvíjí od růstu lidské populace a její dosažené životní 

úrovně.“ (3) Přitom počet obyvatel Země stále roste, úměrně tomu rostou nároky na energii a její 

dostupnost i tendence vyspělých zemí zvyšovat svůj životní standart na úkor zvyšování spotřeby 

energie. Oproti tomu země rozvojové se tohoto standardu teprve snaží dosáhnout. Spojují se tu 
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tedy dva proudy, které kladou velké nároky na zajištění potřebných zdrojů energie i na kvalitu 

životního prostředí ve smyslu trvale udržitelného rozvoje.  

Z toho vyplývá, že zajištění dostatku energie se stane jedním z prvořadých cílů, který půjde ruku 

v ruce s trendem energetických úspor, ale zároveň bude muset brát ohled na ochranu životního 

prostředí. Všechny kvalitní analýzy navíc ukazují, že potenciál úspor, ať již šetřením nebo 

zaváděním nových technologií, nestačí pokrýt růst nároků. Spotřeba energie roste ve všech 

světových regionech. To vede k akceleraci vyčerpávání primárních zdrojů. Ty jsou ovšem dnes 

nenahraditelnou chemickou surovinou.“ (3) 

Řešení spotřeby energie a jejího vlivu na klimatické podmínky planety se tak stává důležitým 

a nezbytným tématem dnešní doby.  

 

1.2. Mezinárodní právní rámec 

Pokud chceme nastartovat udržitelný rozvoj a tím zachovat kvalitu životních podmínek pro další 

generace, je jednou z možností rozvinutí efektivnějšího využívání energie, a to nejde, aniž by se 

zapojili všichni lidé a státy na Zemi. Spolupráce na řešení efektivnější spotřeby energie musí 

začínat na mezinárodní úrovni. 

 

1.2.1. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí 

a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Úmluva poskytuje rámec mezinárodním vyjednávání 

o možném řešení problémů spojených s probíhající změnou klimatu, o uchránění klimatického 

systému pro další generace i o principu společné a diferencované odpovědnosti, kdy by zejména 

vyspělé ekonomiky měly nést odpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů 

v atmosféře i za poskytnutí pomoci rozvojovým zemím. Úmluvu můžeme chápat jako jeden ze 

základních právních podkladů pro další řešení změn klimatu.  (4)  

 

1.2.2. Analýza výsledků Kjótského protokolu 

Prvním významným počinem k řešení situace s negativní změnou klimatu byl tzv. Kjótský 

protokol z prosince roku 1997. Jedná se o mezinárodní smlouvu Rámcové úmluvy OSN 

o klimatických změnách. Kjótský protokol navazuje na dříve celosvětově přijatý Montrealský 

protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, který vyloučil z výroby a spotřeby 96 látek 

vědecky prokazatelně poškozujících ozonovou vrstvu. (5) Kjótský protokol si jako hlavní cíl 

vytyčil celkové snížení emise skleníkových plynů. Země dle Přílohy I Rámcové úmluvy se 

zavázaly do konce prvního kontrolního období (léta 2008-2012) snížit emise skleníkových plynů 

v průměru o 5,2 % ve srovnání s rokem 1990.  (6) Protokol měl ovšem několik nedostatků. Tím 
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prvním byla vlastní ratifikace celého protokolu. Pro jeho přijetí byly nastaveny dvě podmínky, 

a sice schválení alespoň 55 státy a zároveň tolika státy, aby jejich podíl na emisích všech států dle 

Přílohy I Rámcové úmluvy v roce 1990 činil alespoň 55 %. Cíl se podařilo splnit až koncem roku 

2004. Dalšími problémy bylo, že protokol neschválily všechny státy světa (např. USA, které mělo 

36% podíl na emisích) a na rozvojové země byly kladeny mírnější podmínky. Na druhou stranu 

Kjótský protokol vytvořil „pro většinu průmyslově vyspělých zemí závazky představující investice 

do energeticky úsporných technologií, podporu úspor energie v obytném sektoru, vývoj a podporu 

energeticky méně náročných forem dopravy a podporu udržitelného hospodaření v lesích“. (7)  

Pro splnění závazků vytyčených protokolem byly vytvořeny flexibilní mechanismy: 

 mezinárodní obchodování s emisemi,  

 společně zaváděná opatření,  

 mechanismus čistého rozvoje.  

První varianta umožňovala státům, které dosáhly vyšších úspor, než ke kterým se zavázaly, prodat 

nevyužité kapacity – emisní kredity – jiným státům, kterým naopak kapacity chyběly. Jednalo se 

tak pouze o redistribuci emisních limitů.  

Další možností bylo investování do opatření v jiných státech, např. v rozvojových zemích, kde je 

možný potenciál pro úsporu vyšší než v zemi vyspělé. Investor tak dostane emisní kredity, naopak 

přijímající země by získala vyspělejší technologii a zahraniční investici. 

Mechanismus čistého rozvoje naopak místo přímého snižování emisí v průmyslu umožnil redukci 

emisí pomocí investic do propadů uhlíku, tzn. opatření, které přispívají k zachycování oxidu 

uhličitého. Jedním z možných opatření je například výsadba nových lesů. (7) 

V roce 2012 bylo v Kataru dodatkem schváleno pokračování Kjótského protokolu a jeho druhé 

kontrolní období, které bylo stanoveno na následujících osm let (2013–2020). Cílem tentokrát bylo 

snížení emisí skleníkových plynů o 18 % oproti roku 1990. Určitým negativem bylo, že protokol 

nebyl závazný pro rozvojové a rozvíjející se ekonomiky (Čína, Indie, Brazílie, …) a některé státy, 

mezi nimi USA, se opět nepřipojily. Výsledné snížení tak bude odhadem pokrývat pouze 15 % 

celosvětových emisí skleníkových plynů. (6) Vzhledem k nejistotě ratifikace protokolu všemi státy 

se také začalo pracovat na nové celosvětové právně závazné dohodě, která by měla být vydána 

v roce 2015. (7) 

 

1.2.3. Dopady Pařížské dohody 

Pařížská dohoda je důležitou právně závaznou mezinárodní dohodou stran Rámcové úmluvy OSN 

o klimatických změnách, která představuje akční plán zaměřený na omezení emisí skleníkových 

plynů a tím globálního oteplování na úroveň „výrazně nižší“ než 2°C. Zaměřuje se na období po 

roce 2020, kdy nahradí dosud platný Kjótský protokol. (8) 
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Pařížská dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži 2015 a přijata 12. prosince 

2015. V platnost vstoupila 4. listopadu 2016 po splnění stejných podmínek, jaké měl Kjótský 

protokol, a k červnu 2018 ji podepsalo všech 195 členů Rámcové úmluvy OSN o klimatických 

změnách. (9) Z toho 175 států ji podepsalo hned první podpisový den, 22. dubna 2016, na Den 

Země. Zároveň více než 180 účastníků dohodu již ratifikovalo, „což jen dokazuje význam, který 

Pařížské dohodě státy přisuzují.“ (10) Význam je vidět například i na situaci kolem odstoupení 

USA od Pařížské dohody, kdy velká řada amerických států, měst, guvernérů, univerzit 

i soukromých organizací se zavázala ke snaze cíle dohody i nadále plnit. (11) 

Dohoda udává tři hlavní cíle: (12) 

a) udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před 

průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti 

hodnotám před průmyslovou revolucí, a uznání, že by to výrazně snížilo rizika a dopady 

změny klimatu;  

b) zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změny klimatu a posilování 

odolnosti vůči změně klimatu a nízkoemisního rozvoje způsobem, který neohrozí produkci 

potravin;  

c) sladění finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu. 

V návaznosti na uvedené cíle dohoda ukládá všem smluvním stranám, včetně rozvojových 

ekonomik, povinnost stanovit si své vlastní závazky (tzv. vnitrostátní redukční příspěvky NDC1) 

ke snížení emisí skleníkových plynů a plnit je. Ty se mají v pětiletých intervalech aktualizovat 

s tím, že každý následující příspěvek má být vyšší než předchozí.  

Zároveň všechny strany musí transparentně zveřejňovat své výsledky a analyzovat dopad svých 

opatření na změnu klimatu, aby mohlo být posouzeno dosažení předepsaných cílů. Vyspělé státy 

by měly zřídit finanční mechanismus, pomocí kterého bude ročně poskytnuto minimálně 100 

miliard dolarů právě na podporu boje proti negativním změnám klimatu. 

Na rozdíl od Kjótského protokolu, Pařížská dohoda umožňuje a vítá zapojení se nesmluvních stran 

(veřejného sektoru) vedoucí k řešení změny klimatu. 

 

V návaznosti na Pařížskou dohodu byla v říjnu 2018 vydána zpráva Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu o rozdílech mezi oteplením o 1,5 a o 2,0 °C s důrazným doporučením ke zrychlení 

a zintenzivnění aktivit vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Koncem listopadu 

Evropská komise představila nový návrh evropské dlouhodobé strategie pro snižování emisí 

                                                 
1 nationallly determined contributions – jsou plánované akce, strategie a kroky na vnitrostátní úrovni k naplnění cílů 
Pařížské dohody, zejména po roce 2020. Česká Republika se zavázala ke snížení emise skleníkových plynů do roku 
2030 o 40 % oproti roku 1990 (132) 
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skleníkových plynů do roku 2050, který obsahuje 8 různých scénářů, přičemž dva z nich by do 

roku 2050 vedly k uhlíkové neutralitě a naplnění závazků Pařížské dohody. (13) 

Nakonec v prosinci 2018 proběhla v Polském městě Katovice mezinárodní klimatická konference 

(COP24), jejímž cílem bylo nalezení shody mezi státy na konkrétních pravidlech, která povedou 

k realizaci cílů dohodnutých na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. (14) Výsledkem 

summitu je dvouletá lhůta na úpravu závazků ve snižování emisí v období 2020–2030. Pro 

Evropskou unii to znamená, že by měla snížit emise o 55 % namísto dosud platných 40 %. Dále 

zde byla stanovena účinná pravidla pro dodržování Pařížské dohody, které ale budou ještě muset 

být dopracována, a byla otevřena otázka financování rozvojových zemí ve snaze docílit závazků 

Pařížské dohody. (15)  

 

1.3. Evropské právní prostředí 

Spolu se snahou OSN o snížení emisí skleníkových plynů deklarovanou v Kjótském protokolu I 

a II a v Pařížské dohodě probíhala i vlastní iniciativa Evropské unie a jejích členů. Tím prvním 

a možná i nejvýznamnějším byla Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES ze dne 

16.  prosince 2010 o energetické náročnosti budov, jinak nazývaná jako EPBD I2. (16) 

 

1.3.1. Analýza směrnice EPBD I 

Směrnice EPBD I nastínila, že zhruba na 40 % konečné spotřeby energie se podílí budovy, které 

zároveň nemalou měrou přispívají i k emisím oxidu uhličitého. V rámci svého hlavního cíle a sice 

„podpory snižování energetické náročnosti budov s ohledem na vnější klimatické a místní 

podmínky i požadavky na vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost nákladů“ směrnice 

vytyčila několik hlavních bodů a požadavků: 

a) obecný rámec pro metodu výpočtu energetické náročnosti budov s vyjmenováním faktorů, 

které mají být při výpočtu zohledněny, 

b) stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost budov nových 

i renovovaných s revidováním požadavků v pětiletých cyklech, 

c) zavedení energetické certifikace budov, 

d) zavedení pravidelných inspekcí kotlů a klimatizačních zařízení a posuzování otopných 

soustav. 

Původní směrnice byla pak v roce 2010 přepracována, vyjasněna a rozšířena o hlavní cíle Evropské 

unie. Nová směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 

o energetické náročnosti budov (EPBD II) (17) tak především řeší snížení produkce emisí CO2, 

                                                 
2 Energy Performance of Buildings Directives 
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energetickou náročnost stávajících, nově plánovaných a rekonstruovaných budov. K dosažení 

těchto cílů je zapotřebí mnoha opatření a splnění požadavků uvedených v samotném dokumentu. 

 

1.3.2. Analýza směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 

(RED3) je významným dokumentem, který stanovil společný rámec pro podporu energie 

z obnovitelných zdrojů. Směrnice vytyčila závazné národní cíle ve formě zvýšení podílu energie 

z obnovitelných zdrojů (OZE) na konečné spotřebě energie pro státy Evropské unie tak, aby do 

roku 2020 bylo dosaženo 20% podílu, a zároveň dosažení 10% podílu energie z obnovitelných 

zdrojů v dopravě. Výše zmíněný cíl 20 % podílu z OZE se měl rozložit spravedlivě mezi jednotlivé 

státy na základě jejich výchozí pozice, možností, stávajícího podílu z OZE a skladby zdrojů 

energie podle dat z roku 20054. Cíl 10% podílu z OZE v dopravě zůstal stejný pro všechny státy. 

Státy měly vypracovat národní akční plány pro energii obnovitelných zdrojů a zohlednit v nich 

opatření a možnosti podpory výroby energie z OZE. Jednou z možností podpory měl být 

i přednostní a zaručený přístup pro elektřinu z OZE do distribuční soustavy včetně případného 

vykupování elektřiny a vydávání záruky původu.5 Cíle mělo být dosaženo i vhodným začleněním 

faktoru pro energii z OZE do plnění minimálních požadavků energetické účinnosti budov. 

Směrnice dále stanovila pravidla pro výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů, pro statické 

převody mezi státy (obdoba obchodování s emisními povolenkami), pro společné projekty 

členských států, pro správní postupy, informovanost a vzdělání. Směrnice stanovila i kritéria 

udržitelnosti (podmínky pro výrobu, osvědčení původu a složení, aj.) pro biopaliva a biokapaliny, 

vč. výpočtu emisí skleníkových plynů z biopaliv a biokapalin. (18) 

 

1.3.3. Analýza směrnice EPBD II 

Směrnice EPBD II potvrdila již dříve projednávanou strategii 20-20-20, která znamená, že do roku 

2020 musí Evropská unie jako celek splnit následující podmínky: 

 snížení celkových emisí skleníkových plynů v Unii o 20 % v porovnání s rokem 1990, 

 zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě EU na 20 %, 

 zvýšení energetické účinnosti o 20 %6. 

                                                 
3 RED = Renewable Energy Directive 
4 Pro Českou republiku cíl znamenal zvýšení podílu z OZE ze 6,1 % na cílovou hodnotu alespoň 13 %. 
5 Doklad o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie dodavatele 
6 Mylně překládáno jako snížení spotřeby energie Unie o 20 %, které je ovšem celkovým cílem těchto opatření (130) 
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Směrnice samotná rozšiřuje a upravuje původní směrnici EPBD I, například požadavky na metodu 

výpočtu energetické náročnosti budovy, či její ucelené části podle společného jednotného rámce, 

který doplňuje a upřesňuje. Dále definuje nové administrativní nástroje ke snížení spotřeby energie 

a zavádí nové pojmy. 

Jedním z nich je pojem „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ (nZEB)7. Podle směrnice by 

do roku 2020 vybrané budovy – podle velikosti energeticky vztažné plochy – a po roce 2020 by 

všechny budovy měly mít „téměř nulovou spotřebu energie“, přičemž spotřeba by měla být, pokud 

možno, co nejvíce pokryta z obnovitelných zdrojů energie. Směrnice na druhou stranu 

jednoznačně nedefinuje hranici této spotřeby a ponechává její přesnou definici na členských 

státech. (19)  

Na hodnocení spotřeby se vážou požadavky na certifikaci budov, které navazují na již započatý 

proces vydávání certifikátů energetické náročnosti budov a stanovují nové údaje, které musí 

certifikát obsahovat. Spadá sem průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který by jednak 

měl posoudit energetickou spotřebu objektu vč. porovnání s referenčními nebo minimálně 

požadovanými hodnotami, ale nově obsahovat i stavební doporučení pro zlepšení energetické 

účinnosti budovy, pokud existuje nákladově optimální řešení. Povinnost zpracovat PENB se 

zavádí postupně pro všechny budovy, opět dle velikosti energeticky vztažné plochy, od 1. 7. 2015 

již pro všechny budovy nad 250 m2. (20) 

Směrnice dále ukládá stanovení metody na výpočet nákladového optima neboli „dosažení 

nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými během 

životního cyklu budovy“ (21)  

V neposlední řadě směrnice zavedla „nezávislé kontrolní systémy certifikátů energetické 

náročnosti a zpráv o inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů úrovni jednotlivých 

členských zemí“ jako dodatečnou kontrolu certifikátů a inspekčních zpráv pro zaručení, že jsou 

vydávány správně a nezkresleně. (20) 

 

1.3.4. Analýza směrnice EED 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti 

(EED)8 (22) opět zdůraznila cíl zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %, to znamená 

„skutečnost, že v roce 2020 nesmí být spotřeba primární energie Unie dle prognóz vyšší než 1 474 

Mtoe nebo konečná spotřeba vyšší než 1078 Mtoe“9. 

  

                                                 
7 nZEB – nearly zero energy building 
8 EED – energy efficiency directive 
9 Mtoe – Million Tonnes of Oil Equivalent – ropný ekvivalent v miliónech tun – 1474 Mtoe odpovídá cca 17 142,62 
TWh nebo 61 713,43 PJ energie. 
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Kromě toho vytyčila další řadu ambiciózních a povinných cílů: 

 renovace 3 % celkové podlahové plochy budov vlastněných a využívaných vládními 

institucemi, 

 distributoři a prodejci energie musí každý rok ušetřit u svých koncových zákazníků 1,5 % 

ročního prodeje energie, 

 vytvoření národního akčního plánu pro renovaci budov, 

 zajištění finančních prostředků pro podporu energetických úspor. 

Směrnice má závažný dopad na opatření pro úspory energie, kterých má být dosaženo pomocí 

systémů povinného zvyšování energetické účinnosti (např. státní dotační programy), podporou 

energetických služeb či transparentnějším přístupem k informacím o měření a vyúčtování 

spotřebované energie.  

Směrnice taktéž nastínila plán na dekarbonizaci Unie do roku 2050 spočívající ve snížení emise 

skleníkových plynů o 80-95 % ve srovnání s rokem 1990, čehož by mělo být docíleno právě 

renovací budov, nejdříve vlastněných správními orgány, následně i soukromými vlastníky. 

  

1.3.5. Doporučení komise EU 

Doporučení komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov 

s téměř nulovou spotřebou energie (23) více rozvíjí problematiku budov s téměř nulovou 

spotřebou energie, která byla nastíněna v EPBD II. Řeší a odpovídá na otázky kolem nZEB, 

sjednocuje požadavky na nZEB, vztah mezi nákladově optimálními úrovněmi a nZEB vč. role 

obnovitelných zdrojů energie, představuje dosavadní pokrok členských států na cestě k nZEB.  

Doporučení také stanovuje referenční číselné hodnoty ukazatelů pro spotřebu primární energie 

i podílu obnovitelné energie budov s téměř nulovou spotřebou energie v kWh/m2 za rok pro různá 

klimatická pásma. Například pro kontinentální klima a rodinné domy se spotřeba primární energie 

má pohybovat od 50-70 kWh/m2, přičemž 30 kWh/m2 má být pokryto z OZE vyráběných v místě. 

 

1.3.6. Zimní balíček EU 

V návaznosti na vznik projektu Energetické unie10 25. února 2015 a na Pařížskou konferenci 

představila Evropská komise dne 30. 11. 2016 tzv. „Zimní balíček“ s názvem „Čistá energie pro 

všechny Evropany“. (24) Jednalo se o rozsáhlý, více než 1000 stránkový balíček legislativních 

i nelegislativních návrhů, které mají za cíl proměnit evropskou energetiku a podle kterých se má 

                                                 
10 Projekt s cílem vytvořit evropský jednotný a fungující trh s energiemi a propojit státy Evropské unie kvalitní 
distribuční soustavou elektřiny a plynu s cílem snížit energetickou závislost EU, zvýšit celkový podíl obnovitelných 
zdrojů energie a zvýšit bezpečnost dodávek energií.  
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řídit vytváření evropské energetické unie. Balíček obsahoval například návrhy novel Směrnic 

energetické náročnosti budov, energetické účinnosti a podpory OZE. 

„Soubor návrhů má zajistit lepší fungování trhu s elektřinou, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 

v energetice, větší energetické úspory a postupné utlumování výroby elektřiny z uhlí. Důraz přitom 

Komise klade na energetickou účinnost a na roli spotřebitelů, kteří by do budoucna měli mít vůči 

dodavatelům energie silnější postavení.“ (25) 

Balíček sleduje tři hlavní body: 

 energetická účinnost na prvním místě, 

 dosažení celosvětového vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 

 zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele. 

 

Energetická účinnost na prvním místě 

Zde se Evropská komise opírá o skutečnost „že nejlevnějším a nejčistším zdrojem energie je 

energie, kterou není třeba vůbec vyrobit nebo použít.“ (24)  

Kromě návrhu revize směrnic EED a EPBD II a jejich bodů (viz dále) se zde vytyčil i cíl zvýšit do 

roku 2030 energetickou účinnost o 30 % oproti vypočtenému scénáři z roku 2007. (24) 

Revize směrnice EED byla schválena v listopadu 2018, přičemž výsledné cíle energetické 

účinnosti byly stanoveny ve výši 32,5 % s povinnou každoroční energetickou úsporou v letech 

2021 až 2030 ve výši 0,8 % a s požadavkem na zohlednění energetické chudoby při návrhu 

politických opatření. (26) 

 

Jednička v obnovitelných zdrojích 

Zde se zavedl cíl do roku 2030 dosáhnout podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v EU 

alespoň ve výši 27 %. Cíl je závazný pro Unii jako celek, ale ne již pro jednotlivé státy, což 

vyvolalo diskuze o konečné hodnotě. K tomu se úzce váže i návrh, že by členské státy měly 

každoročně zvyšovat o 1 % podíl OZE na vytápění a chlazení budov. Dále se zde řeší 

spravedlivější zapojení OZE do fungování trhu a jeho rovné přiblížení se tržním principům tak, 

aby energie z OZE nebyla zvýhodňována více, než je potřeba, ale aby zároveň zůstala motivace 

pro její rozvoj a zvyšování jejího podílu na konečné spotřebě energie. V neposlední řadě je zde 

vytyčena podpora pro nízkoemisní a účinná pokročilá paliva při použití v dopravě. (24) 

V revizi směrnice z listopadu 2018 byl ukotven cíl dosáhnout podílu energie vyrobené 

z obnovitelných zdrojů ve výši 32 %, pro dopravu na 14 %. (26) 
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Spotřebitelé na prvním místě 

„Komise navrhuje reformovat trh s energií tak, aby posílila postavení spotřebitelů a zajistila jim 

větší svobodu volby, co se týče energie. Na straně podniků to znamená větší konkurenceschopnost. 

Pro občany pak lepší informovanost, možnost zaujmout aktivnější roli na trhu s energií a větší 

kontrolu nad výdaji na energii.“ (24) 

Je zde také nastíněn a podpořen princip decentralizace. Podle Evropské komise by lidé mohli získat 

snadnější možnosti, např. zjednodušení na poli administrativy a připojení se do sítě, tzn., jak 

vyrábět elektřinu pro vlastní potřebu a do veřejné sítě dodávat přebytky za tržní cenu, aniž by 

ztratili status spotřebitele. (25) 

„Spotřebitelům by měla prospět i nová opatření týkající se takzvaného Ekodesignu. Díky nim by 

se na evropském trhu měly prodávat jen energeticky úsporné spotřebiče“ (25), které by tak měly 

přispět k další energetické úspoře. 

 

1.3.7. Analýza směrnice EPBD III 

Směrnice 2018/844 (27) ze dne 30. května 2018 je zatím nejnovější počin legislativy EU, která se 

týká energetické náročnosti a účinnosti. Změny ve směrnici reagují jak na zkušenosti s 

uplatňováním předchozí směrnice, tak na technický pokrok a možnosti budov vybavených tzv. 

smart technologiemi, elektromobilitu aj. (28). Požadavky směrnice mají být členskými státy 

implementovány do národní legislativy do 10. března 2020.  

Ve směrnice EPBD III si Evropská unie stanovila ambicióznější závazky k dlouhodobé strategii. 

a) Do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % v porovnání s rokem 1990, 

což směřuje k další podpoře technologií s nízkou produkcí skleníkových plynů. 

b) Do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů v Unii o 80-95 %. 

c) Do roku 2050 vytvořit v Evropě udržitelný, konkurenceschopný, bezpečný 

a dekarbonizovaný systém. 

d) Vytvořit dlouhodobý plán renovací s dílčími mezníky v letech 2030, 2040 a 2050. 

Je zde zmíněna skutečnost, že budovy jsou odpovědné až za 36 % všech emisí v Unii a také že 

téměř „50 % konečné spotřeby energie v Unii je využíváno na vytápění a chlazení a z toho 80 % 

v budovách“ a tudíž by zaměření se na renovace a zásady energetické účinnosti mělo být prioritou. 

Aby bylo dosaženo výše zmíněných cílů, musela by ročně probíhat renovace minimálně 3 % všech 

budov. Za zmínku stojí, že „každé 1 % zvýšení energetických úspor snižuje dovoz plynu o 2,6 %“, 

tudíž by renovace budov aktivně přispívaly k energetické nezávislosti Unie. 

Směrnice se zabývá i nově používanému pojmu „Energetická chudoba“, což je termín vyjadřující 

nemožnost zajištění energetických zdrojů či přístupu k zajištění elektřiny, tepla, chlazení atd. Dle 

údajů Evropské komise trpí v Evropě energetickou chudobou cca 50 až 125 milionů lidí (29). 
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„V Česku podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ohrožuje energetická chudoba asi 20 % 

domácností. Skutečně zasaženo už je 6 % obyvatel České republiky, jak vyplývá z údajů 

Eurostatu.“ (30) 

Směrnice dále:  

 mění či upravuje některé definice vzhledem k technologickému pokroku,  

 doporučuje používání alternativních energetických systémů, 

 zavádí podporu pro elektromobilitu ve formě požadavků na vytváření infrastruktury pro 

dobíjení,  

 v části technických zařízení budov upozorňuje na nutnost dodržovat kvalitní a zdravé 

vnitřní prostředí, k čemuž mají energeticky šetrné budovy přispívat.  

S tím souvisí i nově kladený důraz na automatizaci budov a instalaci samoregulačních zařízení pro 

individuální regulaci prostředí v každé místnosti, která jednak umožní přesnější řízení 

a přizpůsobování podmínek vnitřního klimatu a tím úsporu energie, jednak zlepší zpětnou vazbu 

vůči skutečně dosaženým úsporám i naměřeným údajům. 

 

1.4. České právní prostředí 

Hlavní legislativu České republiky zabývající se energií, v souladu se směrnicemi Evropské unie, 

tvoří následující zákony a vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů: 

 zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,  

 zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

 zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,  

 vyhláška č. 73/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Výše zmíněné legislativní dokumenty byly již několikrát novelizovány a doplňovány, jak 

vyvstávala potřeba implementace nových prvků a požadavků ze směrnic Evropské unie a vydávání 

patřičných prováděcích předpisů. Tato práce samozřejmě není u konce a probíhá soustavně i dnes 

vzhledem k nutnosti implementovat nová zjištění a požadavky.   

 

1.4.1. Představení zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

Zákon o hospodaření energií stanovuje „opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie 

a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií“, stanovuje povinnost plnit 

požadavky na energetickou náročnost budov pro nové budovy i pro změny dokončených budov, 

tvoří pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního 

programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, řeší 
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ekodesign11 a spotřebu energie výrobků a udává požadavky pro vzdělávání energetických 

specialistů a hodnocení energetické náročnosti budov. Zákon zapracovává evropskou legislativu, 

zejména směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU 

o energetické účinnosti, a od svého vzniku byl již jednadvacetkrát novelizován. Poslední změna 

č.  225/2017 Sb. je z roku 2017. (31) 

 

Státní energetická koncepce (SEK)  

SEK podle §3 je komplexním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a vyhodnocovaným nejméně jednou za 5 let. Poslední aktualizace je z roku 2015. SEK 

řeší a plánuje využití energie na celostátní úrovni s ohledem na dlouhodobé cíle státu a zásady 

trvale udržitelného rozvoje. „Hlavním posláním SEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou 

a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to 

za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně je jejím cílem 

zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování 

nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva.“ (32)  

SEK stanovuje tři vrcholové strategické cíle: 

 bezpečnost dodávek energie – zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele 

 konkurenceschopnost energetiky – zajištění konečných cen energií na úrovni srovnatelné 

s okolními státy s uchováním  

 udržitelnost – z pohledu životního prostředí, finančně-ekonomického hlediska, zajištění 

zdrojů, osvěty. (33) 

Státní energetická koncepce kromě strategického scénáře ČR také určuje strategické priority 

energetiky ČR. Mezi tyto priority patří například zajištění vyváženého energetického mixu, 

efektivní využití všech tuzemských zdrojů, naplnění cílů energetické účinnosti stanovených 

v eurounijních směrnicích nebo definování cílů v rámci podpory OZE, ale v ostatních odvětvích 

využívajících energii. Většina cílů je stanovena s výhledem do roku 2050, přičemž u většiny cílů 

jsou stanoveny konkrétní cílové či specifické hodnoty. 

 

Územní energetická koncepce (ÚEK) 

Územní energetická koncepce podle §4 vychází ze státní energetické koncepce a stanovuje cíle 

a zásady nakládání s energií vč. řešení energetického hospodářství na úrovni krajů, Hlavního 

města Prahy, jeho městských částí nebo obcí. Zpracovává se na období 25 let a bývá podkladem 

pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního plánu. (31) 

                                                 
11 Jedná se o soubor parametrů zaměřených na energetickou úsporu a šetrnost k životnímu prostředí pro výrobky 
spojené se spotřebou energie, které musí dodavatel či výrobce výrobku splnit při jeho uvedení na trh nebo do provozu 
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1.4.2. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov s platností od dubna 2013, kdy nahradila 

svého předchůdce – vyhlášku č. 148/2007 Sb., je prováděcím předpisem k zákonu o hospodaření 

energií a zapracovává v sobě požadavky evropské směrnice 2010/31/EU. Vyhláška předkládá 

metodu výpočtu energetické náročnosti budov a stanovuje nákladově optimální úroveň požadavků 

na energetickou náročnost budovy a požadavky na vyhotovení průkazu energetické náročnosti 

budov. (34) 

 

1.4.3. Představení energetického zákona 

Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) vymezuje podmínky podnikání a výkonu státní správy 

i nestátních subjektů v energetických odvětví. Důležitým důsledkem zákona je zejména zřízení 

Energetického regulačního úřadu jako regulátora trhu s energiemi a správce či kontrolora 

správného fungování energetického odvětví České republiky. (35) 

 

1.4.4. Národní akční plán energetické účinnosti ČR 

Národní akční plán energetické účinnosti ČR (36) (NAAPE), přestože se nejedná o legislativní 

dokument, je důležitým strategickým dokumentem vypracovaným ministerstvem průmyslu 

a obchodu a popisujícím plánovaná opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti 

a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně úspor při dodávkách, přenosu či přepravě 

a distribuci energie, stejně jako i v konečném využití energie.  

První NAAPE pro Českou republiku byl vydán v roce 2007. V roce 2014 vyšel v pořadí třetí akční 

plán, který byl již aktualizován dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti. Plán uváděl vnitřní politicko-

ekonomická opatření ČR k dosažení požadavků směrnice EED a popisoval navržené či probíhající 

dotační programy. Podle NAAPE-III byl vnitrostátní orientační cíl České Republiky do roku 2020 

dosáhnout celkových úspor na konečné spotřebě energie stanoven ve výši 47,78 PJ (13,27 TWh). 

Významná pak byla i čtvrtá aktualizace z března 2016, která byla zpracována v návaznosti na 

zahájení nových dotačních a operačních programů. Cíl povinného zvyšování energetické účinnosti 

podle čl. 7 směrnice EED byl přepočítán na základě metodiky Eurostatu na hodnotu 50,67 PJ 

(14,08 TWh) nových úspor v konečné spotřebě do roku 2020.  

Poslední, již pátá, aktualizace NAAPE proběhla v dubnu 2017 a obsahovala doplnění strategie 

renovace budov, metodiky vykazování úspor energie z alternativních opatření a posouzení 

potenciálu účinné kombinované výroby elektřiny a tepla a dálkového vytápění a chlazení v ČR. 

Plnění vnitrostátních cílů vytyčených v NAAPE je průběžně monitorováno a přezkoumáváno 

a každoročně je vydávána výroční zpráva shrnující pokrok v plnění cílů. 
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1.4.5. Implementace směrnic EU 

Směrnice 91/2002/ES (EPBD) byla do české národní legislativy plně promítnuta 1.1.2009 na 

základě Zákona 406/2006 o hospodaření energií a Vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti 

budov. V souvislosti s tím se i naplno rozeběhla certifikace budov metodou hodnocení energetické 

náročnosti budov, v našich podmínkách vydávání PENB12. (20)  

V návaznosti na EPBD II a EED byla důležitá vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti 

budov, která zavedla dva nové důležité pojmy a sice „nákladově optimální úroveň požadavků na 

energetickou náročnost" a „budova s téměř nulovou spotřebou energie". Směrnice EED podnítila 

vznik strategického rámce podpory zvyšování energetické účinnosti, který se v ČR projevil 

vytvořením národního akčního plánu energetické účinnosti.  

 

1.4.6. Pozitiva a negativa implementace směrnic EU 

V roce 2017 byla zpracována a v prosinci téhož roku vydána „Analýza dopadů implementace 

evropských směrnic EPBD II, EED, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické 

náročnosti budov“ (dále jen Analýza), která komplexně popisuje a hodnotí vliv výše zmíněných 

legislativních předpisů na sektor domácností, respektive na investiční a provozní stránku výdajů 

na bydlení. (37) Níže jsou stručně shrnuty výsledky a hlavní body Analýzy. 

Směrnice EPBD II zavedla povinnost vytvoření systému certifikace energetické náročnosti 

budov, který ohodnotí budovu a zařadí ji do energetické třídy. V ČR se jedná o průkazy 

energetické náročnosti budov (PENB). Průkaz je povinný pro nové budovy, pro větší rekonstrukce 

a při prodeji či pronájmu objektu či jeho ucelené části (bytu), samotná cena PENB se v závislosti 

na technologické náročnosti objektu pohybuje pro rodinné domy v rozmezí 4000–12000 Kč a pro 

bytové domy 6000–18000 Kč. Přestože se nejedná o závratnou částku, je nutné s výdajem na 

PENB počítat. Zatřídění objektu do energetické třídy zároveň může ovlivnit jeho tržní cenu či 

zájem o jeho koupi. Předpokládá se, že vzroste poptávka po vyšších energetických třídách, 

a naopak klesne poptávka po budovách třídy D a horší.  

Pozitivem směrnice EPBD II je definice cílových oblastí při zvyšování energetické účinosti budov 

a identifikace potenciálu úspor v sektoru budov. Novostavby a budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie, které budou od roku 2021 povinné, se musí navrhovat jako energeticky šetrné a mají tak 

v dlouhodobém horizontu možnost přispět ke snížování energetické náročnosti fondu budov, 

k úspoře provozních energií a tím i ke snížení provozních výdajů. 

                                                 
12 Průkaz energetické náročnosti budov 
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Negativem mohou být zvýšené investiční výdaje u novostaveb v důsledku nutnosti dodržení 

požadavků na energetickou náročnost, vyšší nároky na znalosti ovládání a užívání technických 

systémů budov a delší časová prodleva, než se pozitivní dopady směrnice projeví. 

Směrnice EED přinesla významná pozitiva v přijetí dlouhodobé strategie státní podpory renovací 

budov a možnosti volby přístupu k systému povinného zvyšování energetické účinnosti. Podpora 

je poskytována skrze dotační programy, které snižují počáteční investice do energeticky úsporných 

opatření a zkracují tak návratnost celé investice. Směrnice EED jasně definovala požadavek na 

roční 1,5 % úsporu konečné spotřeby energie, což bude mít kladný vliv na životní prostředí, ale 

v případě domácností se celkový dopad nemusí projevit, pokud ceny energií porostou nahoru 

a budou kompenzovat případnou úsporu. Směrnice také podporuje inteligentní měření spotřeby 

energie a podporuje zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech zlepšení energetické 

účinnosti a zpřehlednění informací o vyúčtování energií. Na druhou stranu je zde riziko nízké 

ochoty i motivace domácností ke změnám v přístupu a chování ke spotřebě energie a nutné 

dobrovolné zapojení dodavatelů energie  do celého procesu. (37) 

 

1.4.7. Pozitiva a negativa českých zákonů o energetice 

Zákon o hospodaření energií, jak již bylo popsáno v jedné z předchozích kapitol, zapracovává 

evropské směrnice o energetické účinnosti a jejich obecné požadavky konkretizuje a přizpůsobuje 

s ohledem na ekonomické a klimatické podmínky ČR. Zákon popisuje státní program na podporu 

úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, k jehož uskutečnění jsou ze 

státního rozpočtu poskytovány dotace, které jsou vhodné i pro domácnosti. Dotace snižují nejen 

domácnostem velikost vlastních investic do energeticky úsporných opatření a renovací, čímž 

zkracují dobu návratnosti vlastní investice. Velkým problémem ale zůstávají administrativní 

bariéry a dlouhé schvalovací procesy a disciplína domácností při užívání budov a spotřebě energií. 

Zákon dále stanovuje povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budov, což se 

projevuje zejména v provozních výdajích domácností na energie, ale na druhou stranu zvyšuje 

velikost nutných investic pro splnění podmínek na energetickou náročnost, například pro dosažení 

standartu nZEB. Zákon pojednává o průkazech energetické náročnosti budov, které mohou pomoci 

s hodnocením spotřeby energie budov a s návrhem nových úsporných opatření, ale požaduje 

úhradu nákladů na PENB, které vznikají na straně majitelů budov. Zákon dále řeší označování 

elektrických spotřebičů energetickými štítky, které by koncového spotřebitele měly vést k výběru 

energeticky úspornějších spotřebičů s nižšími provozními výdaji, a smlouvy na poskytování 

energetických služeb. Smlouvy na poskytování energetických služeb a s nimi spojené projekty 

jsou další možností, jak dosáhnout energetických úspor v sektoru budov. 
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Vyhláška č. 78/2013 Sb. v paragrafu 6 stanovuje požadavky na energetickou náročnost budovy 

stanovené na nákladově optimální úrovni pro nové budovy, nZEB a při větší změně stavby. 

Povinnost splnění požadavků uvedených ve vyhlášce může zvýšit investiční výdaje domácností 

na výstavbu či renovaci budovy, ale má potenciál pro úsporu provozních nákladů na energie 

a šetřením životního prostředí z hlediska spotřeby fosilních paliv. Úspory se ale projeví až 

v delším časovém horizontu. Výstavba budov ve vyšším energetickém standardu také může díky 

multiplikačnímu efektu přispět k růstu národní ekonomiky, což se obvykle kladně projevuje na 

růstu životní úrovně. Výstavba ale také přinese zvýšení ceny energeticky úsporných budov na trhu 

a zvýšení rozdílu cen oproti budovám v horší energetické třídě. Zvýšená cena může být hůře 

dosažitelná pro některé domácnosti. Paragraf 7 řeší posouzení technické, ekonomické a ekologické 

proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, které se provádí v rámci PENB. 

Zpracování PENB je povinné a zvyšuje investiční náklady. (37) 

 

1.4.8. Problémy implementace 

Směrnice Evropské unie dávají v některých případech velkou volnost, kdy si státy mají stanovovat 

některé parametry samy, a jež tak vytváří velmi necelistvé pojetí napříč Evropou. 

Podle směrnice EPBD II by do roku 2020 měly všechny nové budovy dosahovat standardu nZEB, 

přičemž v definici nZEB byly na národní úrovni stanoveny, podle názoru Michala Čejky, velmi 

nízké parametry. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou tak jen o málo lepší, než 

standartní domy a nedosahují takových energetických úspor, jako domy pasivní a domy s velmi 

nízkou spotřebou energie. Standardu nZEB tak dosáhne většina objektů, přestože příspěvek 

k energetické účinnost nemusí být nijak markantní oproti budovám pasivním a nízkoenergetickým. 

Do budoucna lze předpokládat, že se parametry nZEB zpřísní a vyrovnají evropskému průměru. 

(38)  Na druhou stranu byly parametry nZEB stanoveny v souladu s nákladově optimální úrovní. 

Přísnější požadavky by již nemusely přinést nákladově přijatelné úspory, naopak mohly 

v konečném důsledku spotřebu energie zvýšit. Je proto vždy potřeba zvolit správný přístup 

k interpretaci nařízení směrnic EU a vše důkladně zvážit a posoudit. 
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2. Energie v budovách 

Pro pochopení fungování energie jako zdroje pro zajištění přípravy teplé vody, chlazení, vytápění 

a elektřiny v budovách se nelze obejít bez znalosti následujících pojmů a znalostí o skladbě 

a spotřebě energie, jež jsou rozebrány v navazujících kapitolách. 

 

2.1. Základní pojmy 

Primární energie – „energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, která neprošla žádným 

procesem přeměny nebo transformace“ (17) Také nazývané nepřeměněná energie. 

Přeměněná energie – energie vzniklá přeměnou primární energie pro výslednou distribuci 

a užívání spotřebiteli, např. elektrická nebo tepelná energie 

Energie z obnovitelných zdrojů – „energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž energie 

větrná, solární, aerotermální, geotermální, hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, 

energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů.“ 

(17) 

Energonositel – „hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla 

nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů“ (39) Jinak také zdroj energie, např. uhlí, 

ropa, solární energie. 

Energetický mix – přehled podílů jednotlivých zdrojů energie na celkové výrobě energie 

(elektrické či tepelné) nebo podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové spotřebě energie 

Spotřeba primární energie – „hrubá domácí spotřeba vyjma neenergických účelů“ (22) 

Konečná spotřeba energie – „veškerá energie dodávaná odvětvím průmyslu, dopravy, služeb, 

zemědělství a domácnostem. Tato spotřeba nezahrnuje dodávky do odvětví přeměny energie 

a odvětví energetiky“. (22) 

Dodaná energie – „energie dodaná do budovy přes systémovou hranici, potřebná k zajištění 

typického užívání“ (39) 

Faktor primární energie – „koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých 

energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie“ (39)  

Faktor neobnovitelné primární energie – „koeficient, kterým se násobí složky dodané energie 

po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární 

energie.“ (39) 

Energetická účinnost – „poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství 

vstupní energie“ (22) 

Energetická účinnost budovy – také energetická náročnost budovy – „množství energie skutečně 

spotřebované nebo odhadované pro splnění různých potřeb spojených se standardizovaným 

užíváním budovy“ (16) Udává se nejčastěji v kWh/(m2*rok). 
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2.2. Energetický mix České republiky 

Graf č. 1 znázorňuje energetický mix výroby energie České Republiky, což je podíl jednotlivých 

paliv a technologií na celkové výrobě elektřiny brutto. Největší podíl na výrobě elektřiny mají 

hnědé uhlí a jaderné palivo. Významnou roli představují také obnovitelné zdroje energie 

s hodnotou, která činí 11,05 %.  

 

Graf č. 1: Energetický mix výroby energie České Republiky v roce 2017 

 

Zdroj: Autor, podle Roční zprávy o provozu ES ČR 2017 (40) 

 

Ve směrnici EPBD II byl uveden požadavek na 20% podíl energie z OZE na celkové spotřebě 

Evropské unie do konce roku 2020. V případě České republiky to znamená dosáhnout alespoň 

13% podílu energie z OZE. (18) Je důležité uvědomit si, že hodnota požadovaná v EPBD II je 

vztažená k výsledné spotřebě energie, zatímco energetický mix výše nám ukazuje vztah k výrobě 

energie. Česká republika každoročně vyrobí více elektrické energie, než sama spotřebuje. Přebytky 

elektrické energie jsou prodávány do zahraničí. Česká republika si tak může zlepšit svůj podíl 

výroby energie z OZE na konečné spotřebě. Naopak stát nakupující elektrickou energii by si 

hodnotu svého podílu zhoršil. 

 

Na grafu č. 2 je ukázán jednak vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v ČR, jednak 

podíl výroby OZE na spotřebě, kde je možné vidět, že Česká Republika dosáhla hodnoty podílu 

OZE stanovené v EPBD II již v roce 2013. Na grafu je dále zobrazena výsledná bilance 
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zobchodované energie. Ta byla spočtena jako rozdíl exportu a importu elektrické energie v daném 

roce, přičemž ve všech letech byl výsledný export větší než import. (40) 

 

Graf č. 2: Vývoj výroby a spotřeby elektřiny brutto v ČR a podíl energie z OZE na tuzemské brutto 

spotřebě  

 

Zdroj: Autor, podle Ročních zpráv o provozu ES ČR 2017 (40) a ES ČR 201313 

 

2.3. Primární energetické faktory 

Primární energetický faktor (PEF) propojuje primární a konečnou energii. Vyjadřuje náročnost 

přeměny primární energie, tedy kolik primární energie je zapotřebí k výrobě jednotky energie 

elektrické nebo tepelné. (41) Vyšší faktor znamená malou účinnost přeměny či větší zastoupení 

neobnovitelných zdrojů energie, zatímco nižší faktor ukazuje nejčastěji na větší podíl OZE 

a úsporu neobnovitelných zdrojů energie. Primární energetický faktor lze použít při přepočtu 

energetických úspor, které jsou měřeny v konečné energii, na množství ušetřené primární energie, 

čímž se dá vypočítat i hrubý podíl OZE na dosažených úsporách. 

Pro přepočet, v případě elektrické energie, se může použít standartní hodnota PEF, která pro EU 

činí 2,5 a dle návrhu revize směrnice EED ze 17. ledna 2018 má být snížena na 2,3 a pravidelně 

                                                 
13 V roční zprávě o provozu ES ČR 2017 jsou data pouze pro roky 2014 – 2017. Data pro léta 2010 – 2013, kde je 
vidět největší posun v podílu OZE na tuzemské spotřebě, proto byla čerpána ze zprávy z roku 2013. 
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revidována. (42) Tím je také vyjádřeno, že veškerá výroba energie v EU bez ohledu na zdroj má 

pouze 43 %14 účinnost. Členské státy mají možnost si PEF stanovit samy, na základě vlastních 

výpočtů či skladby zdrojů energie. Pro Českou republiku dosahuje faktor pro elektrickou energii, 

která je nejpoužívanějším zdrojem u nás, hodnot 3,0-3,2. (34) 

 

2.4. Spotřeba energie v budovách 

Tabulka č. 1 ukazuje výši spotřeby primárních energetických zdrojů a konečné energie v České 

republice s rozdělením do jednotlivých odvětví. Největší spotřebu energie má průmysl, na druhém 

místě jsou domácnosti, u kterých se nachází velký potenciál pro úspory energie. 

 

Tabulka č. 1: Spotřeby energetických zdrojů v ČR 

  
Měrná 

jednotka 
2012 2013 2014 2015 2016 

Spotřeba primárních 
energetických zdrojů 

PJ        1 821,4          1 822,0          1 768,6          1 772,1          1 750,4    

Celková konečná spotřeba 
energie 

PJ        1 029,7          1 019,2             991,4          1 015,2          1 041,7    

Konečná spotřeba energie 
dle odvětví:             

Průmysl PJ           324,9             311,9             308,8             311,9             310,5    

Doprava  PJ           254,7             252,1             261,3             271,7             281,9    

Služby PJ           127,0             124,7             121,1             123,2             127,9    

Domácnosti PJ           295,7             301,7             271,4             279,9             292,7    

Zdroj: statistická dat EUROSTATu 

 

Tabulka č. 2 nám ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých odvětví na celkové konečné 

spotřebě energie z tabulky č. 1. V EPBD I bylo nastíněno, že budovy se podílí na cca 40 % konečné 

spotřeby energie. V tabulce vidíme, že domácnosti zahrnují 28 %. Zbylých 12 % by mělo být 

zahrnuto částečně v podílech služeb a průmyslu, nicméně z dostupných dat se nedá zjistit, kolik 

připadá na průmysl a kolik na služby. Nabízí se zde zjednodušující úvaha, že za předpokladu, kdy 

by se energie pokrývající energetické ztráty v průmyslových budovách počítala mezi energii 

spotřebovanou na výrobu, můžeme do výše zmíněných 40 % zahrnout pouze podíl ze spotřeby 

odvětví služeb. Do odvětví služeb spadá například administrativa, kultura, vzdělávání či obchod, 

což jsou všechno činnosti vázané na nemovitosti. Sečteme-li podíly sektoru služeb a domácností, 

na oněch 40 % deklarovaných v EPBD I bychom se dostali. 

 

                                                 
14 100: 2,3 = 43,48 %. 
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Tabulka č. 2: Podíl spotřeby energie služeb a domácností v ČR 

  
Měrná 

jednotka 
2012 2013 2014 2015 2016 

Podíl průmyslu na celkové 
spotřebě 

%            31,55             30,30             29,99             30,29            30,16    

Podíl dopravy na celkové 
spotřebě 

%            24,73             24,49             25,38             26,39            27,38    

Podíl služeb na celkové 
spotřebě 

%            12,33             12,11             11,76             11,97            12,42    

Podíl domácností na 
celkové spotřebě 

%            28,72             29,30             26,36             27,18            28,43    

Celkem služby a 
domácnosti: %            41,05             41,41             38,12             39,15            40,85    

Zdroj: Autor, podle statistických dat EUROSTATu 

 

2.5. Energetická náročnost budov 

Energetická náročnost budovy (ENB) byla poprvé řešena ve směrnici 2002/91/ES, nyní se řídí 

podle evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, respektive dle české 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je základním kritériem pro hodnocení 

budov z hlediska spotřeby energie. „Energetická náročnost budovy charakterizuje u již 

existujících staveb množství energie skutečně spotřebované15 zejména na vytápění, přípravu teplé 

vody, chlazení, úpravu vnitřního prostředí větráním nebo klimatizačním systémem a na osvětlení. 

U projektů nových staveb se množství energie stanovuje výpočtem podle požadavků na 

standardizované užívání budovy.“ (43) 

ENB se posuzuje na základě ukazatelů energetické náročnosti. Ukazatelé se vypočtou na základě 

dokumentace či skutečného stavu hodnocené budovy a porovnávají se s budovou referenční. 

Referenční budova je zjednodušeně totožná s budovou hodnocenou, avšak je počítána 

s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů.  

 

2.5.1. Ukazatelé energetické náročnosti a jejich stanovení 

a) celková primární energie za rok, 

b) neobnovitelná primární energie za rok, 

c) celková dodaná energie za rok, 

d)dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, 

přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 

e) průměrný součinitel prostupu tepla, 

f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

g) účinnost technických systémů. (34) 

                                                 
15 Lze získat například z fakturačních podkladů 
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2.5.2. Výpočet energetické náročnosti 

Výpočet energetické náročnosti budovy probíhá podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické 

náročnosti budov a na základě českých technických norem. Základním principem zjištění ENB je 

výpočet celkové dodané energie. Celková dodaná energie se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie, což je energie potřebná pro fungování objektu (vytápění, chlazení, příprava teplé 

vody, …) a pomocné energie, která pokrývá provoz pomocných technických systémů, např. 

čerpadel, regulace či řízení. Výpočet se provádí po jednotlivých zónách budovy s intervalem 

výpočtu nejvýše jednoho měsíce pro výpočtové období jednoto roku.  

V prvním kroku výpočtu se hodnocená budova rozdělí na jednotlivé tepelné zóny, což jsou 

ohraničené oblasti se stejnými nebo podobnými tepelnými charakteristikami. Na základě 

součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici zóny se vypočtou měrné 

tepelné toky a tepelné zisky zóny a stanoví se tepelné ztráty a zisky na hranici mezi zónami, jak 

znázorňuje obrázek č. 1. Dalším výpočtem se získá výsledná potřeba tepla, která musí být 

vyvážena dodanými energiemi.  

 

Obrázek č. 1: Grafické znázornění výpočtu potřeby tepla 

 

Zdroj: Převzato z (44) na základě ČSN EN ISO 13790 
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Postupně se vypočítají dílčí dodané energie s využitím hodnot typického využívání budovy: 

 pro vytápění podle ČSN EN ISO 13790 (od dubna 2018 ČSN EN ISO 52016-1) 16 a ČSN 

EN 15316-1, 

 pro chlazení podle ČSN EN ISO 13790, 

 pro větrání podle ČSN EN 15665, ČSN EN 15241 (od ledna 2018 ČSN EN 16798-5-1), 

ČSN EN 15242 (od ledna 2018 ČSN EN 16798-7) a ČSN EN 15243 (od ledna 2018 ČSN 

EN 16798-9), 

 pro úpravu vlhkosti vzduchu podle norem pro větrání (viz výše),  

 pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3  

 pro osvětlení podle ČSN EN 15193 (od října 2017 ČSN EN 15193-1). 

V dalším kroku se stanoví produkce energie v solárních kolektorech a produkce elektřiny 

kogeneračními jednotkami a fotovoltaikou. Následně se určí energetická náročnost jednotlivých 

zón a celého objektu, čímž se získá celková dodaná energie. (45) 

Pokud celkovou dodanou energii vztáhneme k energeticky vztažné ploše, což je plocha měřená po 

jednotlivých podlažích vždy k vnějším okrajům obvodových stěn, dostaneme měrnou spotřebu 

energie budovy v kWh/m2*rok. Z celkové dodané energie dále lze vypočítat celkovou primární 

energii a neobnovitelnou primární energii jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po 

jednotlivých energonositelích, a primárních energetických faktorech. (34) 

 

2.5.3. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument a zároveň nástroj, který slouží ke 

komplexnímu zhodnocení budovy po stránce spotřeby energie a celkové dodané energie. PENB 

řeší veškeré energie v budově (dodané i odevzdané) včetně míry využití a účinnosti energetických 

systémů budovy, případně i doporučuje opatření pro snížení energetické náročnosti. PENB 

využívá metodiky hodnocení přes referenční budovu, kdy se hodnoty vypočtené pro posuzovaný 

objekt (podle předchozí kapitoly) porovnají s referenční budovou, která je totožná s posuzovaným 

objektem, ale používá referenční hodnoty vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických 

systémů budovy. Cílem je dosažení hodnot srovnatelných nebo lepších než budova referenční. (46) 

Průkaz se zpracovává pro všechny nové budovy, budovy procházející větší rekonstrukcí či 

změnou, pro budovy veřejné správy a při prodeji či pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. 

bytu). Povinnost zpracování PENB se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

                                                 
16 Některé z používaných norem s výpočtovými metodami byly v uplynulém roce aktualizovány, ale nebyly ještě plně 
zavedeny či legislativně implementovány (vyhláška č. 73/2013 Sb. odkazuje na starší normy), proto jsou zde uváděny 
normy jak starší, tak i nové. 
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a zpracovat jej může pouze energetický specialista s patřičným oprávněním uděleným 

ministerstvem při splnění podmínek udaných zákonem č. 406/2000 Sb. (31) 

Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění, které je zobrazeno na obrázku č. 2. Hlavním 

ukazatelem energetické náročnosti budovy je celková dodaná energie vztažená k energeticky 

vztažné ploše, která zařazuje budovu, podobně jako můžeme vidět u domácích spotřebičů, do 

energetické třídy. S ní souvisí hodnota neobnovitelné primární energie, která zjednodušeně říká, 

jaký vliv má budova na životní prostředí, a která se přepočítává pomocí PEF na základě 

energonositelů použitých v objektu. Podíl energonositelů uvedený v PENB zároveň může sloužit 

jako podklad, při roznásobení celkové dodané energie přes podíly energonositelů, pro výpočet 

nákladů na energie v objektu. Poslední část s ukazateli energetické náročnosti budovy předkládá 

energetickou kvalitu obálky a jednotlivých technických systémů budovy. V případě, že 

zpracovatel průkazu stanovil doporučená opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 

budovy, jsou v PENB také bílé šipky ukazující hodnoty, na které by se dostaly jednotliví ukazatelé 

při realizování doporučených opatření. (46) 

 

Obrázek č. 2: Vzor průkazu energetické náročnosti budovy 

  

Zdroj: Převzato z vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. (34) 
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2.6. Vývoj nákladů na energie v domácnostech 

Budovy se podílí na celkové konečné spotřebě energie až ze 40 %. To se projevuje nejen v dopadu 

na životní prostředí, ale také na obsahu peněženek obyvatel domácností. Tabulka č. 3 ukazuje 

průměrné příjmy a výdaje českých domácností v Kč/osoba za rok17. Jak můžeme vidět, náklady 

na bydlení se na celkových výdajích podílí cca z 20 %, přičemž víc jak polovinu této hodnoty tvoří 

výdaje na energie. Za pozornost stojí vývoj výdajů v průběhu let. V letech 2014-2015 výdaje na 

energie znatelně klesaly a v roce 2016 mírně vzrostly. Tento vývoj je potřeba vnímat v širším 

kontextu, protože v letech 2014 a 2015 byla spotřeba energie na vytápění nižší v důsledku 

nadprůměrných teplot v otopném období oproti roku 2013. Podle Zprávy o pokroku v oblasti 

plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice (47) v uplynulém období vzrostl 

počet bytových jednotek i obyvatel a v důsledku růstu disponibilních příjmů domácností se 

zvyšovala životní úroveň, což mělo vliv i na spotřebu energie. Při porovnání spotřeby energie 

s klimatickou korekcí pak byla spotřeba energie na bytovou jednotku v letech 2015 a 2016 

srovnatelná, cca 50 GJ na byt. Lze tedy vyvodit závěr, že vzhledem k růstu počtu domácností 

a zároveň stagnaci spotřeby energie se významnou měrou projevil efekt snižování energetické 

náročnosti budov. (47) 

 

Tabulka č. 3: Porovnání průměrných výdajů na energie vůči celkovým výdajům v domácnostech 

na osobu v Kč/rok 

TYP VÝDAJE 2012 2013 2014 2015 2016 

ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM 152 125 150 488 154 992 157 609 163 344 
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM 134 375 133 279 135 152 134 540 . 

04 Bydlení, voda, energie, paliva 26 230 26 847 26 211 25 850 26 253 
Nájemné z bytu 6 674 6 796 7 062 7 232 7 342 
Běžná údržba a drobné opravy bytu 2 262 2 005 1 965 1 976 2 010 
Dodávka vody a jiné služby 
související s bydlením 

2 689 2 806 2 918 2 998 3 049 

Elektrická a tepelná energie, plyn, 
paliva 

14 605 15 240 14 266 13 644 13 853 

Procentuální zastoupení výdajů na 
bydlení z čistých peněžních vydáních 

20 % 20 % 19 % 19 % . 

Procentuální zastoupení výdajů na 
energie z výdajů bydlení 56 % 57 % 54 % 53 % 53 % 
Procentuální zastoupení výdajů na 
energie z celkových čistých peněžních 
vydáních 11 % 11 % 11 % 10 % 

. 

Zdroj: Autor, podle veřejných dat Českého statistického úřadu (48) 

                                                 
17 Část dat pro rok 2016 nebyla ve statistikách dostupná 
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2.6.1. Šetření ENERGO 2015 

Šetření ENERGO 2015 byla, v pořadí již třetí, dotazníková studie, která zjišťovala energetickou 

spotřebu domácností v České republice. V období od poloviny roku 2015 do ledna 2016 bylo 

dotázáno 20000 vybraných domácností, správně a kompletně dotazník vyplnilo téměř 73 % 

dotázaných, tedy 14328 domácností. Získaná data byla dopočítána na základní soubor, což je 

celkový počet obydlených bytů v ČR, jež byl vypočten ze sčítání domácností z roku 2011. 

Sesbíraná data byla zatížena výběrovými (dotázaný soubor nemusí charakterizovat základní 

soubor) a nevýběrovými (špatně vyplněné nebo chybějící údaje v dotazníku) chybami. Pro 

zpracované výsledky proto byl použit 95 % interval spolehlivosti, v němž se na 95 % hodnota 

odhadované charakteristiky měla nacházet. (49) Jak přesné jsou údaje ze šetření nelze proto 

s určitostí říct a je na čtenáři, aby je posoudil a případně porovnal s jinými dostupnými daty.  

 

Graf č. 3 ukazuje vývoj spotřeby paliv a energií v domácnostech do roku 2015 podle šetření 

ENERGO 2015 (49), přičemž u roku 2015 se jedná o předběžné výsledky. Z grafu lze vyčíst, jak 

probíhal vývoj využití různých paliv domácnostmi. Můžeme vidět postupný ústup od méně 

ekologických tuhých paliv a větší nástup obnovitelných zdrojů, které jsou k přírodě šetrnější.  

 

Graf č. 3: Vývoj konečné spotřeby základních paliv a energií v domácnostech  

 

Zdroj: Převzato z „Spotřeba paliv a energií v domácnostech – šetření ENERGO 2015“ (49) 
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Tabulka č. 4 navazuje na hodnoty spotřeby paliv a energií z předchozího grafu a ukazuje využití 

paliv a energií v domácnostech podle účelu využití v %. Největších hodnot dosahují podíly spotřeb 

na vytápění a ohřev vody. Právě u nich je proto i největší potenciál pro možné dosažení úspory 

energie i výdajů na energie v případě realizace energeticky úsporných opatření.  

 

Tabulka č. 4: Konečná spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelu užití v roce 2015 

Palivo/energie 

Typ využití [%] 

vytápění 
ohřev 
vody 

vaření 
osvětlení 

a 
spotřebiče 

chlazení 
ostatní 
užití 

Konečná spotřeba v 
domácnostech 67,1 17,4 6,7 7,2 0,1 1,5 

Z toho:             

     elektřina 14,3 20,4 16,5 40,6 0,4 7,8 

     zemní plyn 63,5 24,4 12,1 x 0,0 0,0 

     nakupované teplo 62,1 37,9 0,0 x 0,0 0,0 

     tuhá paliva (fosilní) 96,6 3,3 0,1 x 0,0 0,0 
     kapalná paliva (LPG a ropné 
produkty) 69,1 0,7 29,7 x 0,0 0,5 
     obnovitelné zdroje energie 
(vč. biomasy) 95,5 3,5 0,5 x 0,0 0,5 

Zdroj: Převzato ze Spotřeba paliv a energií v domácnostech – šetření ENERGO 2015 (49) 
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3. Obchodování s energií 

Většina spotřebitelů je v dnešní době závislá na dodávkách energie, ať už ve formě elektrické, 

plynné či jiné. Dodávka energie od její výroby ke spotřebitelům ale není snadná záležitost. Musí 

být dodrženy správné postupy, požadavky, zajištěna bezpečnost dodávek a musí být i správně 

určena její cena. Následující kapitoly se pokusí alespoň částečně osvětlit, jakou cestu 

k zákazníkovi z pohledu tržní problematiky musí energie urazit. 

 

3.1. Trh s elektřinou 

Elektřina má dvě velká specifika. Prvním je její neskladovatelnost, respektive vzhledem k novým 

technologiím velmi obtížná skladovatelnost. Druhým je způsob její dopravy. „Elektrická energie 

se „rozlévá“ sítí od výroby ke spotřebě cestou nejmenšího odporu“ bez možnosti identifikovat 

konkrétní zdroj nebo ji doručit konkrétnímu spotřebiteli, přičemž pro bezproblémový chod sítě je 

potřeba dodržet pravidlo rovnováhy. To znamená, že součet energie dodané se musí rovnat součtu 

energie odebrané a ztrátám. (50) Proto v případě obchodování s elektrickou energií je potřeba 

vědět, kolik energie a kdy ji chceme do sítě dodat, či ji z ní odebrat. Množství energie je tak 

regulováno18 a případné odchylky jsou pokutovány. (50) 

Za odchylku nese odpovědnost subjekt obchodující s energií, který pak doplácí za regulační 

energii, která musela být vynaložena na zachování rovnováhy v síti. Vzhledem k výše zmíněným 

odchylkám můžeme trh s elektřinou rozdělit na maloobchod a velkoobchod. U velkoobchodu má 

každý obchodující zodpovědnost za svou odchylku, zatímco u maloobchodu může být tato 

odpovědnost přenesená (např. u domácností) a za odchylky ručí pouze jedna strana 

(poskytovatel/obchodník). 

Za zmínku také stojí legislativní rámec kolem trhu s elektřinou, který vymezil liberalizovaný trh 

s elektřinou jako jednu ze svých priorit pro udržení konkurenceschopnosti EU v globálním 

měřítku. (50) To kromě jiného umožňuje volné konkurenční prostředí, kde si každý spotřebitel 

může svobodně vybrat svého dodavatele. 

 

3.1.1. Účastníci trhu s elektřinou 

Výrobce elektrické energie – musí mít udělenou licenci a splňovat řadu podmínek. Dodává 

energii a může regulovat její množství v síti pro zachování rovnováhy. 

Odběratel – spotřebovává energie ze sítě na základě smlouvy s obchodníkem. 

Obchodník – musí mít licenci, obchoduje s elektrickou energií. 

Burza – organizuje trh s elektřinou a usnadňuje vše kolem obchodu s elektřinou. 

                                                 
18 V České republice společností ČEPS, a.s. – správce a provozovatel české přenosové soustavy 
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Provozovatel distribuční soustavy – stará se o distribuci elektrické energie konečným 

spotřebitelům a řídí její kvalitu (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE distribuce). 

Provozovatel přenosové soustavy – spravuje fyzickou stránku přenosové soustavy. 

Operátor trhu s elektřinou – zajišťuje fungování trhu s elektřinou v rámci registrace účastníků, 

zpracování obchodních transakcí a zúčtování odchylek. Organizuje denní a vnitrodenní trh 

s elektřinou. Řízeno společností OTE, a.s. 

Energetický regulační úřad – vydává licence subjektům na trhu s elektřinou a určuje tarify pro 

regulovanou část elektřiny. Reguluje zejména monopolní subjekty jako ČEPS a distributory. 

Dodavatel elektrické energie – obchodník, který elektřinu nakupuje na energetické burze za 

účelem prodeje uživatelům 

 

3.1.2. Velkoobchodní trh s elektřinou 

Neorganizovaný trh – zde se uzavírají dvoustranné dohody (např. smlouvy EFET), které nejsou 

nikterak omezeny pravidly ( brokerské platformy), smlouva se pouze hlásí operátorovi trhu. 

Mohou se tak vyjednat velmi specifické obchody, které by jinak proběhnout nemohly. Nicméně 

rizikem zde často bývá problematické shodnutí se na všech podmínkách obchodu. (50) 

Organizovaný trh – zde účastníci mají jednu centrální protistranu (např. burzu) s jejími 

nastavenými pravidly a podmínkami, která zajišťuje finanční vypořádání obchodů. Burza může 

fungovat na principu aukce nebo okamžitého obchodu. 

Dlouhodobý trh – funguje spíše jako finanční zajištění ceny elektrické energie. 

Krátkodobý trh – obchoduje se s dodávkou v řádu dní až hodin předem, což umožňuje 

obchodníkům pružněji reagovat na aktuální situaci na trhu. (51) Existuje zde několik kategorií jako 

blokový trh (na danou část dne), denní trh (obchodování den dopředu formou aukce na každou 

hodinu), vnitrodenní trh (obchodování hodinu předem dle nedostatků a přebytků energie) a 

vyrovnávací trh (řízen provozovatelem přenosové soustavy, 30 min před začátkem dodávky) (50). 

 

3.1.3. Maloobchodní trh s elektřinou 

U velkoobchodního modelu je nabídka zajišťována výrobnami elektrické energie a poptávka 

obchodníky. U maloobchodního trhu naopak obchodník zajišťuje nabídku a poptávka je určena 

koncovými spotřebiteli elektrické energie. Maloobchodní cena elektřiny závisí na ceně 

velkoobchodní. (52) Vztah mezi velkoobchodním a maloobchodním trhem přehledně znázorňuje 

obrázek č. 3.  
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Obrázek č. 3: Grafické znázornění fungování trhu s elektřinou 

 

Zdroj: Autor, překresleno podle (52) 

 

3.1.4. Zahraniční trh s elektřinou 

Při obchodování elektřiny se zahraničím vchází v platnost tzv. přeshraniční kapacity a je nutné si 

koupit možnost dodávky elektřiny do druhých států přenést. Přesto již existují oblasti, kde je denní 

trh organizován nadnárodně, systém hledání protistrany zohledňuje omezující stav sítě a obchod 

samotný je systémově regulován vůči kapacitám jednotlivých národních sítí. (50)  

Evropská unie se snaží podporovat otevřený přeshraniční trh s elektřinou, jak bylo nastíněno 

například v Zimním balíčku EU, nicméně vzájemné propojení přenosových soustav skýtá několik 

problémů a nebezpečí, které je nejprve nutné vyřešit. Jsou jimi zejména rozdílné napěťové hladiny, 

rozdílné toky v jednotlivých přenosových soustavách, ale i vlastní kvalita přenosu. Ta nezávisí 

pouze na podmínce energetické rovnováhy v síti, ale také na přenosové frekvenci, která v případě 

jejího většího vychýlení může způsobit i výpadek sítě. Výpadek by mohl za určitých podmínek 

nabrat dominového efektu a způsobit blackout19. Prevence vzniku blackoutu je jedním z bodů 

Evropské unie na cestě za bezpečnou elektrickou soustavou.  

 

 

                                                 
19 Totální výpadek a kolaps přenosové sítě. 
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3.1.5. Způsoby nákupu energetických komodit 

Existuje několik způsobů, jak nakoupit elektřinu či plyn. Liší se zejména v tom, zda se jedná 

o nákup uskutečňovaný veřejnými zadavateli nebo soukromou osobou. V případě veřejných 

zadavatelů, kterými mohou být například obce, se postupuje podle zákona o veřejných zakázkách 

č. 134/2016 Sb.  

 

Nejčastějšími způsoby nákupu jsou: 

 klasické zadávací řízení, nejčastěji otevřené nebo užší řízení, 

 dynamický nákupní systém,  

 elektronická aukce jako zvláštní způsob hodnocení nabídek, 

 obchodování na komoditní burze. 

 

Nákup elektřiny vždy závisí na aktuální situaci, neboť cena elektřiny se neustále vyvíjí a mění. 

Klasická řízení u veřejných zakázek hodně závisí na aktuální ceně elektřiny, zejména silové 

elektřiny, a tak občas nemusí být příliš flexibilní. Pokud je zadavatel aktivní a sleduje trh 

s elektřinou pravidelně, může využít postupný nákup, který sleduje nejlevnější ceny na trhu, 

nicméně zvyšuje administrativní náklady vzhledem k potřebnému času. 

Další možností jsou komoditní burzy. Zde je ovšem časté riziko různých poplatků, nejednotného 

přístupu či odlišných podmínek, což pak nemusí odpovídat hlavnímu účelu zákona o veřejných 

zakázkách – transparentnosti. Na komoditní burze může nakupovat i soukromník, např. i celé 

domácnosti, nicméně žádá si to již určité znalosti a zkušenosti s celou problematiky nákupu. (53) 

 

3.2. Trh s plynem 

Plyn je, stejně jako elektřina, hromadná komodita, rozlévá se volně distribuční soustavou od 

výroby ke spotřebě. Na rozdíl od elektřiny má plyn ale jednu velkou výhodu a tou je jeho 

skladovatelnost. V roce 2014 bylo v České Republice provozováno třemi společnostmi 

9 zásobníků o celkové kapacitě dosahující 3,5 miliard m3 plynu, která pokrývala až 42 % roční 

spotřeby plynu v ČR20, přičemž v plánu je výstavba a připojení dalších zásobníků, které by zvýšily 

skladovací kapacitu až na 50 % roční spotřeby. (54)  

Plyn nabízí široké možnosti využití, od osvětlení, výroby elektrické energie či tepla po pohon 

motorových vozidel. Zároveň spalování plynu je po stránkách účinnosti procesu, produkovaných 

škodlivin a emisí nebo čistoty provozu ve srovnání s ostatními palivy, zejména pevnými, 

efektivnější. Na druhou stranu v porovnání s tradičním palivem, kterým je v České Republice uhlí, 

                                                 
20 Celková spotřeba plynu v ČR se ročně pohybuje kolem 8-8,5 mld. m3 plynu (131) 
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je plyn dražší a jeho velkou nevýhodou je také závislost ČR na importu plynu ze zahraničí, který 

představuje až 99 % veškeré spotřeby. Domácí těžba dokáže pokrýt pouze 1 % roční spotřeby. 

(54) Ceny plynu jsou tak závislé na mezinárodní tržní i politické situaci. 

 

3.2.1. Liberalizace trhu s plynem 

Před vstupem České Republiky do Evropské unie byl trh s plynem plně regulován státem, který 

mohl ovlivňovat všechny složky ceny kromě nákupní ceny za komoditu. Stát tehdy držel většinový 

podíl ve společnosti ČPP Transgas, která vlastnila tranzitní plynové soustavy a veškeré podzemní 

zásobníky plynu na území ČR. Po vstupu do Evropské unie se stejně jako v případě trhu 

s elektřinou začalo s jeho liberalizací a oddělením obchodu s plynem od jeho přepravy a distribuce. 

Faktický proces liberalizace byl dokončen 1. ledna 2007, kdy domácnosti, jako poslední, získaly 

právo volného výběru dodavatele plynu. (55) 

 

3.2.2. Účastníci trhu s plynem 

Účastníci trhu s plynem jsou stejní jako u trhu s elektřinou, přičemž i zde je možné slučování 

některých rolí, kdy například provozovatel distribuční soustavy může zároveň být i obchodníkem. 

Výrobce plynu – na základě licence dodává energii do přenosové soustavy. 

Operátor trhu – zajišťuje registraci účastníků trhu s plynem, vyhodnocení a zúčtování odchylek 

velkoobchodních účastníků trhů, provozuje krátkodobý trh, zajišťuje informace a dlouhodobé 

výhledy účastníkům trhu. Řízeno společností OTE, a.s. 

Provozovatel přepravní soustavy – zajišťuje přepravu plynu, zodpovídá za funkčnost a rozvoj 

plynovodní soustavy. 

Provozovatel distribuční soustavy – spravuje distribuční plynovodní soustavu a zajišťuje 

distribuci plynu konečným spotřebitelům. 

Obchodník – na základě udělené licence obchoduje s plynem 

Burza – organizuje trh s plynem  

Energetický regulační úřad – vydává licence subjektům na trhu s elektřinou a určuje 

regulovanou část ceny plynu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – zodpovídá za zpracování státní energetické koncepce a za 

celkové fungování energetiky a implementaci pravidel zajišťujících bezpečnost dodávky. 

Podřízeným orgánem MPO je Státní energetická inspekce, která vykonává kontrolu plnění 

patřičných zákonů. 
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Obrázek č. 4: Základní role na trhu s plynem a vztah mezi nimi 

 

Zdroj: Autor, překresleno podle (55) 

 

3.2.3. Velkoobchodní a maloobchodní trh s plynem 

Trh s plynem je obdobný trhu s elektřinou. Opět se dá rozdělit na velkoobchodní a maloobchodní 

trh. Velkoobchodní trh probíhá mezi „většími hráči“, kteří často nejsou vlastními spotřebiteli 

a kteří nakupují plyn buď pro uspokojení svých zákazníků, nebo za účelem zisku při následném 

přeprodání, kdy např. spekuluje na změnu ceny. Fyzické dodání plynu se pak odehrává na 

hraničních předávacích bodech či virtuálních prodejních bodech.  

Trh se opět dělí na organizovaný (regulovaný) trh s jednou centrální protistranou, kam řadíme 

komoditní burzy, na které navíc dohlíží příslušné státní orgány, a trh neorganizovaný 

(neregulovaný) s OTC trhy a bilaterálním obchodováním. OTC trhy fungují obdobně jako 

komoditní burzy, ale obchodování neprobíhá pod záštitou oficiální organizace, která by dohlížela 

nad dodržením a vypořádáním dohodnutých obchodů. Přesto většina obchodů (>95%) probíhá 

právě na OTC trzích. Bilaterální obchodování, například přes brokerské platformy, se vyznačuje 

možností uzavírat specifické nebo dlouhodobé dohody. 

Maloobchodní trh se vyznačuje transakcemi sloužícími k zabezpečení dodávek plynu do 

odběrných míst koncových spotřebitelů. Probíhá mezi spotřebitelem a dodavatelem plynu na 

základě bilaterálních smluv.  Dalším prvkem maloobchodního trhu je, že produkty zde 

obchodované obsahují regulovanou i neregulovanou část ceny, což bude rozebráno v dalších 

kapitolách. (55) 
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3.2.4. Časovost trhu s plynem 

Dlouhodobý trh s plynem se dá označit za hodně specifický, protože v plynárenství se často 

uzavírají tzv. ložiskové kontrakty, které jsou uzavírány přímo s producenty zemního plynu 

a mnohdy i na desítky let. Kontrakty u dlouhodobého trhu s plynem můžeme podle (55) rozdělit 

na importní (ložiskové) a tradingové (volně obchodovatelné), případně flexibilní a baseloadové.  

U kontraktů flexibilních importních je definován závazek principem, kdy dodavatel musí dodat 

určené maximální množství, odběratel odebrat a zaplatit určené minimální množství a rozdíl (5-

15%) tvoří flexibilní část (na denní nebo roční bázi). Cena se pak skládá z fixní částky a variabilní 

částky, která závisí na vývoji cen ropných derivátů, protože těžba plynu probíhá často společně 

s těžbou ropy, plyn tak obsahuje podíly vyšších uhlovodíků, o které se musí nejdříve očistit. 

V posledních letech se přistupuje i k alternativním určením výše ceny nezávislých na ceně ropy, 

například závislé na vlastním trhu s plynem, indexaci trhu nebo průměrných hodnotách.  

U krátkodobého trhu s plynem se nejčastěji obchoduje na denní bázi. Nejvýznamnější 

organizovaný krátkodobý trh v ČR má na starost operátor trhu OTE, kde se obchoduje po celý rok, 

každý den. Na trhu probíhá vnitrodenní obchod a obchod s flexibilitou, který řeší případné 

odchylky v dodávkách plynu. Druhým krátkodobým trhem je projekt české energetické burzy PXE 

a rakouské burzy CEGH.  U neorganizovaného krátkodobého trhu jsou naopak kontrakty 

uzavírány přímo bilaterálně a bez centrální protistrany, respektive maximálně přes brokera, 

a probíhá zde až 95 % všech transakcí. (55) 

 

3.2.5. Způsob obchodování s plynem 

Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, obchodování s plynem se dá rozdělit na tři 

základní způsoby. Jedná se o přímé bilaterální obchodování (OTC trhy), kdy se dvě protistrany 

kontraktu sami smluvně dohodnout na podmínkách dodávky. Dalším je bilaterální obchodování 

pomocí brokerských (zprostředkovatelských) platforem, které mají ale omezení ve formě 

smluv (ne všichni účastníci mají podepsány společné smlouvy) a kreditních rizik. Posledním 

způsobem je obchodování pomocí burzy jako centrální protistrany. Obchodování na burze je 

anonymní a účastník musí pouze splnit podmínky stanovené burzou. Burzy bývají oproti 

předchozím dvěma způsobům transparentnější a bezpečnější. 

 

3.3. Burzy s energetickými komoditami 

Komoditní burzy s energiemi fungují na základě státního povolení Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR. V dnešní době mezi největší energetické burzy na českém trhu patří Pražská 

energetická burza PXE a Českomoravská komoditní burza Kladno. 
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3.3.1. Pražská energetická burza 

Pražská energetická burza vznikla 8. ledna 2007 jako odnož pražské burzy cenných papírů, 

přičemž náplní její práce bylo nabízení anonymního obchodování se standardizovanými produkty 

se zajištěním vypořádání v rámci prodeje elektřiny v ČR. Postupně pak zahájila obchodování se 

slovenskou, maďarskou, polskou a rumunskou elektřinou i českým plynem. V roce 2009 se 

společnost přejmenovala na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) a o 5 let později 

zavedla transparentní obchodování prostřednictvím tzv. PXE aukce. 

Nakonec v roce 2016 se pak stala součástí EEX Group, která sdružuje mezinárodní energetické 

a komoditní trhy, a přešla na platformu obchodního systému EEX. Pražská aukce tak pro uživatele 

EEX propojuje 11 západoevropských trhů s trhem středoevropským a východoevropským. (56) 

V roce 2017 PXE přešla na systém T7 obchodní platformy EEX, což umožnilo další integraci 

obchodování do jednotného systému a tím snížení nákladů. (57) 

 

Princip PXE 

Česká komoditní burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) je určena zejména 

pro města, obce, krajské úřady, státní správu a jiné spotřebitele podléhající režimu zákona 

o veřejných zakázkách, kterým díky výjimce ve zmíněném zákonu (§64 písm. c) umožňuje ulehčit 

administrativu a zrychlit samotný nákup elektřiny a plynu.  

Burza PXE si zakládá na garanci zvyšující bezpečnost soutěžené komodity, kdy jsou dodavatelé 

povinni nakoupit příslušnou komoditu v množství odpovídajícím poptávce koncového zákazníka. 

Výsledek aukce je pak konečný a neměnný. (58) 

 

Postup aukce na PXE 

Prvním krokem je podepsání účastnické smlouvy s PXE, ostatních administrativních dokumentů 

a uhrazení účastnického poplatku. Odběratel alespoň 8 pracovních dní před aukcí musí podat 

poptávku. Všechny došlé poptávky jsou zkontrolovány a zpracovány dohodci PXE 

(zprostředkovatelé obchodu) a burza pak vypíše termín aukce. Čtyři pracovní dny před aukcí 

burzovní dohodce zveřejní podrobnosti aukce dodavatelům a další 2 dny jim dá prostor na 

vyjasnění dotazů a připomínek. Do 24 hodin před aukcí je ještě možnost na poslední odvolání 

poptávky, načež proběhne samotná aukce, poptávky se vyhodnotí a uzavřou se patřičné smlouvy. 

Nakonec dojde ke zveřejnění výsledků aukce. (59) 

 

3.3.2. Českomoravská komoditní burza Kladno 

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) byla založena v září 1992 a již od svého 

začátku se profilovala jako univerzální burza. V roce 2002 zřídila vlastní samostatnou sekci 
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„energetická burza“, v roce 2006 pak dřevařskou burzu. Od roku 2009 se ČMKBK začala 

zaměřovat na organizování obchodů s dodávkami elektřiny a zemního plynu pro konečné 

zákazníky, tzn. s fyzickými dodávkami energií přímo do odběrných míst.  

V dnešní době burza funguje na principech standardizace komodit i obchodních podmínek, 

centralizace nabídky a poptávky, transparentní cenotvorby, agregace a zveřejňování informací 

jako cenové vodítko pro celý komoditní trh. (60) 

 

Členění burzy: 

Dřevařská burza – obchodování s produkty lesnické a dřevařské výroby v týdenním cyklu, 

Průmyslové komodity – jedná se zejména o obchod s pohonnými hmotami a nespotřebovanými 

chemickými látkami a přípravky NECHELA, 

Energetická burza – obchodování s elektřinou a plynem, 

Burza odpadů – pro obchodování s komoditami, jež mají charakter odpadů a druhotných surovin, 

Agrární sekce – pro obchodování s produkty rostlinné a živočišné výroby a produkty i výrobky 

používané v souvislosti s jejich výrobou, zpracováním a přemisťováním. 

 

Postup obchodování na ČMKBK 

Proces obchodování na všech burzách od ČMKBK je velice obdobný. Prvním a nejdůležitějším 

krokem je výběr burzovního zprostředkovatele (dohodce) z členských společností ČMKBK, se 

kterým se uzavře smlouva o zprostředkování komoditních burzovních obchodů. Ten pak již 

zastupuje zákazníka ve všech dalších náležitostech. 

Druhým krokem k obchodování je registrace zájemce v Registračním centru ČMKBK, která se 

skládá z žádosti o zařazení do evidence účastníků obchodování, plné moci k zastupování při 

uzavírání burzovních obchodů a uhrazení registračního poplatku. 

Nákup komodity začíná příkazem k obchodování, který se přes dohodce odešle do Registračního 

centra burzy, které aukci zařadí na Pořadí konání aukcí a přiřadí jí termín. Burza pak pořadí konání 

aukcí zveřejní, zpravidla 1-25 dnů před datem konání burzovního shromáždění (obchodní den) 

podle typu aukce (měsíční, týdenní, denní). Během vlastní aukce dohodce zastupuje svého klienta, 

a pokud se v jejím průběhu spáruje poptávka s nabídkou, zaznamená registrační centrum uzavření 

obchodu. 

V případě prodeje komodity to je velice podobné. Dohodce svého klienta, na jeho žádost, přihlásí 

k obchodování v rámci příslušného obchodního dne. V průběhu aukce jej zastupuje a v případě, 

že se spáruje poptávka s nabídkou, je uzavřen obchod. Pokud je obchod uzavřen, burza vystaví 

závěrkový list, který má právní sílu kupní smlouvy. Dohodce vyrozumí účastníka a závěrkový list 

mu odešle. (61) 
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3.3.3. Komoditní burza Lipsko 

Lipská energetická burza EUROPEAN ENERGY EXCHANGE (EEX) je největší energetická 

burza v západní Evropě. Vznikla sloučením původních energetických burz se sídlem v Lipsku 

(LPX Leipziger Power Exchange) a ve Frankfurtu (EEX European Energy Exchange) v roce 2002. 

Sídlo zůstalo právě v Lipsku. Na burze se obchoduje s elektrickou energií, plynem, povolenkami 

CO2, ale i s uhlím, ropou, železnou rudou a některými zemědělskými komoditami. (62) 

Burza v Lipsku postupně rozšiřuje svoji působnost na trhu navazováním spolupráce s ostatními 

společnostmi působícími na energetickém trhu. V roce 2016 EEX uzavřela s pražskou 

energetickou burzou PXE dohodu o strategickém partnerství a získala v ní tak dvoutřetinový podíl, 

čímž tak propojila energetický trh západoevropský s trhem středoevropským 

a východoevropským. (63) Obchod na lipské burze probíhá pomocí elektronických aukčních 

platforem EEX. 
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4. Ceny energie 

Zabýváme-li se cenami energií, jedná se zejména o ceny elektřiny a plynu, které jsou 

nejpoužívanějšími energiemi v budovách, zejména i proto, že elektřina i plyn jsou distribuovány 

na celostátní úrovni a mají největší pokrytí. Už méně se mluví o ceně tepla, kam spadá dodávka 

tepla pomocí centrálního zásobování teplem. V případě využívání biomasy nebo kusových paliv 

(dřevo, pelety) se pak cena odvíjí od nabídky na trhu. V následujících kapitolách budou rozebrány 

ceny tří hlavních energií – elektřiny, plynu a tepla – využívaných v budovách. 

 

4.1. Složení ceny elektřiny 

Celkovou cenu elektřiny lze rozdělit na 3 hlavní části – regulované, neregulované a daňové 

položky. (64) Zatímco neregulovaná složka elektřiny je závislá na tržní ceně elektřiny, podle kurzu 

na burzách, regulovaná složka se odvíjí od cenových rozhodnutí vydávaných pravidelně 

energetickým regulačním úřadem.  

 

4.1.1. Neregulovaná část ceny elektřiny 

Neregulovaná část ceny elektřiny obsahuje platbu za tzv. silovou elektřinu, která se skládá ze 

stálého měsíčního poplatku za dodávku elektřiny a z ceny za vlastní odebranou kWh 

elektřinu dle tarifního pásma. Tarifní pásmo dělíme na jednotarifní, kdy cena elektřiny je po celý 

den i noc jednotná, a na dvoutarifní, které se skládá z nízkého tarifu (NT) a vysokého tarifu (VT). 

Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne. Využívají ji zejména domácnosti 

s větším odběrem využívaným pro energeticky náročné spotřebiče nebo na topení.  

Stálý měsíční poplatek i cena za vlastní odběr se platí dodavateli elektřiny a jsou tak závislé na 

výběru dodavatele.  

 

4.1.2. Regulovaná část ceny elektřiny 

Do regulované části ceny elektřiny spadají systémové poplatky související s dopravou a distribucí 

elektřiny. Tyto poplatky se odvádí distributorovi elektřiny, operátorovi trhu a státu, nejdou tak 

ovlivnit výběrem dodavatele. Jejich výši i skladbu určují cenová rozhodnutí vydávané 

Energetickým regulačním úřadem. Mezi regulované části ceny elektřiny patří: 

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, 

 cena za dopravu elektřiny (dle odebrané kWh elektřiny), 

 cena za systémové služby a údržbu přenosové soustavy (dle odebrané kWh elektřiny), 

 poplatek za rezervovaný příkon (pevný měsíční poplatek), 
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 příspěvek na podporované zdroje a výkup elektřiny z OZE a „zelené bonusy“, 

 poplatek za služby operátora trhu s elektřinou. (65) 

 

4.1.3. Daňové položky ceny elektřiny 

Mezi daňové položky spadá daň z elektřiny („ekologická daň“) v jednotné výši 28,30 Kč/MWh a 

daň z přidané hodnoty počítaná ze všech předešlých složek ceny elektřiny vč. ekologické daně. (66) 

 

Graf č. 4: Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2019 

 

Zdroj: Překresleno podle ERÚ (67) 

 

4.1.4. Sazba elektřiny 

Distribuční sazba elektřiny udává rozmezí spotřeby elektrické energie. Odvíjí se zejména od 

hodnoty hlavního jističe, který určuje maximální možný elektrický výkon v domácnosti a tím 

i možnou maximální spotřebu. Čím je hodnota jističe vyšší, tím více elektrospotřebičů je možné 

využívat ve stejný okamžik. Sazba elektřiny tedy rozděluje kategorie odběratelů podle výše jejich 

spotřeby a dále podle typu či náročnosti používaných spotřebičů (domácí spotřebiče, přímotopy, 

tepelná čerpadla) a jiných podmínek.  

Distribuční sazba elektřiny se dělí na jednotarifní a dvoutarifní pásma. 

 Jednotarifní – cena silové elektřiny je stejná po celý den i noc bez rozdílu.  

 Dvoutarifní – využívá se nízký (NT) a vysoký tarif (VT), kdy jsou určeny časy, kdy je cena 

levnější a kdy je dražší.  (65)   

Silová elektřina vč. 
stálého platu

45,58%

Podpora OZE
13,35%

Systémové služby
2,15%

Činnost OTE 0,80%

Distribuce 38,12%

Regulovaná část 
ceny

54,42%

Neregulovaná část 
ceny

45,58%
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Zatímco jednotarifní sazba se používá zejména pro menší spotřeby a domácnosti, které nevyužívají 

náročné spotřebiče, sazba dvoutarifní je výhodná pro domácnosti, které využívají elektřinu 

například pro vytápění nebo energeticky náročné spotřebiče. „Relativně nižší cena elektřiny 

v nízkém tarifu je kompenzována vyšší cenou v tarifu vysokém“. (68) 

Délka trvání nízkého tarifu se podle typu sazby pohybuje v rozmezí od 8 do 22 hodin denně nebo 

může platit i pro celý víkend, což je výhodné zejména pro chataře. Jednotlivé sazby a tarify fungují 

obdobně jako u mobilních operátorů, obchodníci s elektřinou v rámci tarifů nabízejí různé ceny 

elektřiny, služby nebo bonusy. Mohou se tak odlišovat cenami silové elektřiny, garancí nízké ceny, 

fixací ceny, délkou platnosti nízkého tarifu nebo podmínkami pro přiznání tarifu. (68) 

 

Tabulka č. 5: Struktura sazeb elektřiny pro domácnosti (kategorie D) 

Sazba 
jednotarifní 

Podmínky Trvání nízkého 
tarifu/den 

D01d malá spotřeba  - 
D02d střední spotřeba  - 

Sazba 
dvoutarifní 

Podmínky Trvání nízkého 
tarifu/den 

D25d akumulační ohřev vody 8 h 
D26d akumulační vytápění objektu (vysoká spotřeba) 8 h 
D27d vlastnictví elektromobilu 8 h 
D35d hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče/vytápění 16 h 
D45d přímotop 20 h 
D56d tepelné čerpadlo 22 h 

D57d 
elektrické topení (pro nové odběratele může nahradit sazby 
D35d, D45d a D56d) 

20 h 

D61d víkendový režim 
pátek 12:00 - neděle 

22:00 

Autor, na základě sazebníků společností ČEZ, PRE distribuce a E.ON distribuce 

 

Typy sazeb elektřiny dle kategorie zákazníků 

Sazbu elektřiny, kromě dělení podle spotřeby, hodnoty hlavního jističe a používaných spotřebičů, 

můžeme dělit i dle kategorie koncového zákazníka. 

 Odběratel kategorie A – připojen k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nad 52 kV. 

 Odběratel kategorie B – připojen k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kV do 

52 kV. 

 Odběratel kategorie C – nespadá do kategorií A, B ani D.  

 Odběratel kategorie D – připojen k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV, 

pro uspokojení potřeby související s bydlením. 
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Většina domácností, spadají do kategorie D, proto se budeme zabývat právě touto kategorií. 

Tabulka č. 5 nám ukazuje platné rozdělení sazeb pro domácnosti, které se dělí na dvě jednotarifní 

a osm dvoutarifních sazeb s různými základními podmínkami. Velmi obdobné sazby má 

i kategorie C, která je ovšem vyhrazena pro podnikatele. (69) 

 

4.1.5. Změna sazby a tarifu elektřiny 

Volba vhodné sazby i tarifu může u koncového odběratele ušetřit mnohdy nemalé náklady na 

elektřinu. Při změně sazby je většinou potřeba mít souhlas dodavatele elektřiny, který posoudí, 

zda jsou splněny podmínky, které sazba vyžaduje a zda je žádost o změnu sazby odůvodněná. Se 

změnou sazby bývá spojená i výměna hlavního jističe, který je vždy dimenzován podle spotřeby 

odběrného místa. V případě, že se zavádí dvoutarifní pásmo, je vyžadována instalace speciálního 

dvoutarifního elektroměru. Sazbu je možné změnit jednou ročně. 

Pro přechod k nové sazbě je potřeba nejdříve vyplnit „žádost o změnu sazby“, obstarat revizní 

zprávu, která potvrdí, že odběrné místo odpovídá technickým a bezpečnostním požadavkům 

a nechat si nainstalovat nové měřící zařízení revizním technikem. V případě přechodu mezi 

jednotarifními sazbami občas nemusí být vyžadována revizní zpráva ani výměna elektroměru, ale 

postačí pouze údaj o aktuálním stavu elektroměru 

Změna tarifu bývá jednodušší než změna sazby, protože nevyžaduje, s výjimkou změny 

z jednotarifního na dvoutarifní pásmo, technické úpravy. Nicméně je potřeba si dát pozor na 

podmínky tarifu i na případné poplatky. (68) 

 

4.1.6. Cena elektřiny pro zákazníka 

Podíváme-li se blíže na cenu elektřiny dodavatelů elektřiny, zjistíme, že cenu můžeme rozdělit do 

3 kategorií21:  

 obchodní část ceny, 

 distribuční část ceny, 

 ostatní poplatky. 

Obchodní část ceny se skládá z měsíčního poplatku a z ceny za silovou elektřiny a tvoří hlavní 

rozdíl v cenách mezi jednotlivými dodavateli elektřiny. Cena se samozřejmě liší dle typu sazby 

a tarifu, ale i podle jednotlivých produktů dodavatelů elektřiny. Každý produkt má jiné podmínky, 

bonusy či výhody, ať už jde o fixaci ceny na určitou dobu nebo o záruky původů elektřiny 

v případě další podpory elektřiny vyrobené z OZE. 

                                                 
21 Podle ceníků od Skupiny ČEZ, ostatní dodavatelé mají obdobné členění.  
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Tabulka č. 6 ukazuje přehled cen vč. DPH za silovou elektřinu pro nízký a vysoký tarif vč. 

měsíčního poplatku v členění podle sazeb pro různé produkty Společnosti ČEZ. Můžeme vidět, že 

obchodní část ceny se od sebe liší v řádek stovek korun, z čehož vyplývá, že je potřeba vždy zvolit 

správný produkt, kde by spotřebitel ušetřil nejvíce nákladů. Po analýze nabízených produktů 

největších dodavatelů elektřiny bylo zjištěno, že správný výběr produktu může být poměrně 

složitý, nicméně dodavatelé mají na svých webových stránkách kalkulačky cen a průvodce 

výběrem produktu, přičemž po následném kontaktování se dá za asistence jejich pracovníků vybrat 

nejvýhodnější produkt. S výběrem nám také může pomoci kalkulační nástroj od Energetického 

regulačního úřadu, který je volně dostupný na stránkách ERÚ a obsahuje přehled asi 50 různých 

dodavatelů elektřiny a jejich nabízených produktů a cen včetně možnosti porovnání mezi 

sebou. (70) 

 

Tabulka č. 6: Přehled cen tarifů NT a VT (Kč/MWh) a měsíčních poplatků P (Kč/měsíc) vč. DPH 

pro vybrané produkty Společnosti Skupina ČEZ pro distribuční území ČEZ distribuce  

SAZBA 

Smlouva na dobu 
neurčitou 

Krátkoodběr do 1 
roku 

Smlouva na 3 roky Elektřina pro dobíjení 

NT VT P NT VT P NT VT P NT VT P 

D01d   1548,8 

83,5 

  1467,7 

72,6 

  1343,1 

83,5 

  1302,0 

544,5 

D02d   1548,8   1467,7   1343,1   1302,0 

D25d 1282,6 1833,2 1083,0 1828,3 1125,3 1565,7 1252,4 1252,4 

D26d 1282,6 1833,2 1083,0 1828,3 1125,3 1565,7 1252,4 1252,4 

D27d 1282,6 1833,2 1083,0 1828,3 1125,3 1565,7 1252,4 1252,4 

D35d 1548,8 1996,5 1380,9 1957,8 1323,7 1700,1 1292,3 1292,3 

D45d 1669,8 1809,0 1525,8 1752,1 1409,7 1542,8 1312,9 1312,9 

D56d 1663,8 1718,2 1528,2 1588,7 1415,7 1458,1 1312,9 1312,9 

D57d 1663,8 1718,2 1525,8 1588,7 1415,7 1458,1 1312,9 1312,9 

D61d 1427,8 1706,1 1344,3 1622,6 1263,2 1488,3 1302,0 1302,0 

Autor, podle produktových ceníků Společnosti ČEZ z prosince 2018 

 

Distribuční část ceny se skládá z ceny za distribuci, opět rozdělenou podle tarifu, a ze stálé platby 

za rezervovaný příkon jističe, která narůstá s počtem fází a vlastním jmenovitým proudem22. 

Distribuční část ceny je pevně daná cenovými rozhodnutími ERÚ a liší se pouze pro jednotlivá 

distribuční území. Rozdíl v ceně je dán zejména různými strategiemi pro rozvoj a údržbu sítí 

jednotlivých distributorů. Distribuční část ceny je pro spotřebitele pevně daná dle jeho adresy. 

                                                 
22 Maximální proud, který může jističem procházet. 
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Obrázek č. 5: Distribuční oblasti elektřiny 

 

Zdroj: Převzato z webu Energie ČS (71) 

 

Ostatní poplatky zahrnují daň z elektřiny, systémové služby, činnost OTE a podporu výkupu 

elektřiny z OZE. Všechny tyto poplatky jsou pevně určeny bez ohledu na distribuční soustavu. 

Výjimkou je poplatek za podporu výkupu elektřiny z OZE, kdy se bere nižší hodnota z výpočtu 

buď podle jističe (sazba * hodnota jističe v A * počet fází) nebo podle spotřeby (pevná částka za 

spotřebovanou MWh – nyní 495 Kč/MWh).  

Cena elektřiny, kterou spotřebitel měsíčně zaplatí, se tedy skládá z ceny za silovou elektřinu pro 

vysoký a nízký tarif, měsíčních poplatků za připojení, příkon jističe a služby OTE, a z poplatku na 

podporu OZE. Při optimalizaci platby za náklady na elektřinu je tak potřeba se zaměřit jak na 

vlastní spotřebu a používané spotřebiče, tak na správně vybraný produkt, který by byl svými 

podmínkami a cenami pro spotřebitele nejvýhodnější.  

Cena silové elektřiny se odvíjí od vývoje ceny komodity na burzách, která závisí na aktuální 

poptávce i nabídce a na denních minimech a maximech spotřeby. Během noci se spotřebovává jiné 

množství elektřiny než během dne. V časech vyšší spotřeby tak cena elektřiny stoupá a je 

vyrovnávána poklesem ceny v časech spotřeby nižší. 

Průměrná cena za silovou elektřinu ke konci listopadu 2018 se pohybovala kolem 60 

EUR/MWh, respektive 1556 Kč/MWh. (72) 

Tabulka č. 7 nám ukazuje výši poplatků vč. DPH stanovených v cenovém rozhodnutí ERÚ pro 

oblast ČEZ distribuce. Jak můžeme vidět, většina poplatků je stálá a mění se pouze poplatek za 
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příkon jističe, respektive změnila by se i výsledná částka za podporu OZE v případě výpočtu podle 

jističe, kdy se sazba násobí hodnotou jističe a počtem jeho fází. 

 

Tabulka č. 7: Část ceny elektřiny podléhající regulaci ERÚ pro oblast ČEZ distribuce 

Sazba 

Distribuční část ceny Ostatní poplatky 

Distribuce Jistič 
Daň z 

elektřiny 
Systémové 

služby 
Činnost 

OTE 
Podpora OZE 

NT VT 
nad 3 × 25 A do 3 
× 32 A včetně 

dle 
jističe 

dle 
spotřeby 

Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc *23 Kč/MWh 

D01d   2 666,76 35,09 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D02d   1 994,67 143,99 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D25d 86,74 2 080,20 196,02 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D26d 86,74 763,45 326,7 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D27d 86,74 2 080,20 196,02 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D35d 86,74 326,29 431,97 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D45d 86,74 326,29 508,2 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D56d 86,74 326,29 508,2 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D57d 154,84 178,96 425,92 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 

D61d 172,73 3 604,82 50,82 34,24 113,29 6,53 18,21 598,95 
Zdroj: Výňatek z produktových ceníků Společnosti ČEZ 

 

Podle statistik na portálu elektřina.cz (73) se konečná cena elektřiny (bez rozlišení distribuční sítě), 

tzn. včetně regulované části, neregulované části a DPH, pro domácnost s jističem o velikosti 

3 x 25 A a distribuční sazbou D02d pohybuje v rozmezí 3,9 – 4,4 Kč, průměrná hodnota činí cca 

4,1 Kč/kWh. Měsíční poplatky se pohybují v rozmezí 133,6 – 219,5 Kč s průměrem v hodnotě 

180,2 Kč. 

 

 

 

                                                 
23 Kč/A/počet fází 
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4.1.7. Nová tarifní struktura 

Skladbu i výši regulované části ceny elektřiny určuje Energetický regulační úřad. Nyní funguje 

struktura, kdy spotřebitel platí cca 16,3 % z ceny za činnost OTE, systémové služby a podporu 

obnovitelných zdrojů energie a 38,12 % za distribuci elektřiny, která závisí na spotřebovaném 

množství elektřiny. (67) V lednu 2016 Energetický regulační úřad představil návrh tzv. Nové 

tarifní struktury, která měla zásadně změnit strukturu poplatků za regulovanou část ceny energie. 

Snahou ERÚ bylo, „aby jednotlivé regulované složky ceny odpovídajícím způsobem odrážely 

strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby 

sítí.“ Zmenšit se měly položky závislé od spotřeby elektrické energie, a naopak zvýšit stálé platby, 

tedy cena za rezervovaný příkon či jistič. ERÚ uvedl dva argumenty. Prvním bylo, že u zákazníků 

na velmi vysokém napětí a vysokém napětí je naddimenzován rezervovaný příkon oproti reálné 

spotřebě. Síť na toto zatížení musí být připravená, což prodražuje náklady na údržbu přenosové 

soustavy. Ovlivněni by tak byli zejména zákazníci „s nevhodně zvoleným rezervovaným příkonem 

vzhledem k výši jejich odběru“. Druhý argument uváděl, že zákazníci s vlastní výrobou elektřiny 

jsou zvýhodňováni oproti ostatním spotřebitelům, protože díky vlastnímu zdroji platí méně za 

využívání té samé distribuční soustavy, co spotřebitelé bez vlastního zdroje.  

V Nové tarifní struktuře bylo plánována úprava stávajících sazeb přerozdělení nákladů mezi stálou 

a proměnnou složkou ceny tak, aby platby lépe odrážely náklady na udržování distribuční sítě. 

Cena zajištění distribuce elektřiny se měla rozdělit do tří složek: 

 cena za rezervovaný příkon v Kč/MW, respektive za velikost hlavního jističe u soustav 

nízkého napětí, 

 cena za místo připojení (nezávislá na velikosti rezervovaného příkonu) v Kč/místo 

a připojení/měsíc, 

 cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh. 

Podle Energetického regulačního úřadu by se tak ve výsledku pouze přerozdělily náklady mezi 

spotřebitelskými skupinami, ale v celkovém součtu by zákazníci platili stejně jako doposud. (74) 

Návrh Nové tarifní struktury vyvolal vlnu negativní kritiky, protože zvýšení cen by se dotklo 

spotřebitelů, kteří šetří nebo mají nízkou spotřebu (např. u chatařů) a nižší platby za spotřebované 

množství elektřiny by mohly vést k plýtvání zdroji. Proběhla řada diskuzních jednání a v srpnu 

2016 ERÚ vydal prohlášení, že od původního návrhu odstupuje a že bude přepracován v novém 

návrhu, tzv. Vyvážené tarifní struktuře, kde by platba byla vypočtena dle parametru soudobosti, 

tedy podle maximálního odběru elektřiny ze sítě v daný čas. (75)  

Termín spuštění Vyvážené tarifní struktury zatím ale není znám. V plánu byl začátek roku 2019, 

nicméně bližší zprávy nejsou známy. (76) 
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4.2. Složení ceny plynu 

Cenu za plyn můžeme, obdobně jako cenu za elektřinu, rozdělit na 3 hlavní části – regulovanou, 

neregulovanou a daňovou složku. Neregulovaná část je určována dodavatelem plynu a závisí na 

tržní ceně plynu, může se tak v průběhu roku měnit. Regulovaná složka ceny je stanovována 

cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu vždy na období jednoho roku. 

 

4.2.1. Neregulovaná část ceny plynu 

Neregulovaná složka tvoří majoritní podíl na celkové ceně plynu a závisí na výběru dodavatele 

plynu. Do neregulované složky spadá: 

 cena za vlastní odebrané množství plynu (v kWh nebo m3 plynu), 

 měsíční poplatek za odběrné místo a dodávku plynu. 

Cena za odebrané množství plynu obsahuje cenu, za kterou dodavatel nakoupil plyn od jiného 

obchodníka, a marži dodavatele. Fixní měsíční poplatek pokrývá náklady dodavatele na 

zprostředkování obchodu a dodávku plynu. 

 

4.2.2. Regulovaná část ceny plynu 

Do regulované části ceny plynu spadají systémové poplatky související s dopravou a distribucí 

elektřiny. Jelikož souvisí s odvětvími, které neumožňují konkurenční boj, musí být regulovány. 

Regulovaná složka ceny je stanovována každoročně v cenových rozhodnutích Energetického 

regulačního úřadu podle metodik zakotvených v právních předpisech a můžeme ji rozdělit na 

následující položky (77): 

 přeprava plynu 

 distribuce plynu, 

 poplatek za služby operátorovi trhu. 

Přeprava plynu pokrývá náklady na dopravu plynu z hranic České republiky k jednotlivým 

vstupním bodům distribuční soustavy vč. nákladů na uskladnění plynu v zásobnících v rámci 

přepravní soustavy.  

Distribuce plynu zahrnuje náklady spojené s údržbou, obnovou i rozvojem plynovodní soustavy 

a náklady na transport plynu do odběrných míst zákazníků systémem plynovodů různých 

tlakových úrovní. V ceně za distribuci jsou zahrnuty také náklady na přepravu plynu na rozhraní 

přepravní a distribuční soustavy. Cena za distribuci se skládá z variabilní a fixní části.  

Variabilní část se odvíjí od skutečně odebraného množství plynu, v Kč/MWh. Fixní část závisí na 

přistavené kapacitě (obdoba platby za jistič v případě elektřiny) neboli „schopnost distribuční 
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soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy 

o připojení.“  

Služby operátorovi trhu, kterým je státní společnost OTE, a.s., obsahují poplatky za zpracování 

dat pro fungování přepravní soustavy a zprostředkování činností účastníků energetického trhu na 

denní bázi a za jiné činnosti spojené s fungováním trhu s plynem. Od roku 2012 navíc obsahuje 

poplatek za činnost ERÚ. (78) 

 

4.2.3. Daňové položky ceny plynu 

Mezi daňové položky spadá daň ze zemního plynu („ekologická daň“), která pro použití 

v budovách, respektive pro výrobu tepla, činí 30,6 Kč/MWh a daň z přidané hodnoty počítaná ze 

všech předešlých složek ceny elektřiny vč. ekologické daně. Odběratelé z řad domácností jsou od 

ekologické daně osvobozeny. (79) 

 

Největší část ceny plynu tvoří neregulovaná složka, která má podíl na celkové ceně plynu až 

81 %, přičemž zhruba 70 % tvoří cena za komoditu, 11 % fixní platby. Z neregulované složky, 

která může dosáhnout až 19 % ceny plynu, největší část tvoří cena za distribuci, až cca 18 %, 

zbytek tvoří cena za přepravu a za služby operátora trhu.  (77) 

 

Graf č. 5: Podíl složek ceny plynu na celkové ceně plynu z roku 2015 

 

Zdroj: Autor, podle tabulky ve zprávě „Složení ceny zemního plynu“ (77): 
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4.2.4. Cena plynu pro zákazníka 

Obdobně jako u elektrické energie, se i cena plynu u koncového zákazníka odvíjí od jeho 

spotřebovaného množství a dělí do několika kategorií. Pro domácnosti, kde odpadá povinnost 

platit ekologickou daň, to jsou: 

 obchodní část ceny, 

 distribuční část ceny. 

Obchodní část ceny se skládá z ceny za dodávku plynu podle skutečně spotřebovaného množství 

a ze stálé měsíční platby. Cenu i měsíční poplatek určuje dodavatel plynu. 

Distribuční část ceny se skládá z ceny za distribuci, která pokrývá náklady na dopravu plynu 

z přepravní soustavy přes plynovody až k odběrnému místu zákazníka vč. poplatku operátorovi 

trhu ve výši 1,06 Kč/MWh a zvláštního poplatku na činnost ERÚ ve výši 1,34 Kč/MWh, a ze stálé 

měsíční platby za přistavenou kapacitu. Distribuční část ceny závisí, stejně jako u ceny elektřiny, 

na distribuční soustavě a tím i na adrese spotřebitele a je stanovována v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu. Území České republiky je rozdělené do tří distribučních oblastí, 

z nichž každou spravuje jiný distributor. Těmi jsou RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská 

Plynárenská. (71) 

Na cenu plynu se dá pohlížet i jako na variabilní platbu za spotřebované množství a na fixní platbu 

za systémové služby. 

 

Obrázek č. 6: Distribuční soustavy plynu 

 

Zdroj: převzato z webu Energie ČS (71) 
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4.2.5. Pásmové rozdělení cen plynu 

Cena plynu se odvíjí od spotřeby koncového zákazníka. Obvykle platí, že čím vyšší spotřeba, tím 

nižší cena. Při porovnání ceníkových dat vybraných dodavatelů plynů bylo zjištěno, že s rostoucí 

spotřebou plynu klesá cena za variabilní položky, ale cena fixních položek naopak stoupá. 

V případě odběru plynu nad 63 MWh se pak místo měsíční platby za kapacitu za spotřebovanou 

jednotku (kWh nebo MWh) přistupuje na výpočet na základě celkového ročního odběru v daném 

místě a na platbu za pevnou roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu 

v Kč/tis.m3. (80) 

 

Tabulka č. 8: Rozdělení spotřeby plynu do tarifních pásem 

Pásmo 
Spotřeba 

[MWh/rok] 

Vaření do 1,89 

Ohřev vody 1,89 až 7,56 

Topení malé 7,56 - 63 

Topení velké 63 a více 
Zdroj: Autor, na základě ceníků společností ČEZ, PRE distribuce a E.ON distribuce 

 

4.2.6. Měrná jednotka plynu 

Přestože by se zdálo logické, že by se měla spotřeba plynu měřit podle dodaného objemu, tak, jak 

ho naměří plynoměr, místo objemových jednotek (m3) se používají jednotky energetické (kWh 

nebo MWh), které přesněji vyjadřují energii, kterou zákazník z plynu získá.  

Zemní plyn je totiž dodáván z různých zdrojů, které mají odlišné chemické složení a tím i jinou 

kvalitu, proto nutně neobsahuje konstantní množství energie (tzn. nemá konstantní hodnotu 

spalného tepla).   

Přepočet naměřeného objemu plynu na energetické jednotky je ukotven v příloze č. 1 vyhlášky 

č.  108/2011 Sb. o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné 

dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.  

Dodané množství energie plynu se stanoví podle vztahu (81): 

𝑄 = 𝑉 × 𝑘 × 𝐻      (1) 

 

Kde je: 

Q – dodané množství energie v kWh 

Vp – provozní objem plynu v m3 naměřená plynoměrem za provozního tlaku a teploty  
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k – objemový koeficient, který závisí na atmosférickém tlaku v odběrném místě zákazníka a na 

teplotě plynu před plynoměrem24 a který se používá pro korelaci spotřeby plynu, pokud plynoměr 

není vybaven teplotní kompenzací a elektronickým přepočítáváním množství.  

Ho – průměrná hodnota spalného tepla objemového v kWh/m3. Pro orientační přepočet lze 

uvažovat, že 1 m3 plynu = 10,55 kWh energie. 

 

Hodnota objemového koeficientu se udává na fakturách za plyn, je proto možné si ho případně 

přepočítat a zkontrolovat.  „Dopady použití rozdílných koeficientů na výslednou platbu zákazníka 

samozřejmě záleží na velikosti rozdílu mezi správným koeficientem a tím uvedeným na faktuře 

a velikostí odběru. Cenové rozdíly se mohou u domácností pohybovat v řádu desetikorun, ale 

u větších odběrů bez přepočítávače objemu u plynoměru pak i v řádu tisícikorun za rok. V každém 

případě ale stojí koeficient uváděný na faktuře za zkontrolování.“ (82) 

 

Energetický regulační úřad na svých stránkách předkládá indikativní ceny za služby dodávky 

plynu sloužící pro porovnání přiměřenosti plateb spotřebitelů. Na webových stránkách odborného 

portálu TZB-info je provozován pravidelně aktualizovaný kalkulační nástroj pro porovnání cen 

dodavatelů plynu. 

 

Tabulka č. 9: Indikativní ceny služeb dodávek plynu pro 4Q/2018 a 1Q/2019 

Charakter spotřeby Spotřeba [MWh] Indikativní ceny 4Q/2018 Indikativní ceny 1Q/2019 

Vaření do 1,89 955 Kč/MWh 1035 Kč/MWh 

Ohřev vody 1,89 až 7,56 805 Kč/MWh 885 Kč/MWh 

Topení malé 7,56 - 63 
755 Kč/MWh 835 Kč/MWh 

Topení velké 63 a více 
Zdroj: Převzato z ERÚ (83) 

 

Průměrná cena za komoditu plynu, v měsíci listopadu 2018, činila zhruba 24,8 EUR/MWh, 

respektive 643 Kč/MWh. (84) Tato cena opět osciluje podle vývoje ceny komodity na burzách.  

Průměrná celková cena plynu pro domácnost se pohybuje mezi 6,28-18,66 Kč za 1 m3, respektive  

595-1767 Kč za MWh. Cena se liší zejména podle jednotlivých regionů a dodavatelů a podle 

dalších podmínek daného produktu dodávky plynu. (85)  

 

4.3. Analýza ceny tepla 

Cenu za teplo můžeme rozdělit do dvou kategorií. Cenu za teplo na ohřev vody a teplo pro vytápění 

objektu. V obou případech se cena účtuje a počítá v GJ nebo kWh. 

                                                 
24 Atmosférický tlak je ovlivněn nadmořskou výškou a teplota umístěním plynoměru v budově nebo venku. 
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V následující kapitole bude rozebrána pouze cena centrálního zásobování tepla (CZT) od 

dodavatele s licencí udělenou ERÚ. Cena za decentralizované zásobování se odvíjí od ceny 

použitého paliva a účinnosti zdroje a bude rozebrána v praktické části diplomové práce. 

 

4.3.1. Vliv regulace ERÚ 

Cena za dodávku tepla je regulována Energetickým regulačním úřadem způsobem věcného 

usměrňování cen. To znamená, že do ceny tepelné energie lze v daném kalendářním roce 

promítnout pouze ekonomicky oprávněné výdaje, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. 

Ekonomicky oprávněnými náklady se rozumí náklady přímo nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné 

energie a spolu s přiměřeným ziskem25 podléhají kontrole ze strany ERÚ. (86) 

 

4.3.2. Složení ceny tepla 

Cenu za dodávku tepla se skládá z ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a daně 

z přidané hodnoty. Ekonomicky oprávněné náklady můžeme rozdělit na variabilní náklady a na 

fixní náklady. 

 

Variabilní náklady obsahují: 

 náklady na palivo, 

 náklady na nákup tepelné energie 

 elektrickou energii pro výrobu a distribuci, 

 technologickou vodu včetně chemikálií na úpravu, 

 ekologickou daň, 

 ostatní proměnné náklady. 

Náklady na palivo i ekologická daň se řídí podle typu primárního zdroje energie využitého pro 

výrobu energie. Běžně se jedná o uhlí, obnovitelné zdroje energie a jadernou energii.  

Dodavatel energie také může teplo nakupovat, ať už z důvodu nedostatečné vlastní kapacity 

výroby nebo v případě, kdy funguje pouze jako překupník energií.  

Náklady na distribuci zohledňují způsob dopravy tepla a jeho předání koncovému odběrateli. 

Mezi ostatní proměnné náklady patří například likvidace tuhých zbytků ze spalování paliv nebo 

nákup emisních povolenek v případě dodavatele, kterému je dle zákona26 povoleno s emisními 

povolenkami obchodovat. 

 

                                                 
25 Podle § 2 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
26 Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně  
některých zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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Fixní náklady obsahují: 

 mzdy a zákonné pojištění, 

 opravy a údržba, 

 odpisy, 

 nájemné, 

 finanční leasing, 

 zákonné rezervy, 

 výrobní režie, 

 správní režie, 

 úroky, 

 ostatní stálé náklady. 

Fixní náklady obecně pokrývají náklady na provoz, údržbu a rozvoj zařízení pro výrobu 

a distribuci tepelné energie a náklady na vlastní provoz dodavatele. (86) 

 

4.3.3. Cena tepla pro zákazníka 

Cena tepla pro zákazníka je ovlivněna několika faktory – lokalitou odběratele, typem předávacího 

místa a strukturou sjednané ceny. 

Cena tepelné energie, stejně jako u cen plynu a elektřiny, závisí na adrese odběratele, respektive 

na cenové lokalitě, kterou si určuje dodavatel. Cenovou lokalitou mohou být samostatné zdroje 

tepelné energie nebo propojené i nepropojené rozvodné tepelné zařízení pro daný objekt, pro obec 

nebo pro několik obcí. 

Cena je ovlivněna typem předávacího místa, respektive úrovní předávání tepelné energie. 

Standardně se řeší, zda jde o teplo předávané z primární sítě (cena se měří na vstupu do 

výměníkové stanice), o teplou vodu z výměníkové stanice (cena se měří na výstupu z centrální 

stanice pro více odběrných míst), o teplo na vstupu do objektu (měřené na patě odběrného místa) 

nebo o teplo a teplou vodu z domovních výměníkových stanic ve vlastnictví dodavatele (cena se 

měří na vstupu do objektu v předávací stanici). (87) 

Podle úrovně předávání tepelné energie můžeme cenu tepla rozdělit na: 

 z výroby při výkonu nad 10 MWt, 

 z primárního rozvodu, 

 z výroby při výkonu do 10 MWt vč. centrální výroby teplé vody, 

 z centrální výměníkové stanice vč. centrální výroby teplé vody. 

U konečných spotřebitelů: 

 z centrální přípravy teplé vody na zdroji 
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 z centrální přípravy teplé vody na výměníkové stanici 

 z rozvodů blokové kotelny, 

 z venkovních sekundárních rozvodů, 

 z domovní předávací stanice, 

 z domovní kotelny. (88) 

Cena za teplo z výroby a z primárního rozvodu vychází obecně nejlevněji, v průměru za rok 2016 

v rozmezí 234–360 Kč/GJ. Oproti tomu cena tepla procházející přes jakoukoliv předávací stanici 

nebo z domovní kotelny vycházelo v rozmezí 548–596 Kč/GJ. (88) 

Cena tepelné energie může být sjednána jako jednosložková nebo dvousložková. 

Jednosložková cena je vztažena na jednotkové množství tepelné energie (Kč/GJ, Kč/kWh) 

a zahrnuje veškeré ekonomicky oprávněné náklady, zisk i DPH.  Jednosložková cena nerozlišovala 

mezi stálými a proměnnými náklady a v případě velmi chladného počasí přinášela zisky dodavateli 

a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí tomu bylo naopak.  

Dvousložková cena je rozdělena na proměnnou (variabilní) složku, která se odvíjí od nákladů 

potřebných k výrobě a dodání tepelné energie, a na stálou (fixní) složku související s existencí 

potřebné výrobní kapacity, rozvodných sítí a provozem dodavatele. „Dvousložková cena 

zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za 

teplo“. (89) Dvousložková cena rozlišuje výši spotřeby odběratele, která je odlišná pro průmyslový 

objekt, nemocnici či domácnost, a nabízí spravedlivější vyúčtování služeb, které výkyvy počasí 

nedokážou tolik ovlivnit. (90) Dvousložková cena za tepelnou energii může být u dodavatelů 

tepelné energie nabízena ve formě různých sazeb a tarifů. 

 

4.3.4. Kalkulace ceny tepla pro zákazníka 

V průběhu kalendářního roku či regulovaného období odběratelé platí tzv. předběžnou cenu 

tepelné energie kalkulovanou na základě předpokládaných stálých i proměnných ekonomicky 

oprávněných nákladů, přiměřeném zisku a daně z přidané hodnoty. 

Po ukončení kalendářního roku či regulovaného období provede dodavatel tepla výslednou 

kalkulaci ceny obsahující skutečnou výši nákladů ekonomicky oprávněných nákladů, 

přiměřeného zisku, DPH a skutečného množství dodaného tepla za řešené období. Na základě 

výsledné ceny za tepelnou energii dodavatel provede vyúčtování dodané energie za řešené období 

s jednotlivými odběrateli. (91)  

 

4.3.5. Faktory ovlivňující cenu tepelné energie 

„Rozsah cen tepla jednotlivých teplárenských společností je poměrně široký. Odpovídá 

rozmanitosti podmínek jednotlivých společností a zdrojů. Teplárny používají různá paliva, různá 
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technologická zařízení pro výrobu a rozvod tepla, která jsou navíc různě stará – opotřebovaná.“ 

(92) Kombinace všech těchto faktorů vede k různým cenám nejen mezi jednotlivými městy 

a obcemi, ale také v rámci různých lokalit jednoho města. 

Faktory ovlivňující cenu tepelné energie můžeme shrnout následovně: 

 typ použitého paliva, 

 způsob výroby tepla, 

 způsob přenosu tepelné energie a transportní vzdálenost, 

 způsob předání energie odběrateli (typ předávacího místa), 

 typ a opotřebovanost technologických zařízení, 

 ostatní provozní náklady, 

 obchodní strategie dodavatelů (sazby a tarify). 

V případě kalkulace nákladů na teplo ve výrobnách s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla 

(KVET) také může nastat problém ve správném určení podílu vyrobené elektřiny a tepla vůči 

celkovým nákladům a účinnosti výroby. To je dáno faktem, že ve výrobnách KVET je primárním 

produktem elektřina a teplo je až sekundárním produktem, jehož vyrobený objem závisí na objemu 

výroby elektřiny. Teplo zde figuruje jako odpadní produkt, který je dále využíván. (91) Metodu 

rozpočítání nákladů na teplo ve výrobnách KVET určuje cenové rozhodnutí ERÚ. 

 

Tabulka č. 10 nám ukazuje vývoj průměrných minimálních, maximálních a celkových cen tepelné 

energie vč. DPH v České Republice pro konečné spotřebitele. Podle zprávy ERÚ nejnižší 

průměrné ceny tepelné energie jsou v krajích s velkými výrobnami KVET, které často využívají 

jako zdroj uhelné palivo, zatímco nejvyšší průměrné ceny jsou dosahovány v krajích s výrobnami 

na ostatní paliva27 , a to v kombinaci s parními primárními rozvody. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

průměrnou cenou v krajích v roce 2016 činil až 137,99 Kč/GJ. Výsledná nezprůměrovaná cena se 

ovšem může pohybovat v cenovém rozmezí od méně než 200 Kč/GJ do více než 800 Kč/GJ. (88) 

 

Tabulka č. 10: Přehled průměrných cen tepelné energie vč. DPH v České republice pro konečné 

spotřebitele v letech 2012–2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Minimální průměrná cena [Kč/GJ] 436,22 460,81 485,33 500,32 499,53 501,94 

Maximální průměrná cena [Kč/GJ] 687,72 683,29 712,28 696,17 637,52 630,56 

Celková průměrná cena [Kč/GJ] 552,58 567,79 588,27 587,65 573,77 570,45 
Zdroj: Podle Vyhodnocení cen tepelné energie k 1. 1. 2017 od ERÚ (88) 

  

                                                 
27 Ostatními palivy se myslí neuhelné zdroje jako je zemní plyn, biomasa, OZE, topné oleje a jiné. 
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5. Podpora obnovitelných zdrojů energie 

V pařížské dohodě z roku 2016 se většina států světa, mezi nimi i Česká republika, zavázala ke 

snižování emisí skleníkových plynů. Snížení napomáhají zejména bezemisní a nízkoemisní zdroje 

energie, jako jsou např. obnovitelné zdroje energie. V evropských směrnicích RED, EPBD II a III 

jsou vytyčeny cíle na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě. Do roku 2020 na 

20 % a do roku 2030 alespoň na 27 %. Mluví se také o zvýšení bezpečnosti dodávek energie, která 

spočívá v menší závislosti na do Evropy dovážených zdrojích energie, jako jsou plyn nebo ropa. 

V české legislativě je podpora obnovitelných zdrojů energie ukotvena primárně v zákonu 

č.  165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a dále v Zákonu o hospodaření energií a vlastně 

všech přidružených právních předpisů, které se týkají energie.  

Dlouhodobý přínos výroby energie z obnovitelných zdrojů ovšem nebývá často dostatečně 

zohledňován. To je způsobeno zejména právě vyšší finanční náročností i menší účinností použité 

technologie, která jednak prodlužuje dobu návratnosti investice, která se tak již nemusí vyplatit, 

jednak vyrobená energie je dražší a tím pádem méně konkurenceschopná v dnešním tržním 

prostředí, kde stále ještě převládá „hon“ za nižšími cenami. Lidé si dostatečně neuvědomují, že 

výroba energie z obnovitelných zdrojů napomáhá chránit životní prostředí díky snižování emisí 

skleníkových plynů, což se projeví nejen na zdraví obyvatelstva, ale například i na stabilitě 

životního prostředí jako celku (přímořské a ostrovní státy28 jsou dnes ohroženy zvyšováním úrovně 

mořské hladiny v důsledku tání ledovců, které je způsobené globálním oteplováním, jehož 

příčinnou jsou právě skleníkové plyny). Oproti fosilním zdrojům je obnovitelná energie v podstatě 

nevyčerpatelná, její využívání tak pomáhá snižovat spotřebu fosilních zdrojů, jejichž světové 

zásoby se postupně snižují a rozhodně nejsou nevyčerpatelné. Čím menší budou zásoby fosilních 

zdrojů, tím více poroste cena i nebezpečí zajištění dodávek energie z nich vyrobené, zatímco cena 

energie z OZE, přestože je vyšší, se z dlouhodobého hlediska jeví jako stabilnější. Případný 

technologický vývoj má navíc ještě potenciál na snížení ceny výroby energie z OZE a tím zkrácení 

návratnosti investic do OZE a z toho vyplývajících cen.  

Právě proto podpora obnovitelných zdrojů na celostátní úrovni, ať už se jedná o Zákon 

o obnovitelných zdrojích energie, Národní akční plán energetické účinnosti nebo dotační 

programy, může být určitou cestou k naplnění výše zmíněných cílů a k řešení nastíněných 

problémů využívání a závislosti na fosilních zdrojích energie. 

 

 

                                                 
28 Nutno podotknout, že ostrovní státy nejsou rozhodujícími producenty skleníkových plynů, ale jejich „přežití“ je 
závislé na produkci emisí ostatních, zejména velkých pevninských států. Snižování emisí proto musí být cílem všech 
(ovzduší planety funguje jako celek a nejde rozdělit) a ne jenom určité části světa. 



68 
 

5.1. Zákon o podporovaných zdrojích energie 

Jedná se o zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 

který vešel v platnost 1. ledna 2013 a je stěžejním legislativním dokumentem zabývajícím se 

obnovitelnými zdroji energie. (93) 

Zákon celkově řeší podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, druhotných energetických 

zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále VKVET) vč. výkonu státní 

správy a práv a povinností fyzických i právnických osob s tím spojených. Zabývá se tvorbou 

Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů, veškerou evidencí, kontrolou, 

osvědčováním původu, podmínkami podpory a dalšími jinými administrativními úkony spojenými 

s výrobou, odvodem a financováním energie (elektrické a tepla) ze schválených podporovaných 

či obnovitelných zdrojů. 

Zákon si klade za cíl pomocí podpory využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a VKVET 

zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů, 

respektive na hrubé konečné spotřebě energie v ČR s minimalizací dopadů na ceny energií pro 

koncové zákazníky a zároveň při dosažení stanovených cílů, určených v souladu s předpisy 

Evropské unie. To vše by pak mělo přispět k šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů a k zajištění 

trvale udržitelného rozvoje společnosti. (93) 

 

Pro další pochopení je dobré znát vybrané pojmy a typy podporovaných zdrojů.  

Obnovitelné zdroje – „nefosilní zdroje, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, 

geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.“ (93) 

Druhotné zdroje – „zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně 

a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin včetně degazačního a důlního 

plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených 

na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti.“ (93) 

Vysokoúčinná kombinovaná výroba energie a tepla (VKVET) – „přeměna primární energie 

na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom 

výrobním zařízení.“ (93) 

Biometan – „upravený bioplyn srovnatelný kvalitou a čistotou se zemním plynem, který je po 

vstupu do přepravní nebo distribuční soustavy považován za zemní plyn.“ (93) 

Decentrální výroba elektřiny – „za decentrální výrobu považujeme všechny druhy výrobních 

zdrojů, které jsou provozovány paralelně s distribuční soustavou. Mezi decentrální zdroje spadají 

jak zdroje obnovitelné, tak neobnovitelné.“ (93) 
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5.2. Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. 

(energetický zákon) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Úřad řídí Rada 

Energetického regulačního úřadu (Rada ERÚ), sídlí v Jihlavě a má dislokovaná pracoviště 

v Ostravě a v Praze. (94)  

ERÚ je státní organizace, která funguje v rámci státního rozpočtu jako samostatný hospodářský 

celek, který sám o sobě nevykonává hospodářskou činnost. Úkolem úřadu je zejména ochrana 

oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích, regulace cen, dohled nad 

energetickým trhem a nad dodržováním podmínek hospodářské soutěže všemi účastníky tohoto 

trhu tam, kde není možná konkurence. K dalším hlavním činnostem ERÚ patří udělování licencí 

včetně kontrol licencovaných subjektů, rozhodování sporů, podpora využívání podporovaných 

zdrojů energie (POZE), koordinace mezinárodní spolupráce a kontrola dodržování podmínek 

podnikání u držitelů licencí pro zaručení podmínek pro spolehlivé dodávky elektřiny, plynu 

a tepelné energie. (95) 

 

5.2.1. Přehled působnosti ERÚ: 

 regulace cen, 

 podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, 

 výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích, 

 podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

 podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, 

 podpora biometanu, 

 podpora decentrální výroby elektřiny a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem 

uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií, 

 ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci, 

 ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. 

 

5.3. Pozice podporovaných zdrojů na trhu 

Podkladem, který legislativně ukotvuje podporované zdroje a administrativní práci s nimi, je již 

zmiňovaný zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. 

K němu přísluší řada prováděcích předpisů a vyhlášek, nicméně vlastní určení výše dotací, např. 

zelené bonusy či výkupní ceny, má na starosti Energetický regulační úřad. ERÚ pravidelně každý 

rok, na základě výše uvedeného zákona, navrhuje a vydává cenová rozhodnutí, která určují rozsah 

a výši podpory pro jednotlivé zdroje v Kč/MWh.  
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Výše podpory se určuje na základě: 

 typu zdroje energie, 

 výkonu výrobny energie, 

 podílu vyrobené obnovitelné a neobnovitelné energie (u výroben s kombinací zdrojů), 

 podle data uvedení výrobny do provozu, 

 podle pásma provozování (jednotarifní nebo dvoutarifní). 

Je tedy vždy potřeba správně určit, do jaké kategorie konkrétní zdroj obnovitelné energie spadá 

a dále, který typ podpory zvolit. Zelený bonus a výkupní ceny nelze kombinovat. 

 

5.3.1. Zelený bonus a výkupní ceny 

Výrobce energie z obnovitelných zdrojů má možnost si vybrat jednu ze dvou variant podpory. 

Zelený bonus je podpora vyplácená za veškerou vyrobenou a účelně spotřebovanou elektřinu 

z obnovitelných zdrojů, naměřenou stanoveným měřidlem a očištěnou o technologickou spotřebu 

energie na výrobu. Při podpoře formou zelených bonusu si musí výrobce najít sám svého 

odběratele elektrické energie a s ním si sjednat cenu. Odběratelem může být samotný výrobce nebo 

obchodník s elektřinou. Možnost sjednání si vlastní ceny není regulována ERÚ a je zde tak 

možnost vyššího výdělku než u výkupních cen. Výše zelených bonusů je stanovována v cenových 

rozhodnutích ERÚ a odráží průměrné provozní, zejména palivové, náklady. (96) 

V případě podpory formou výkupních cen je provozovatel regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy povinen vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z daného 

obnovitelné zdroje dodaný do sítě a naměřený v předávacím místě. Výkupní cena je stanovena 

v cenových rozhodnutích ERÚ a na rozdíl od zeleného bonusu je účtována včetně DPH 

a meziročně je navyšována o 2 %. (96) 

Zelený bonus se vyplácí na veškerou vyrobenou elektřinu a může být výhodný pro výrobce s vyšší 

vlastní spotřebou elektřiny z výroby. Přebytky elektřiny je pak možné dodávat dalším odběratelům 

na základě smluvní dohody. Výkupní ceny se týkají pouze elektřiny dodané do sítě, může být tedy 

výhodnější pro výrobce s většími přebytky vyrobené elektřiny. Která forma podpory vychází 

výhodněji, závisí i na dalších faktorech, jako jsou vývoj ceny silové elektřiny, možnosti lokální 

spotřeby, cash-flow výrobce (čtvrtina podpory ze zeleného bonusu se vyplácí se zpožděním) 

a dalších. (97) 

Přecházet ze systému zelených bonusů do systému výkupních cen a naopak lze jednou ročně za 

předpokladu splnění všech zákonných podmínek. 
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5.4. Analýza podpory obnovitelných zdrojů 

Podpora obnovitelných zdrojů energie podle zákona č. 165/2012 Sb. se zabývá zejména podporou 

při dodávce energie do veřejné distribuční sítě nebo dalším spotřebitelům. Dodávka takto vzniká 

ve dvou základních případech. První případ je čistě komerční a jde v něm o výrobu elektřiny či 

tepla za účelem dosažení zisku soukromou osobou. Druhou možností je případ, kdy výrobna 

energie produkuje více energie, než je potřeba primárního spotřebitele, např. u fotovoltaiky v létě 

nebo při vhodných podmínkách u vodních a větrných elektráren. Přebytečná energie se může, při 

splnění řady podmínek daných zákonem a cenovými rozhodnutími, dodat „sousedovi“ nebo do 

veřejné sítě, čímž vzniká potenciál k úspoře výroby energie ze zdrojů na fosilní paliva. Jelikož se 

v tomto případě jedná o „čistou“ energii (tzn. z OZE), přestože je její výroba dražší, je zákonem 

zajištěn její přednostní výkup. 

V otázce podpory OZE byla významná novela zákona o podporovaných zdrojích energie z roku 

2013, jejímž důsledkem bylo od 1. 1. 2014 zastavení podpory na elektřinu pro nové výrobny 

využívající obnovitelné zdroje, respektive sluneční záření, bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn 

z ČOV a biokapaliny. Podpora pokračovala pouze pro nové zdroje využívající biomasu, větrnou 

energii, geotermální energii a pro nové malé vodní elektrárny. Stávající podpory výroben 

spuštěných do konce roku 2013 zůstaly zachovány, aby bylo docíleno 15leté doby návratnosti. 

 

Tabulka č. 11: Přehled vydaných cenových rozhodnutí a jejich návazností a platností 

Cenové rozhodnutí: Ze dne: Nahrazuje: Navazuje na: Rok vydání29: 
č. 9 /2018 18. 09. 2018   č. 3/2018 

2018 
č. 3 /2018    25. 09. 2018     
č. 9 /2017 20. 12. 2017 č. 3/2017   

2017 

č. 8 /2017 20. 12. 2017 č. 5/2016 č. 9/2016 
      č. 11/2016 
      č. 2/2017 
č. 3/2017 26. 09. 2017     
č. 2/2017 29. 03. 2017 č. 5/2016 č. 9/2016 
      č. 11/2016 
č. 11/2016 22. 12. 2016 č. 5/2016 č. 9/2016 

2016 
č. 9/2016 14. 12. 2016 č. 5/2016   
č. 5/2016 26. 09. 2016     
č. 4/2016 26. 09. 2016 Č. 5/2015   
č. 9/2015 29. 12. 2015     

2015 
č. 5/2015 19. 11. 2015     
č. 1/2014 12. 11. 2014     2014 
č. 4/2013 27. 11. 2013     2013 
č. 4/2012 26. 11. 2012     2012 

Zdroj: autor na základě cenových rozhodnutí ERÚ 

                                                 
29 Sloupeček s rokem vydání bude důležitý pro orientaci v grafech na následujících stránkách, kde jako časová 
jednotka byla zvolena jednotlivá cenová rozhodnutí. 
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Přehled vydaných cenových rozhodnutí nám ukazuje, kdy a jaká cenová rozhodnutí byla vydána 

a které předešlé rozhodnutí mění či na které navazují. Do tabulky byly zapracovány pouze 

rozhodnutí od roku 2012 dále, protože u starších rozhodnutí se členění energetických zdrojů liší – 

není číselně kategorizováno. V nové kategorizaci jsou zdrojům přiřazena čísla 100-899, přičemž 

každá stovková skupina, až na výjimky, označuje jiný typ zdroje. 

Rozdělení skupin: 

 100-131 malé vodní elektrárny, 

 200-271 výroba elektřiny spalováním biomasy, komunálního odpadu nebo kombinací 

zdrojů, 

 300-325 spalování důlního plynu, skládkové plynu, kalového plynu a bioplynu, 

 400-416 větrná elektrárna, 

 500-514 výroba elektřiny využitím slunečního záření, 

 600-603 výroba elektřiny využitím geotermální energie, 

 650-654 spalování plynu, komunálního odpadu a ostatních zdrojů, 

 700-799 kombinovaná výroba energie a tepla, 

 800-802 výroba tepla z bioplynu, 

 850-871 nevratná investiční podpora pro výrobny dle typu zdroje energie. 

 

Na následujících stránkách je představen vývoj výše podpory vybraných zdrojů energie. Je 

představen vývoj výše výkupních cen a zelených bonusů, jež může sloužit jako ukazatel při  

 

Na grafu č. 6 je možno vidět, jak se liší zelený bonus pro jeden typ výrobny KVET v závislosti na 

datu uvedení výrobny do provozu. Je nutné podotknout, že cena pro výrobnu s daným datem 

nebyla stanovována při každém cenovém rozhodnutí, což způsobuje stagnaci hodnot, kterou na 

grafu vidíme. Hodnoty, které v daném rozhodnutí nebyly stanoveny nebo znovu potvrzeny, jsou 

na grafu označeny křížkem. Za pozornost stojí postupné snižování výše podpory. Lze se domnívat, 

že u výroben se starším datem uvedení do provozu je tak zohledněna technická životnost, 

opotřebování, „zajetost“ výrobny a uvažovaná doba návratnosti 15 let vůči datu postavení (98). 

Naopak u nových výroben může být zohledněna vyšší efektivita a menší náklady na technologii.  

 

Graf č. 7 ukazuje vývoj výkupních cen a zelených bonusů pro jednotarifní pásmo provozování pro 

výrobu elektřiny ve větrných elektrárnách. V cenovém rozhodnutí jsou stanoveny ceny pro každý 

jeden rok uvedení výrobny do provozu, tzn. od roku 2003 do roku 2019, přičemž výše podpory 

u výkupních cen roste a u zeleného bonusu klesá. Více můžeme vidět na následujícím grafu. 
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Graf č. 6: Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s výkonem 200-1000 

kW a provozními hodinami 4400 h/rok s různými daty uvedení do provozu 

 

Zdroj: Autor, vlastní tvorba na základě dat z cenových rozhodnutí za léta 2012–2018 od ERÚ 

 

Graf č. 7: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny s uvedením 

provozu do konce roku 2013 

 

Zdroj: Autor, vlastní tvorba na základě dat z cenových rozhodnutí za léta 2012–2018 od ERÚ 
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Graf č. 8: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny dle data uvedení 

do provozu podle posledního cenového rozhodnutí (č. 3/2018) 

 

Zdroj: Autor, vlastní tvorba na základě dat z cenového rozhodnutí č. 3/2018 

 

Na grafech č. 9 až č. 12 můžeme vidět zelené bonusy a výkupní ceny pro zvolené typy zdrojů 

energií (slunečního záření, biomasy, vodních elektráren). Můžeme si všimnout, že s časem se výše 

podpory formou výkupních cen zvedá, meziročně o 2 %, které by měly pokrýt meziroční míru 

inflace, která se také pohybuje kolem 2 % (99). Zelené bonusy naopak klesají. Vývoj podpory 

výkupních cen a zelených bonusů může být určující při rozhodování o investici do výrobny z OZE. 

 

Graf č. 9: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím 

slunečního záření a uvedením do provozu od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013: 

 

Zdroj: Autor, vlastní tvorba na základě dat z cenových rozhodnutí za léta 2012–2018 od ERÚ 
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Graf č. 10: Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy 

 

Zdroj: Autor, vlastní tvorba na základě dat z cenových rozhodnutí za léta 2012–2018 od ERÚ 

 

Graf č. 11: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro rekonstruované malé vodní 

elektrárny s uvedením do provozu do konce roku 2013 

 

Zdroj: Autor, vlastní tvorba na základě dat z cenových rozhodnutí za léta 2012–2018 od ERÚ 
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cenového rozhodnutí č. 4/2016. Po bližší analýze, když se pomine, že se zde posouvaly podmínky 

doby uvedení výroben do provozu (první tři cenová rozhodnutí řeší výrobny do konce roku 2013, 

navazující rozhodnutí již další léta), tak bylo zjištěno, že se jedná o organizační chybu v tabulce, 

kdy byly prohozeny hodnoty bonusů mezi dvěma typy zdrojů. Což vysvětluje daný skok, ale neříká 

nic o výše částky, a sice 1830 Kč/MWh, která je oproti ostatním částkám dost nadhodnocená. 

 

Graf č. 11 ukazuje vývoj podpory pro rekonstruované malé vodní elektrárny s uvedením provozu 

do konce roku 2013 a potvrzuje trend z grafů předchozích a sice zvyšování výkupní ceny 

a snižování zelených bonusů. 

 

Graf č. 12: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro nové malé vodní elektrárny 

s uvedením do provozu do konce roku 2013 

 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat z cenových rozhodnutí za léta 2012–2018 od ERÚ 

 

Graf č. 12 zobrazuje vývoj podpory pro nové malé vodní elektrárny s uvedením provozu do konce 

roku 2013, kde můžeme vidět, že dokonce dvoutarifní pásmo bylo pro tyto elektrárny úplně 

zrušeno. Vodní elektrárny jsou schopné regulovat dodávku elektřiny v průběhu dne, což je 

výhodné zejména v energetických špičkách30, ale jejich produkce je závislá na stavu hladiny ve 

vodním toku. Patrně z důvodu nemožnosti zajištění dodávky v patřičnou dobu, tedy nevyužití 

instalovaného výkonu, bylo dvoutarifní pásmo zrušeno. Obdobně bylo zrušeno dvoutarifní pásmo 

i pro malé vodní elektrárny uvedené do provozu v jiných obdobích.  
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5.5. Dopady podpory obnovitelných zdrojů 

Podpora OZE přináší mnoho negativ i pozitiv. Jedním z negativ je rozsáhlá a neustále se měnící 

legislativa, která nastavuje pravidla, co se smí, může či musí dodržovat u zdrojů obnovitelné 

energie a případných energeticky úsporných opatření. Zvyšuje se tak celková administrativní 

náročnost. Podpora OZE také zatěžuje státní rozpočet, i když část dotací je poskytována z prodeje 

emisních povolenek, tedy z výsledků již dosažených úspor, a z evropských dotačních fondů.  

Pozitivem podpory OZE je jednoznačně snížení negativních dopadů na životní prostředí. Skrze 

dotace je podporována např. výměna neekologických zdrojů energie za ekologické, často 

využívající obnovitelné zdroje energie. Díky dotacím je pořízení těchto zdrojů výhodnější, 

respektive je celkově snižována doba návratnosti energeticky úsporných opatření. Rozumná doba 

návratnosti a podpora ze strany státu (např. v osvětovém šíření informací i vyřízení administrativy) 

může u spotřebitele vyvolat zájem o energeticky úsporná opatření, o která by se jinak třeba 

nezajímal nebo na ně finančně nedosáhl.   

Na druhou stranu se lze domnívat, že podpora OZE částečně deformuje trh s technologiemi. Na 

trhu jsou zvýhodňovány výrobky s certifikací, tzn. mající parametry splňující aktuální požadavky 

energeticky úsporného provozu apod. Stejně tak jsou upřednostňovány budovy s vyšší 

energetickou třídou, které jsou ale samozřejmě dražší, a ne každý na ně může finančně dosáhnout. 

K tomu se váže i úvaha, že jelikož na určité výrobky nebo celé skupiny výrobků (např. tepelná 

čerpadla) jsou poskytovány dotace, tak výrobci mohou této situace využívat a držet cenu výrobků 

na vyšší cenové hladině, protože v kombinaci s dotacemi si tyto výrobky spotřebitelé pořídí. 

V případě, že by nebyly na výrobky poskytovány dotace, investice do energeticky úsporných 

opatření by se již nemusely, vzhledem k době návratnosti, dostatečně vyplácet, a výrobci by museli 

jít s cenami výrobků dolů, aby je prodali. Zde je velkou otázkou, kolik činí skutečný náklad na 

výrobky, jako jsou tepelná čerpadla či fotovoltaické panely, a kolik je marže výrobce, respektive 

obchodníka. 
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6. Dotační programy 

V návaznosti na vydané směrnice o energetické účinnosti, zejména z podnětu EPBD II a EED, 

které vymezily povinnost zpracovat národní akční plán, a jejich zapracování do české legislativy, 

vzniklo množství dotačních programů, které by měly pomoci se zaváděním energeticky úsporných 

opatření a tím snížit náklady domácností na energie.  

 

6.1. Přehled dotačních programů 

Níže můžeme vidět výčet dotačních programů, které byly nebo jsou relevantní pro úspory energie 

v domácnostech s rozdělením na programy ukončené a na programy probíhající. (36) 

 

Tabulka č. 12: Přehled ukončených dotačních programů relevantních pro domácnosti 

Ukončené programy: 
Programové 
období: Zodpovídá: 

Národní programy 2004-2014 2004-2014 různé 
Operační program Životní prostředí 2007–2013 2007-2013 MMR 
Zelená úsporám 2009-2012 2009-2012 MŽP 
Nová zelená úsporám 2013 2013 MŽP 
Program Jessica 2013-2015 2013-2015 MMR 
Program EFEKT 2014-2016 2014-2016 MPO 

Zdroj: Autor, podle (36) 

 

Tabulka č. 13: Přehled aktuálních dotačních programů relevantních pro domácnosti 

Aktuálně probíhající programy: 
Programové 
období: Zodpovídá: 

Program EFEKT 2 2017-2021 MPO 
Program Úspory energie s rozumem 2018+ MPO 

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 MPO 
Společný program pro výměnu kotlů 2017+ MŽP 
Program Praha – pól růstu ČR 2015+ Hlavní město Praha 

Integrovaný regionální operační program 2014–
2020 (IROP) 2014-2020 MMR 

Program pro mladé 2018+ 
Státní fond rozvoje 
bydlení 

Program Panel 2013+ 2013+ 
Státní fond rozvoje 
bydlení 

Program Pro Obce 2001+ 
Státní fond rozvoje 
bydlení 

Nová zelená úsporám 2014-2020 2014-2020 MŽP 
Národní program životní prostředí 2017+ MŽP 
Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014-2020 MMR 

Zdroj: Autor, podle (36) 



79 
 

6.1.1. Program EFEKT 2 

Státní program na úsporu energie neboli také „program EFEKT“ je jedním z nástrojů, kterým se 

Ministerstvo průmyslu a obchodu snaží dosáhnout cílů stanovených v evropské směrnici 

č.  2012/27/EU o energetické účinnosti. Probíhá v rámci Státního programu na podporu úspor 

energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. V běhu je již od roku 2000 a jeho 

aktuální rámec pro léta 2017–2021, pro který je v rozpočtu vyčleněno až 750 mil. Kč, je znám pod 

názvem „EFEKT 2“. 

Program má vytyčeny 3 základní cíle: 

 snižovat konečnou spotřebu energie, 

 snižovat spotřebu primární energie, 

 snižovat negativní vlivy na životní prostředí prostřednictvím snižování emisí 

znečišťujících látek a CO2. 

Program EFEKT 2 se skládá ze dvou podprogramů. První je zaměřený na podporu investičních 

akcí, druhý na neinvestiční akce. 

Podprogram č. 1 řeší opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, rekonstrukce 

otopných soustav zdrojů tepla, energeticky úsporných opatření v budovách řešených metodou EPC 

a jiné specifické projekty. Podprogram č. 1 je určen zejména pro kraje, obce a městské části, 

podpora se tak dotkne bytů a domů v obecním vlastnictví. Zpravidla poskytuje dotaci až do výše 

50 % způsobilých nákladů a hodnoty 2 mil. Kč, pro specifické projekty do 90 % a 5 mil. Kč. 

Podprogram č. 2 se zaměřuje na podporu rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor 

energie, zavádění systémů hospodaření s energií a energetického managementu, zpracování 

dokumentů o energeticky úsporných opatřeních a projektech, aj. Působnost podprogramu č. 2 je 

rozšířena i na fyzické osoby, vlastníky rodinných i bytových domů a jiné soukromé osoby. Podle 

typu podporované aktivity poskytuje dotaci ve výši 50 % až 100 % způsobilých nákladů 

v průměrné maximální částce 200–500 tisíc Kč. V případě domácností je nejvíce poskytována 

podpora na „přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré 

praxe“. (100) 

 

6.1.2. Program Úspory energie s rozumem 

Program Úspory energie s rozumem je dotační program Ministerstva obchodu, který opět navazuje 

na směrnici EED, tentokrát i se záměrem podporovat trh energetických služeb. Projekt má za úkol 

vytvořit platformu pro podporu, motivaci i sledování perspektivních projektů úspor energie a více 

propojit samotný trh s potřebami zákazníka. 

Cílovou skupinou jsou majitelé rodinných i bytových domů nebo objektů, kde se plánuje 

rekonstrukce. Majitelé si pomocí programu Úspory energie s rozumem vyberou svého garanta, 
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poskytovatele energeticky úsporných služeb, který jim pomůže zpracovat energetické posouzení 

(dotované z programu EFEKT) a který zároveň ručí za kvalitu přípravy, realizace i provozu celého 

projektu v souladu se zásadami „dobré praxe“. V případě, že je projekt úspěšně splněn, obdrží 

certifikát kvality se značkou kvality. Značku kvality obdrží i garant, který v případě zisku 

10 značek kvality dostane označení „kvalitní poskytovatel energetických služeb“, což mu může 

zlepšit postavení na trhu a dát konkurenční výhodu. (101) 

 

6.1.3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je rozsáhlý 

a komplexní dotační program, pro který je z evropských fondů připraveno až 110 miliard korun. 

OPPIK je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu a jeho chod zprostředkovává Agentura pro 

podnikání a inovaci (API). OPPIK se skládá z 5 prioritních os, které se dále dělí na jednotlivé cíle, 

pro které je stanoveno 23 programů podpory. 

Prioritní osy jsou následující: 

 PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, 

 PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, 

 PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů 

energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 

surovin, 

 PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních 

a komunikačních technologií, 

 PO 5 Technická pomoc. 

Podpora je zaměřena zejména na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou vhodné 

také pro ostatní subjekty, jako jsou například podnikatelská seskupení, neziskové organizace 

a orgány státní správy a samosprávy či, které mohou sledovat cíle v energeticky úsporných 

opatřeních u bytového fondu. 

Na energeticky úsporná opatření se zaměřuje prioritní osa 3. Pro domácnosti je významný 

specifický cíl 3.1 o zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě ČR a specifický cíl 3.2 o zvýšení 

energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnikatelském sektoru.  

Specifický cíl 3.1. si za cíl klade například výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované 

výroby elektřiny a tepla, zřízení teplovodních rozvodů z energeticky úsporných zařízení nebo 

instalaci solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Podpora je omezena čistě na podnikatelské 

subjekty, nicméně lze předpokládat, že výstavba výroben využívajících OZE bude mít dopad na 

decentralizaci výroby energie a tím i na ceny energie v dané oblasti, jak pro potřeby průmyslu, tak 
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i domácností, zejména v případě, kdy by obec či město přešly nebo využily výroben OZE například 

pro zásobování budov teplem. 

Specifický cíl 3.2. usiluje o celkovou modernizaci technologií budov i výrobních závodů, mezi 

které spadají rozvody inženýrských sítí, systémy měření a regulace, využití odpadní energie, 

instalace energeticky úsporných opatření, a mimo jiné také o podporu výstavby budov s téměř 

nulovou spotřebou energie a s nižší energetickou náročností, než jaká je dána platnými minimální 

požadavky pro nZEB. (102) 

 

6.1.4. Program Praha – pól růstu ČR 

Operační program Praha – pól růstu ČR je program zaměřený čistě na potřeby a rozvoj hlavního 

města Prahy a reaguje na specifické požadavky i problémy hlavního města. Program obsahuje čtyři 

prioritní osy: 

 PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 

 PO 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, 

 PO 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, 

 PO 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. 

Prioritní osa 2 jako jeden ze svých cílů (specifický cíl č. 2.1) řeší přeměnu energeticky náročných 

městských budov na budovy energeticky efektivní. V Praze totiž přetrvává vysoká energetická 

náročnost městských objektů a nízký podíl obnovitelných zdrojů energie, který v Praze pokrývá 

pouze 2,5 % roční spotřeby elektrické energie hlavního města. V návaznosti na cíl 20-20-20 

stanovený v evropské směrnici EPBD I jsou podporovány instalace inteligentních systémů, 

zateplení obálky budov, zvyšování podílu OZE na zajištění energie budov a přeměna městských 

budov, například určených pro sociální bydlení, na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Příjemcem dotace mohou být městské části a jiné organizace zřízené či založené hl. m. Prahou či 

městskými částmi. Uvažuje se o dotaci v celkové výši až 4,5 miliardy korun, která by mohla 

dosáhnout více než 22 % úspor ve spotřebě energie. (103) 

 

6.1.5. Integrovaný regionální operační program 2014–2020 

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) je komplexní a široce zaměřený 

program podpory od Ministerstva pro místní rozvoj, který navázal na své předchůdce 

z programového období 2007-2013. IROP je zaměřený na území celé České republiky s výjimkou 
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hlavního města Prahy a k dispozici má 5,4 miliardy eur. Využívá finančních nástrojů31 i 

integrovaných nástrojů32 a člení se na 5 prioritních os:  

 PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

 PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 

 PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 

 PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, 

 PO 5 Technická pomoc. 

Pro úsporu energie v domácnostech je relevantní prioritní osa 2, respektive tematický cíl 4 

„Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích“ a specifický cíl 

2.5 „Snížení energické náročnosti v sektoru bydlení“. Podle IROP tvoří sektor domácností 

významný potenciál v oblasti energetických úspor až 30,5 %, přičemž odhadovaná investiční 

náročnost renovace na nákladově ekonomický standard přesahuje 300 miliard korun. 

Podpora je zaměřena na vlastníky bytových domů a bytová družstva jako správce bytových domů 

a za cíl si klade zlepšit tepelné vlastnosti budov, modernizovat či vyměnit zařízení i rozvody pro 

vytápění či přípravu teplé vody nebo pořídit zařízení využívající OZE nebo zemní plyn a kryjících 

potřeby primární energie objektu, ve kterém jsou umístěny. (104) Podpora se pohybuje do výše 

40 % způsobilých výdajů, v případě, že je žadatelem organizační složka státu, je zbylých 60 % 

hrazeno ze státního rozpočtu. (105) 

 

6.1.6. Program pro mladé 

Jedná se o nový úvěrový program ze dne 19. června 2018, který je zaměřen na mladé lidi do 36 

let, pečujících o dítě do 15 let, kterým může poskytnout bez-poplatkový úvěr s nízkou fixní 

úrokovou sazbou. Úvěr lze použít na pořízení rodinného domu, na koupi bytu a také na 

modernizace obydlí. Na modernizaci obydlí se vydává částka od 30 000 Kč do 300 000 Kč. (106) 

 

6.1.7. Program Panel 2013+ 

Program Panel 2013+ je úvěrový program zaměřený na revitalizaci bytového fondu bez ohledu na 

technologie výstavby, který mohou využít všichni vlastníci bytových domů nebo jednotlivých 

bytových jednotek. Úvěr lze využít jak na opravy či modernizaci domů, tak i na opatření snižující 

energetickou náročnost budovy se zaměřením na zateplení obálky budovy, výměnu i modernizace 

vnitřních rozvodů vč. měřících systémů a instalaci termické solární soustavy. Úvěr se poskytuje 

                                                 
31 Na rozdíl od dotačního financování je zde kladen důraz na návratnost finančních prostředků, např. pomocí 
zvýhodněných úvěrů, které se pak opakované použijí pro další podporu. 
32 Jedná se o způsob na bázi strategického plánování umožňující koncentrovat prostředky ve specifických typech 
území za účelem rozvoje těchto oblastí a vyrovnání územních rozdílů  
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na 10-30 let ve výši 75 % až 90 % rozpočtových nákladů za nízko-úrokové sazby, v minimální 

výši referenční sazby Evropské unie, s fixací na celou dobu splácení. (107) 

 

6.1.8. Program Pro obce 

Program Pro obce je úvěrový program poskytovaný obcím ke krytí nákladů spojených s opravami 

a modernizací bytů, kam mimo jiné spadá i zateplení objektu nebo pořízení a instalace solární 

termické soustavy. Program probíhá již od roku 2001 a nabízí půjčku do výše 50 % investičních 

výdajů při pevné úrokové sazbě 3 % p. a. na dobu 10 let. O tuto půjčku mohou domácnosti žádat 

obce, nicméně vzhledem k době vzniku programu se nabízí otázka výhodnosti úroku i půjčky vůči 

aktuálním podmínkám na trhu půjček. (108) 

 

6.1.9.  Nová zelená úsporám 2014-2020 

Nová zelená úsporám je hlavní program, co se týče podpory energeticky účinných opatření pro 

domácnosti. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný státním fondem 

životního prostředí ČR navazující na stejnojmenné programy z let 2009-2013. Podle EPBD I se 

na přibližně 40 % konečné spotřeby energie podílí budovy, z toho velkou část tvoří budovy pro 

bydlení. Program Nová zelená úsporám (109) je zaměřen právě na snižování energetické 

náročnosti obytných budov, i na celkové snížení produkce emisí škodlivých látek a efektivnější 

využívání zdrojů energie.  Program se skládá ze dvou podprogramů – Rodinné domy a Bytové 

domy – a je určen právě pro vlastníky rodinných a bytových domů, ale i pro stavebníky, aby bylo 

docíleno motivace k energeticky úsporným opatřením již při plánování a výstavbě objektu. 

Program se zaměřuje na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů 

energie, ale také investicemi do energetických úspor při rekonstrukcích a novostavbách v pasivním 

energetickém standartu. Program je dotován z prodeje emisních povolenek a výše dotace může 

dosáhnout až 50 % celkových způsobilých výdajů. (110)  

 

Přehled počtů žádostí na tabulce níže, ukazuje, kolik dotací bylo již vyřízeno a proplaceno v rámci 

dotačního programu. Celková výše dosud vyplacené podpory pro rodinné domy činí přes 

3,9 miliardy Kč, pro bytové domy přes 235 milionů Kč. Oba podprogramy v součtu dávají částku 

přes 4,1 miliardy korun českých pro více než 22 tisíc žádostí. 
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Tabulka č. 14: Přehled počtu žádostí a výše vyplacených dotací ke dni 30. 9. 2018 

Podpora rodinných domů  Počet proplacených dotací  
 Celková výše 
podpory (Kč)  

1. Výzva             4 825                   920 258 527     
2. Výzva             3 502                   719 253 984     
3. Výzva           13 723                2 281 262 285     

Celkem           22 050                3 920 774 796     

Podpora bytových domů  Počet proplacených dotací  
 Celková výše 
podpory (Kč)  

1. Výzva                  20                     20 675 932     
2. Výzva                287                   215 179 466     

Celkem                307                   235 855 398     
      

Celkem RD + BD           22 357                4 156 630 194     
Zdroj: Autor, podle seznamu vyplacených podpor na (111) 

 

6.1.10. Operační program životní prostředí 2014-2020 

Operační program životní prostředí (OPŽP) je komplexní program podpory reagující na 

strategické cíle Evropské unie, koncept „zeleného růstu“ i aktuální stav klimatu a podporuje 

směřování k inteligentnímu a udržitelnému růstu, k zajištění kvalitního životního prostředí pro 

obyvatele České republiky a k podpoře efektivního využívání zdrojů energie i ke zmírnění 

negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. 

Program OPŽP má k dispozici přes 2,5 miliardy eur, které na základě svých vytyčených cílů 

rozděluje mezi 6 prioritních os: 

 PO1 zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

 PO2 zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 

 PO3 odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

 PO4 ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

 PO5 energetické úspory, 

 PO6 technická pomoc. 

Problematikou energií v domácnostech se zabývá prioritní osa 2. Podle analýz v programovém 

dokumentu OPŽP a jeho přílohách byl sektor domácností k roku 2012 nejvýznamnějším 

původcem emisí PM10 (41%), PM2,5 (59%) a BaP33 (90%). Nejzásadnější podíl na emisích 

znečišťujících látek mají mít lokální topeniště na pevná paliva, která jsou mnohdy zastaralá 

a nehospodárná.  

                                                 
33 Benzo[a]pyren 
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Prioritní osa 2 se proto ve specifickém cíli 2.1 zaměřuje na výměnu stacionárních spalovacích 

zdrojů v domácnostech, což spočívá v náhradě kotlů na pevná paliva za moderní a nízkoemisní 

kotle na pevná paliva, plyn nebo biomasu nebo za tepelné čerpadlo či solární termickou soustavu. 

Okrajově nabízí instalaci dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisi znečišťujících látek 

a „mikro“ energetická opatření34. 

Dotace z prioritní osy 2 budou poskytovány krajům a obcím, které je dále přerozdělí zájemcům 

z řad vlastníků rodinných domů. 

Prioritní osa 5 řeší snižování energetické náročnosti budov i zvyšování využití obnovitelných 

zdrojů energie, pouze však ve veřejných budovách, aby nedocházelo k překryvu podpory ostatních 

dotačních programů. (112) 

 

6.1.11. Společný program pro výměnu kotlů 

Společný program pro výměnu kotlů neboli také „kotlíková dotace“ je podpora v rámci programu 

OPŽP specifického cíle 2.1 vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí, která si klade za cíl 

výměnu starých neefektivních kotlů či kotlů na pevná paliva za nový modernější kotel na pevná 

paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Podpora je zaměřena na majitele 

rodinných domů, kteří mohou o podporu žádat na krajských úřadech v rámci projektů jednotlivých 

krajů, kterým jsou rozdělovány finanční prostředky. (113) 

Nyní probíhá již druhé kolo „kotlíkových dotací“. V prvním kole bylo alokováno 3 miliardy korun, 

byla možnost získat dotaci i na solární termickou soustavu a podpora byla stanovena ve výši až 

80 % způsobilých výdajů bez omezení výše částky. V kole druhém je vyčleněno 3,4 miliardy 

korun, výše podpory je taktéž do 80 % způsobilých výdajů, nepodpoří-li ji kraje a obce vlastním 

dodatečným bonusem, a je omezena maximální částkou 120 000 Kč. (114) 

 

6.1.12. Národní program životní prostředí 

Jedná se o všeobecný program na podporu projektů na ochranu životního prostředí v České 

republice z národních zdrojů. Je financovaný ze Státního fondu životního prostředí a doplňuje 

programy OPŽP a „Nová zelená úsporám“. Zaměřuje se na, stejně jako OPŽP na efektivní 

využívání zdrojů energie, na nápravu negativních dopadů lidské činnosti na přírodní prostředí a na 

zmírnění dopadů změn životního prostředí. Program je zaměřen všeobecněji a pokrývá oblasti, 

které nejsou tolik podporovány ostatními dotačními programy. V rámci oblasti domácností se 

program okrajově zaměřuje na podporu informovanosti veřejnosti o možnostech ochrany 

životního prostředí a na náhradu a rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů znečištění (např. 

                                                 
34 Zlepšení tepelné obálky budovy 
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kotle) a na propojování chytrých budov a tvorbu chytrých sítí. Využití systémů kontroly a řízení 

v inteligentních budovách může napomoci zvýšení energetické účinnosti v budovách a tím 

i snížení spotřeby a nákladů na energie. Program zájemcům poskytuje jak dotace, tak půjčky, 

podmínky jsou vždy specifikovány v jednotlivých programových výzvách. (115) 

 

6.2. Výsledky dotačních programů 

V tabulce č. 15 je možno vidět dosažené úspory jednotlivých dotačních programů. Velký úspor 

obecně dosahují programy zaměřené právě na obnovu bytového fondu a na úsporu energie 

domácností. Série dotačních titulů „Zelená úsporám“, „Nová zelená úsporám“, „Program 

PANEL“, „Program Jessica“ a „Operační program životní prostředí 2014-2020 (cíl 2.1 a cíl 5.1)“, 

které se prioritně zaměřují na podporu domácností, dohromady v letech 2008–2017 uspořila přes 

10,7 PJ energie. Pro léta 2018–2020 je odhadována úspora dalších skoro 10,6 PJ. Celková úspora 

by tak měla dosahovat více než 21,3 PJ energie.  

 

Tabulka č. 15: Přehled dosažených a očekávaných úspor energie u energeticky úsporných opatření 

NEEAP naplňujících článek 7  

Opatření na podporu úspor 
energie 

DOSAŽENÉ ÚSPORY 
Očekáva

né 
úspory 

2008-
2010 

2011-
2013 

2014 2015 2016 2017 
2018-
2020 

TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ 

Národní programy 2004-2014 - - - - - - 0 

Operační program Životní 
prostředí 2007–2013 139 1168 84,7 864,1 1111,2 0 0 

Zelená úsporám 2009-2012 2950 2950 ukončen       0 

Nová zelená úsporám 2013     63,7 148,8 98,9 0 0 

Program Jessica 2013-2015     14,4 40,3 19,2 0 0 

Program EFEKT 2014-2016     344,4 274,2 279,1 1,3 0 

Mezisoučet [TJ] 3 089,0 4 118,0 507,2 1 327,4 1 508,4 1,3 - 

Společný program pro výměnu 
kotlů     49,6 0 ukončen     

Operační program Životní 
prostředí 2014-2020 (prioritní 
osa 2 - SC 2.1)     0 0 817,2 178,8 2121,2 

Operační program Životní 
prostředí 2014-2020 (prioritní 
osa 5 - SC 5.1)         90,2 35,2 1464,8 

Nová zelená úsporám 2014-
2020     19,1 230,9 637 926 6929 

Program EFEKT 2         0 378,2 21,8 

Program Úspory energie s 
rozumem              
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Operační program Podnikání a 
inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK)       0 19 451,2 9148,8 

Integrovaný regionální operační 
program 2014–2020 (IROP) 0 0 0 0 0 67,5 3032,5 

Program Praha – pól růstu ČR           12,8 -2,8 

Program pro mladé           v přípravě   

Regenerace panelových domů – 
Program PANEL resp. NOVÝ 
PANEL (MMR) resp. Panel 
2013+ 1192 198 22,4 39 43 17,9 82,1 

Program Pro Obce - - - - - -   

Národní program životní 
prostředí - - - - - -   

Mezisoučet [TJ] 1 192,0 198,0 91,1 269,9 1 606,4 2 067,6 22 797,4 

Operační program podnikání a 
inovace 2007-2013 1569 4000 441,8 1096 561     

Alternativní opatření pro 
zvyšování EE v průmyslu ČR a 
na úrovni obcí a krajů         32,4 61,3 338,7 

Operační program Doprava         v přípravě   21 

Strategický rámec udržitelného 
rozvoje     1064,5 1916,1 2554,8 2554,8 2645,2 

Program ENERG         v přípravě 0 40 

Mezisoučet [TJ] 1 569,0 4 000,0 1 506,3 3 012,1 3 148,2 2 616,1 3 044,9 

Celková úspora [TJ] 5 850,0 8 316,0 2 104,6 4 609,4 6 263,0 4 685,0 25 842,3 

Zdroj: Autor, podle NEEAP (36) a výroční zprávy 2018 (47) 

 

Velký přínos také mají programy zaměřené na ostatní odvětví, zejména průmysl, dopravu 

a všeobecný regionální rozvoj (tzn. všechny programy kromě výše jmenovaných v souvislosti 

s domácnostmi). V letech 2008–2017 uspořily 21,1 PJ energie, pro roky 2018–2020 činí odhad 

dalších 15,2 PJ, jejich celková úspora by tak měla dosáhnout 36,3 PJ energie.  

Všechny programy dohromady slibují do roku 2020 dosažení úspory přes 57,7 PJ, což by dle 

aktualizace NEEAP mělo splnit cíl energetických úspor ČR, který byl stanoven na 51,10 PJ. (36)  

 

6.2.1. Přínosy programu Zelená úsporám 

Dotační program „Zelená úsporám“ z let 2009-2013, na které navazuje aktuální „Nová zelená 

úsporám 2014-2020“ zaznamenal značný úspěch, kdy bylo schváleno více než 80 000 žádostí 

s konečnou podporou přes 20 miliard Kč s odhadovanou redukcí emisí CO2 ve výši 794 522 tun 

a kumulativní úsporou tepla na vytápění ve výši 1 294,45 GWh/rok (4 660 TJ/rok) (116). Program 

byl vyhodnocen v odborné studii (117), která řešila jednak efektivitu redukce emisí skleníkových 

plynů, jednak ekonomickou stránku podpory.  
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Z analýzy vyplynulo, že největší efekt na snižování emisí měly investice do kotlů na biomasu a do 

tepelných čerpadel, zejména typu vzduch-voda. Významný efekt mělo i zateplování stávajících 

objektů. Z ekonomického hlediska, při využití podpory, nejlépe vycházela návratnost u zateplení, 

v průměru 3,8 let, a u tepelných čerpadel, zhruba 8,2 let. Naopak nejmenšího snížení a zároveň 

nejvyšší návratnosti bylo dosaženo při konstrukci objektů v pasivním energetickém režimu a při 

instalaci solárních termických systémů. V případě kotlů na biomasu se nedala návratnost hodnotit, 

protože se ve většině případů přecházelo z levnějšího neekologického paliva (uhlí) na dražší 

ekologické palivo. Analýza ve svých výsledcích vyhodnotila, které energeticky úsporná opatření 

mají nejpříznivější dopad na životní prostředí i ekonomickou stránku věci, ale poukázala i na 

pozitivní přínos ve formě nových pracovních míst a multiplikačního efektu v průmyslu. (117) 

 

6.2.2. Problematika odhadu úspor dotačních programů 

Na programu Zelená úsporám byla provedena i další studie, která sledovala kvalitu EÚO a rozdíly 

mezi skutečnou a předpovídanou úsporou energie a emisí skleníkových plynů v rámci programu. 

Skutečné i předpovídané úspory se totiž často od sebe lišily, v průměru až o 25 %.  

Rozdíly mezi skutečnými a teoretickým úsporami byly způsobené dvěma skupinami faktorů. První 

skupinou jsou metodické faktory, kdy normové výpočty spotřeby (úspory) energie nezohledňovaly 

reálný režim provozu objektu ani meziroční rozdíly teplot ovzduší. Další komplikací bylo 

odhalení, že před energeticky úsporným opatřením bylo k vytápění používáno i dřevo, které ale 

nemohlo být do následného vyhodnocení započítáno. Druhou skupinou faktorů byla změna 

chování obyvatel v užívání objektu oproti stavu před EÚO (změna počtu obyvatel, režimu 

vytápění, změny velikosti vytápěného prostoru, aj.), což zanáší chybu do následného vyhodnocení. 

Možný přínos úspory energie projektu podporovaného dotacemi se dá odhadnout pouze na základě 

předběžného výpočtu. Problém nastává ve chvíli, kdy projekt nedosáhne takové hodnoty úspor, 

kterou předpovídal, což se samozřejmě ex-post projeví v pokroku dosahování cílů energetických 

úspor stanovených Evropskou unií, který se odvíjí od skutečných úspor, a ne od teoretických. Na 

základě analýzy by se proto v teoretickém výpočtu měly zohlednit i proměnné faktory. Zároveň 

by také bylo vhodné pečlivější a častější provádění následných kontrol a vyhodnocení pro získání 

nezbytných dat o skutečných úsporách energie. (118) 
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7. Představení praktické části 

V následujících kapitolách jsou vysvětleny způsoby sběru dat, použité metody, výpočty a postupy. 

Na typových objektech je provedena modelace nákladů na energie domácností při různých 

variantách zásobování energií se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a energetickou úsporu 

navržených opatření. Výsledky jsou popsány a prezentovány. 

 

7.1. Použité metody a způsoby výpočtu 

V této kapitole jsou popsány metody sběru a zisku dat a jejich zpracování. Jsou představeny 

způsoby zpracování dat a následného výpočtu spotřeb energie a energetické náročnosti objektu. 

Metody sběru dat byly rozdělen do dvou kapitol podle typu získávaných dat, zda šlo o data týkající 

se řešených objektů nebo o data technologického a ekonomického charakteru použitá pro návrh 

variant výpočtu energeticky účinných opatření. 

Použité programy a pomůcky: 

 program Teplo 2017 EDU, 

 program euroCALC 3, 

 online kalkulátory dodavatelů a výrobců, 

 fotovoltaická kalkulačka http://www.fvkalkulacka.cz/, 

 výpočetní nástroj bilancovaní solárních fotovoltaických systémů RD od NZÚ 

 laserový dálkoměr MAKERS S2 - 60 M. 

 

7.1.1. Sběr dat – objekty 

Sběr dat o objektech byl rozdělen do několika postupných etap. 

1) Širší průzkum na sociálních sítích a mezi známými a rodinou. 

2) Dotazníkový průzkum vybraného širšího spektra objektů. 

3) Místní šetření a osobní konzultace s majiteli/uživateli u užšího výběru objektů. 

4) Dodatečné konzultace s majiteli/uživateli. 

V první etapě byl přes sociální sítě, přátele, rodinu a jejich známé proveden širší průzkum, kdy 

bylo zjišťováno, v jakém objektu (rodinný nebo bytový dům) kdo bydlí, jaký typ vytápění 

využívají a zda by byli ochotní poskytnout data pro účely diplomové práce. Na základě zjištění 

bylo vybráno několik objektů a jejich majitelům/uživatelům zaslán dotazník na bližší specifikace 

objektu a jeho spotřeby energie. Takto bylo získáno 9 vyplněných dotazníků, které byly 

vyhodnoceny a následně z nich byly vybrány 3 objekty pro další zpracování. Objekty byly vybrány 

tak, aby byly od sebe odlišné, buď konstrukcí a skladbou materiálů nebo typem vytápění, 

respektive stářím zdroje vytápění. Majitelé vybraných objektů byli kontaktováni a byla s nimi 
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domluvena schůzku a prohlídku objektů. Při prohlídce byly ověřeny údaje z dotazníkové studie, 

získána další potřebná data a provedena fotodokumentace objektu. V případě, že vyvstala potřeba 

dodatečných specifikací a informací, která například vyplynula z následného podrobného 

zpracování dat a výpočtů, byla provedena doplňková konzultace s majitelem objektu. 

 

7.1.2. Sběr dat – ekonomické a technologické informace 

Pro sběr ekonomických a technologických informací bylo využito následujících zdrojů a postupů. 

1) Předběžný průzkum na internetu a v publikacích. 

2) Účast na odborné konferenci. 

3) Mailová a telefonická komunikace s výrobci a dodavateli technologií. 

4) Detailnější průzkum na internetu, využití online kalkulátorů cen a databáze ÚRSu. 

5) Účast na schůzce k energeticky úspornému projektu. 

Nejdříve byl proveden základní průzkum na internetové síti a v menších odborných publikacích, 

pro seznámení se s možnostmi, které dnešní doba nabízí v rámci energeticky úsporných opatření 

(EÚO) a v rámci zdrojů energie. Následně, pro bližší seznámení se s ekonomickými 

a technologickými možnostmi energeticky úsporných opatření, byla navštívena odborná 

konference „Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB 2018“ (119) (120) pořádaná 

odborným internetovým portálem TZB-info, která proběhla 14. listopadu 2018 v Praze. Na 

konferenci byly osloveny firmy a výrobci různých technologií (kondenzačních a standartních 

plynových kotlů, tepelných čerpadel, solárních systémů, aj.), od kterých byly získány cenné 

informace. Firmy z konference pak byly kontaktovány mailem a telefonicky pro získání dalších 

dodatečných informací, zejména jak vyvstávala jejich potřeba při průběhu zpracovávání dat 

o zkoumaných objektech. V hojné míře bylo také využíváno informací, ceníků a technických listů 

uvedených na webových stránkách těchto firem. Zjišťovány byly zejména ceny výrobků a jejich 

technické parametry potřebné pro návrh či výpočet energeticky úsporného opatření. Dále byla 

zjišťována zejména cena za montáž výrobků a přidružených prací, cena za údržbu a servis výrobků 

a technická životnost výrobků. Některé firmy na mailovou komunikaci odpověděly a zaslaly 

požadované informace, některé ne. U části firem bylo zjištěno, že jsou pouze dodavatelé 

technologie a vlastní montáž neprovádí, což zjišťování potřebných informaci komplikovalo., 

Nicméně byly poskytnuty kontakty na montážní firmy, které byly osloveny a od kterých byly 

získány hrubé odhady a cenová rozmezí za montážní a přidružené práce.  

Při návrhu některých energeticky úsporných opatření se vycházelo z obecných ceníků montážních 

prací (s hrubými cenami), které byly nalezeny na internetu, a z databáze ÚRS. Pro návrh nových 

oken byly převážně využity online kalkulátory a poptávkové formuláře dodavatelů a výrobců 

okenních výplní. 
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Schůzka k energeticky úspornému projektu 

Další informace k EÚO se podařilo získat při účasti na schůzce s pracovníky Národního 

památkového ústavu a dlouholetým energetickým specialistou Jiřím Šálou při hodnocení možných 

tepelně-technických opatření u Hlávkových kolejí a Areálu kolejí Podolí. Hodnocené objekty se 

nachází na území Prahy v pražské památkové rezervaci, podléhají tak přísným podmínkám, co se 

týká jakýchkoliv stavebních úprav. U rekonstrukcí objektů, zejména těch starších, není vždy 

možné vyměnit zdroj energie (např. kvůli prostorovým podmínkám), proto často zbývá pouze 

možnost zlepšení tepelných charakteristik obálky budovy (výměna otvorových výplní, zateplení 

ostění a tepelných mostů, zateplení půdy a střechy apod.). Schválení stavebních úprav podléhá 

rozhodnutí Národního památkového ústavu. Ten ve svých obvykle požaduje zachování vzhledu, 

stylu i estetiky objektu, je často potřeba použít přesné odstíny barev (což vyžaduje podrobný 

průzkum barevnosti), dobové materiály, dobový styl provedení (při prohlídce kolejí se řešil např. 

i tvar profilace rámu oken a dveří). Rekonstrukce památkově chráněných objektů se tak může dosti 

zkomplikovat i prodražit. Často se tak naskýtá otázka, co všechno a jak se může zrekonstruovat či 

upravit, aby byl zachován vizuální charakter a stavební styl budovy. Většinou není proto možné 

realizovat všechna navržená opatření, ale pouze jejich část. Při schůzce byly získány velmi cenné 

informace z praxe, které byly částečně využity v této práci. 

 

7.1.3. Zpracování dat o objektech 

Data o objektech byla analyzována a protříděna. Jelikož byla zjišťována konkrétní data, která byla 

potřebná ke konkrétním výpočtům, nebylo nutné data dále upravovat. Výjimkou byly informace 

o spotřebě, která byla ve většině případů udána v celkové roční platbě a kterou bylo nutné 

přepočítat na spotřebu v kWh nebo v patřičných jednotkách, viz následující kapitola. 

Informace, které nebyly dostupné, nebyly zjištěny nebo je nebylo možné přesně ověřit, byly 

odhadnuty na základě ostatních informací o objektu a na základě vlastních zkušeností. Ve 

výpočtech byly označeny jako odhad. U odhadnutých konstrukcí a materiálů byla brána v potaz 

standartní úroveň kvality. Jejich opotřebení a stav byl odhadnut na základě stáří objektu nebo stáří 

konstrukce, pokud byla tato informaci k dispozici. V případech, kdy u řešeného parametru (např. 

součinitele prostupu tepla materiálu) bylo na výběr z několika hodnot, byly brány hodnoty 

průměrné nebo horší, aby nedošlo ke zbytečnému přilepšení a bylo zohledněno stáří, opotřebování 

nebo horší kvalita provedení. Prioritně byly používány normové hodnoty parametrů. 

 

7.1.4. Zpracování reálné spotřeby energie objektu 

Cílem při zjištění dat o spotřebě energie objektů bylo získání spotřeby energie v kWh, jednotkové 

ceny za energii, celkových nákladů, případně sazby a tarifu: 
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 v případě elektřiny získání spotřeby v kWh, hodnoty jističe, platby za elektřinu, sazby 

a tarifu, 

 v případě plynu získání spotřeby v kWh nebo m3, platby za plyn, sazby a tarifu, 

 v případě tepla získání spotřeby v kWh nebo MJ a platby za spotřebované teplo. 

Cena za vodu nebyla řešena vzhledem k předpokladu, že voda se v systému budovy bude 

spotřebovávat zhruba ve stejném množství před i po případných energeticky úsporných opatřeních.  

Ve většině případů nebylo možné zjistit všechna data, majitelé nebyli dostatečně obeznámeni se 

všemi aspekty spotřeby a platby za elektřinu. Ve většině případů se povedlo získat jen hrubou 

roční platbu za energie, na jejímž základě byla přepočtena spotřeba podle aktuálních ceníků 

nejvýznamnějších dodavatelů energie, popřípadě dle ceníku dodavatele pro daný objekt, pokud 

byl dodavatel znám. Více viz dále jednotlivé objekty. 

 

7.1.5. Teoretické ověření potřeby energie na vytápění a ohřev vody 

Pro porovnání s reálnou spotřebou byla na základě zjištěných informací o objektech – geometrii 

a konstrukcích – vypočtena normová spotřeba energie na vytápění a ohřev vody.  

Pro výpočet byl primárně použit kalkulační excel od Jiřího Nováka používaný v předmětu tepelné 

techniky budov na magisterském oboru Inteligentní budovy na ČVUT. Excel je zpracován podle 

starších norem, zejména dle ČSN EN ISO 13790, dále ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 13789 

a ČSN EN ISO 13370. Kalkulační excel se skládá z několika listů: ze základních údajů, potřeby 

tepla, tepelných ztrát, tepelných zisků, neprůsvitných konstrukcí, výplní otvorů, větrání, podlahy 

na terénu, nevytápěného suterénu, klimadat, časové konstanta budovy a koeficientů stínění. Více 

viz samotný excel v příloze č. 2. Výpočty v excelu byly detailně prozkoumány a analyzovány, byla 

ověřena jejich správnost a funkčnost. Při ověřování správnosti výpočtů byl použit postup pro 

výpočet tepelné potřeby objektu podle podkladů z předmětu „Energetický management pana Jiřího 

Karáska z magisterského oboru Stavební management na ČVUT. Některé výpočty v původním 

excelu byly upraveny. Úprava spočívala zejména v převzorcování tak, aby byla umožněna vyšší 

variabilita a propojenost zadávaných dat. Dále byly upraveny některé výpočty či návaznosti. 

Nesrovnalosti byly nalezeny ve výpočtu ztráty tepla a zisků skrz výplně otvorů. Excel využívá 

mnohem detailnější výpočet, který byl ponechán. Stejně tak tomu bylo u výpočtu ztrát tepla 

objektu na styku se zeminou. Dle výpočtu z podkladů z Energetického managementu vycházela 

ztráta tepla na styku se zeminou zhruba dvojnásobná oproti excelu. Ponechán byl výpočet podle 

excelu, který odpovídá normě ČSN EN ISO 13370, která připouští výpočet řešit buď prostým 

prostupem tepla konstrukcí, nebo přes ustálené tepelné toky. Do listu řešícího větrání byl přidán 

výpočet pro mechanické větrání, protože žádný z řešených objektů není vybaven klimatizační 

jednotkou nebo jiným automatizovaným systémem větrání.  Do excelu byly doplněny listy pro 
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výpočet ztrát tepla prostupem do nevytápěného prostoru, pro výpočet potřeby vody a se skladbou 

konstrukcí a výpočtem součinitele prostupu tepla. Součinitel tepelné vodivosti materiálů byl brán 

z katalogu stavebních materiálů na portálu TZB-info (121), popřípadě byl použit program Teplo 

2017 EDU od Zbyňka Svobody, a to zejména u konstrukcí s přerušovanou skladbou (např. trámová 

podlaha) nebo vzduchovými dutinami. Systémové prostupy konstrukcemi (trámy, nosníky, 

kabeláž, komín) nebyly během výpočtu uvažovány. Tepelné mosty byly započítány formou 

přirážky 0,02 W/m2*K na obalové konstrukce. 

Klimatická data pro potřeby výpočtu byla brána jako průměr průměrných teplot v daných měsících 

pro danou oblast, kde se nachází řešený objekt, za léta 2015-2017. Data byla čerpána od Českého 

hydrometeorologického ústavu (122). 

 

7.1.6. Určení referenčních cen 

Vzhledem k neustálému vývoji cen energií bylo potřeba zajistit konzistenci cen ve výpočtech 

energeticky úsporných opatření. Na základě získaných dat o objektech o výši nákladů na energie, 

výši spotřeby energie, období spotřeby a případném dodavateli byly proto vypočítány jednotlivé 

složky ceny energie, které byly porovnány s ceníky dodavatelů energie pro řešené období. 

V případě shody cen, respektive při minimální odchylce, která mohla být způsobena 

zaokrouhlováním, byly dané ceníky určeny jako referenční. Podle referenčních ceníků se následně 

počítaly veškeré ceny energií v řešených energeticky úsporných opatřeních, čímž se eliminovalo 

riziko zkreslení cen v důsledku jejich vývoje. 

 

7.1.7. Návrh energeticky úsporného opatření 

U jednotlivých objektů byly posuzovány nákladově optimální úrovně pro následující varianty 

energeticky úsporných opatření: 

 výměna otvorových výplní, 

 zateplení stěn, 

 zateplení střechy, 

 výměna zdroje energie. 

V případě výměny zdroje energie připadaly v úvahu tyto možnosti řešení: 

 odpojení od zdroje CZT a vybudování plynové kotelny, 

 výměna starého plynové kotle za nový, 

 pořízení kotle na biomasu, 

 instalování tepelného čerpadla, 

 instalování solární termické soustavy, 

 Instalování fotovoltaické soustavy. 
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7.1.8. Výpočet energeticky úsporných opatření 

Pro každé energeticky úsporné opatření byla napočítána nebo odhadnuta potřeba materiálu či 

zařízení. Materiál a zařízení jsou oceněny podle ceníků výrobců či dodavatelů, ceny byly dále 

čerpány z nabídek e-shopů a z cenové databáze ÚRS.  

Cena za montážní práce byla stanovena několika způsoby. Prvním bylo využití vzorových 

cenových nabídek a odhadních cen poskytnutých oslovenými firmami a výrobci. Druhým bylo 

použití online ceníku montážních prací, které některé firmy či internetové portály uvádějí na svých 

stránkách. Přednostně bylo využíváno portálu „ceníky řemesel“ (123). Ve třetím případě byla 

využita cenová soustava ÚRS, popřípadě proveden odhad na základě vlastních zkušeností.  

V případě ocenění otvorových výplní byly použity internetové online kalkulátory a nezávazné 

objednávkové formuláře výrobců a dodavatelů výplní. V některých případech nebylo možné do 

kalkulátoru, vzhledem k jeho omezení, zadat příslušnou velikost otvorové výplně, byla proto 

zadána nejbližší možná velikost. Uvažuje se, že rozdíl cen již nebude markantní a zásadní pro 

cenovou nabídku. Cenové nabídky na otvorové výplně se navíc vyznačují variací výše ceny (vždy 

závisí na kvalitě, množství a provedení) a velkým množství „slev“, zejména za samotné závazné 

objednání, jak vyplývá i ze studie „Cost optimum calculation of energy efficiency measures in the 

Czech Republic“ (124). Dá se tedy předpokládat, že tyto slevy pokryjí případné rozdíly v konečné 

ceně. Obdobným přístupem byla řešena cena u zateplení obvodových konstrukcí. Výsledná výše 

úspory energie při realizaci nových otvorových výplní a/nebo zateplení byla vycházela 

z teoretického výpočtu potřeby tepelné energie. Na teoretickém výpočtu byl spočten procentuální 

podíl úspory před a po provedení řešených opatření. Reálná tepelná spotřeba energie objektu pak 

byla tímto podílem přenásobena, čímž se získala návrhová spotřeba reálné energie po provedení 

opatření. Reálné náklady na teplo byly řešeny stejnou metodou, opět přenásobením nákladů na 

teplo podílem z teoretického výpočtu. 

V případě návrhu tepelného čerpadla a kotle na plyn nebo biopalivo, se vycházelo ze získané 

vzorové cenové nabídky. Cenová nabídka byla poskládána „na klíč“. Obsahem nabídky byl tedy 

nejen hlavní zdroj energie, ale také všechny doprovodné technologie, činnosti a práce. Na základě 

předpokladu, že nutné doprovodné technologie, činnosti a práce jsou pro všechny varianty vesměs 

obdobné, byly při optimalizaci návrhu ceny investice tak pouze měněny, upravovány a doplňovány 

jednotlivé položky této „referenční nabídky“ v závislosti na specifikaci řešeného objektu, případně 

podle informací získaných od dalších dodavatelů a firem.  

U návrhu solární termické soustavy byly již ve větší míře použity vlastní odhady ceny, respektive 

cenová rozmezí poskytnutá montážními firmami. 
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Při návrhu fotovoltaické elektrárny se vycházelo z cenových nabídek na webových stránkách 

dodavatelů fotovoltaických systémů, kde jsou uváděny konečné ceny za instalaci celého systému 

„na klíč“. Do výpočtu byl navíc zahrnut náklad na případné neočekávané výdaje. 

Do výpočtu EÚO nejsou zahrnuty náklady na pravidelný servis a údržbu. Byl učiněn předpoklad, 

že u řešených budov probíhá pravidelná údržba, která bude pokračovat i po provedení energeticky 

úsporných opatření, nic se tedy nezmění a faktor údržby byl proto zanedbán.  

Do výpočtu také nebyly zahrnuty náklady na obnovu technicky dožilých částí navržených 

systémů, protože životnost jednotlivých částí zařízení se navzájem liší a závisí na více aspektech, 

jako je režim a optimalizace provozu, údržba, aj. Předpokládá se, že všechny navržené systémy 

při zaručení podmínky správného provozu, mají dostatečnou životnost. 

Výpočet investičních nákladů je proveden ve dvou verzích, v první bez jakékoliv podpory, v druhé 

s podporou dotačních programů, zejména programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace. 

 

7.1.9. Okrajové podmínky výběru zařízení 

Během sběru dat a průzkumu trhu bylo zjištěno, že existuje velké množství firem i výrobků, které 

lze použít při návrhu energeticky úsporných opatření. Firmy i výrobky se samozřejmě liší v ceně 

i kvalitě, která může ovlivnit například provozní či servisní náklady. Při výběru výrobku nebyla 

případná kvalita, i vzhledem k její neznámosti, pro další výpočty posuzována a brána v úvahu. 

Jednotlivé výrobky byly posuzovány na nákladové úrovni, přičemž bylo vybíráno přednostně 

z výrobků dodavatelů oslovených na konferenci. 

 

7.1.10. Posouzení energeticky úsporných opatření 

K vyhodnocení ekonomické efektivnosti energeticky úsporného opatření jsou použity ukazatelé 

doby návratnosti (125). Pro každý objekt, na základě informací o skutečných nákladech na energie, 

je proveden odhad nákladů na budoucích 30 let se započítáním inflace a zvyšováním cen energií. 

Pro všechny varianty byla použita diskontní sazba ve výši 2 % a meziroční růst ceny energie 4 %. 

 

Prostá doba návratnosti PP 

Prostá doba návratnosti vyjadřuje, za jak dlouho se investice vrátí. Při výpočtu není zohledněno 

časové hledisko ani nárůst cen energie či proměnlivá úspora nákladů. Výpočet je následující: 

𝑇 =         (2) 

Kde:  

IN = investiční výdaj, 

CF = roční peněžní toky (roční úspora nákladů). 
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Diskontovaný peněžní tok DCF 

Diskontované cashflow v roce t diskontuje budoucí peněžní toky na současnou hodnotu, čímž 

zohledňuje klesající hodnotu peněz:  

𝐷𝐶𝐹 =
( )

      (3) 

Kde: 

r = diskont v % 

t = rok, ke kterému se DCF počítá 

V rámci výpočtu je zohledněn růst ceny energie následující úpravou: 

𝐷𝐶𝐹 =
( )

∗ (1 + 𝑒)     (4) 

Kde: 

e = meziroční růst ceny energie v % 

 

Diskontovaná doba návratnosti DPP 

Vyjadřuje návratnost investice se započítáním klesající hodnoty peněz, čímž zahrnuje faktor času 

i případnou proměnlivost cashflow. Vypočítá se podle:  

  𝑇 =        (5) 

 

Čistá současná hodnota NPV 

Čistá současná hodnota zahrnuje celou životnost projektu, i možnost investování do jiného stejně 

rizikového projektu. NPV bere v úvahu časovou hodnotu peněz a vyjadřuje absolutní hodnotu 

přínosu investice v dnešních cenách. NPV se vypočítá podle: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐷𝐶𝐹 = ∑
( )

            (6) 

Kde: 

DCF = diskontované peněžní toky v jednotlivých letech, 

t = doba životnosti projektu. 

r = diskont 

 

Vnitřní výnosové procento IRR 

Vnitřní výnosové procento diskont, kdy je NPV rovno nule. IRR ukazuje rentabilitu projektu 

ukazuje rentabilitu projektu, respektive kolik % na projektu lze vydělat. Spočte se z následujícího 

vzorce, přičemž jeho přesná hodnota se většinou hledá pomocí iteračních metod:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐷𝐶𝐹 = ∑
( )

= 0 𝑡𝑎𝑘 = 𝑟   (7) 
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7.2. Objekt 1 - RD 

7.2.1. Představení objektu – místopis, typ, stáří, základní informace 

Objekt se nachází v Jihomoravském kraji, zhruba 20 km jihovýchodně od krajského města Brna, 

v nadmořské výšce 208 m. n. m. Jedná se o zděný rodinný jednopodlažní domek s obytným 

podkrovním patrem. Stáří domu nebylo přesně známo, výstavba objektu je odhadována na 80. léta 

20. století. Ze severozápadní světové strany na rodinný domek přiléhá objekt stodoly, 

z jihovýchodní strany sousední rodinný dům. 

 

Obrázek č. 7: Jihozápadní pohled na objekt 1 

 

Zdroj: Autor, vlastní fotografie 

 

Dostupné podklady: 

Místní šetření 

Konzultace s uživatelem objektu 

 

7.2.2. Konstrukční charakteristiky 

Rodinný dům je postaven jako zděný jednopodlažní dvou-trakt s obytným podkrovním patrem 

o nepravidelných rozměrech 12,6 na 9,2 metru. 

Podlaha objektu je betonová, tloušťky cca 15 cm, opatřená 3 cm tlustou vrstvou tvrzeného 

polystyrenu. Nášlapná vrstva podlahy je z dlaždic v hygienických místnostech a z lino se 

vzhledem dlažby v ostatních místnostech. V 2. patře je podlaha dřevěná vlysová. 
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Stěny objektu jsou zděné o tloušťce 35 cm, částečně opatřené polystyrenovou izolací tloušťky 10 

cm. Část jihozápadní stěny, v místě výklenku, který byl přistavován dodatečně, je postavena 

z pórobetonových tvárnic typu YTONG o tloušťce 30 cm. Vnitřní stěny jsou zděné. Strop mezi 

prvním podlažím a podkrovím je 20 cm tlustý neznámé konstrukce. 

Střecha objektu je tvořena dřevěným krovem s keramickou krytinou. Podkrovní patro je postaveno 

jako obytné. Stropy podkrovního patra a šikmá část střechy v obytných prostorech jsou opatřeny 

zateplením v kombinaci 3 cm polystyrenu a 16 cm minerální izolace.  

Okna objektu pochází z roku 2000. V obvodových stěnách jsou klasická dřevěná eurookna 

jednokomorová se dvěma skly, střešní okna jsou dřevěná s jedním sklem. 

 

Stav konstrukcí 

Stav objektu odpovídá jeho stáří a běžnému provozu. Objekt se jeví jako pravidelně udržovaný. 

Žádné ze shlédnutých konstrukcí nebyly ve špatném či havarijním stavu. Výjimkou byla střešní 

okna, kde je vidět značné opotřebování. Dá se předpokládat, že střešní okna bude výhledově nutné 

vyměnit, a to i z důvodu jejich špatných tepelně-izolačních vlastností.  

V případě energetického zdroje byl stav shledán jako dobrý, zdroj nevykazuje žádné poruchy, je 

pravidelně udržován a v blízké budoucnosti se dle informací majitelů neuvažuje o jeho výměně. 

 

7.2.3. Tepelné charakteristiky, spotřebiče, využití energií 

Zateplení  

Objekt je částečně zateplený. Zatepleny jsou severovýchodní stěna, otevírající se do přilehlé 

zahrady, a část jihovýchodní stěny v místech, kde nepřiléhá k sousednímu rodinnému domu. 

Stěna sousedící se stodolou zateplená není, do výpočtu tepelných charakteristik se uvažuje pouze 

s dvojitou stěnou. Stěny stodoly i rodinného domu nemají mezi sebou dilatační spáru. Stěny 

stodoly byly určeny jako zděné tloušťky 35 cm. Stěna jihovýchodní sousedící s rodinným domem 

se uvažuje jako stěna sousedící s vytápěným prostorem. Jihozápadní stěna je bez zateplení, 

nicméně část stěny, v místě výklenku je postavena z pórobetonových tvárnic typu YTONG. 

Podlaha objektu je opatřena 3 cm tlustou vrstvou tvrzeného polystyrenu. 

Šikmá část střechy v obytných prostorech, stěny a stropy podkrovního patra jsou opatřeny 

zateplením v kombinaci 3 cm polystyrenu a 16 cm minerální izolace. 

 

Spotřebiče 

Objekt je využíván pro bydlení a používá standartní domácí spotřebiče. 
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Využití energií 

Objekt je napojen na standartní inženýrské sítě – plyn, elektřina a kanalizace. Voda pro veškeré 

potřeby objektu je odebírána z vlastní studny. 

Objekt je napojen na elektrickou síť přes jistič 3x25A. 

Objekt k vytápění a ohřevu teplé vody využívá staršího plynového kotle Atoma o výkonu 12-24 

kW. Kotel je celoročně regulován na nejnižší výkonový stupeň, tedy 12 kW. Kotel je napojen na 

klasickou otopnou soustavu s radiátory. K dodatečnému vytápění objektu je využívána krbová 

vložka umístěná v hlavní obývací místnosti v přízemí, která využívá jako palivo dřevo. 

 

7.2.4. Spotřeba objektu – reálná, vypočtená 

Reálná spotřeba 

Dle získaných a dostupných informací roční cena veškeré elektřiny v objektu vychází na zhruba 

10200,- Kč. Při ceně elektřiny uvažované majitelem ve výši 4,9 Kč/kWh to odpovídá roční 

spotřebě zhruba 2081 kWh. Vzhledem k typu odběru elektřiny je odhadována sazba D02d. 

Spotřeba plynu v plynovém kotli vychází cca 1000 m3 plynu ročně. Při přepočtu podle kalkulátoru 

(126) vychází množství dodané energie do kotle 10 608 kWh, což při jmenovitém výkonu kotle 

92 % činí 9 760 kWh dodané energie.  

Krbová vložka má spotřebu cca 6 m3 dřeva za rok. Při uvažování účinnosti cca 75 % (na základě 

průzkumu trhu a kalkulátoru na portálu TZB-info (127)), průměrné výhřevnosti paliva (128) 

4,2 kWh/kg a za předpokladu, že objem je udán v prostorově-rovnaném metru (prm), kdy platí 

407,5kg/prm, vychází teplo dodané krbovou vložkou na 7 702 kWh/rok. 

Celková spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody vychází 17 461 kWh/rok. 

Spotřeba vody nebyla řešena, voda pochází z vlastní studny a není nijak zpoplatněna. 

 

Vypočtená spotřeba 

Dle teoretického výpočtu vyšla potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody ve výši 

30 025 kWh, přičemž na vytápění vyšla spotřeba 20 069 kWh a pro ohřev teplé vody 9 956 kWh. 

Rozdíl oproti reálné spotřebě tak činí 11496 kWh. V této spotřebě není zohledněna elektřina, která 

se v objektu nevyužívá k vytápění (pouze pro napájení plynového kotle), ale pouze k osvětlení a 

vaření. Normový výpočet energie pro spotřebiče nezohledňuje, řeší pouze potřebu tepelné energie.  

Rozdíl může mít dvě hlavní příčiny: 

1) Normový výpočet dostatečně nezohledňuje reálný režim provozu budovy. 

2) Nepřesnost teoretického výpočtu způsobená nedostatečnou znalostí geometrie objektu a 

materiálů. Objekt je složitějšího nepravidelného tvaru, podkrovní patro je oproti přízemí 

menší, geometrie pro potřeby výpočtu byla proto zaměřena pouze nahrubo (dle možností 
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při místním šetření). Z měření také vyplynulo, že objekt, který je zjevně staršího data a jeho 

stáří lze odhadovat do 60-80. let 20. století, si již „sednul“. „Stejné“ rozměry měřené 

v různých místech tak sobě úplně neodpovídaly. Materiály a skladby v objektu byly taktéž 

zčásti odhadnuty (dle okolních konstrukcí), protože v některých místech nebylo možné 

materiálové charakteristiky ověřit. Další odchylku může zanášet i zvolená metodika, kdy 

pro starší konstrukce byly brány méně příznivé hodnoty tepelné vodivosti materiálů. 

 

7.2.5. Náklady – reálné, vypočtené 

Reálné náklady 

Náklady na plyn činí dle majitele 16 Kč/m3, což při roční spotřebě cca 1000 m3 vychází na 

16000 Kč/rok. Plyn je dodáván společností 3E – Europe Easy Energy. 

Náklady na elektřinu činí 10200 Kč a dodavatel nebyl zjištěn. Dá se předpokládat, že se opět jedná 

o společnost Europe Easy Energy, která nabízí i dodávky elektřiny. 

Dle majitelů se roční náklad na dřevo na vytápění pohybuje kolem 6000,- Kč (cca 1000 Kč/m3). 

Náklady na spotřebu vody jsou nulové z důvodu využívání vlastní studny. 

Celkové náklady na elektřinu, vytápění a přípravu teplé vody činí zhruba 32200 Kč/rok. 

 

Roční náklady na plyn i elektřinu byly ověřeny pomocí kalkulačky ERÚ pro ceníky společnosti 

pro rok 2017 vzhledem ke spotřebám uvedeným majitelem řešeného objektu. Rozdíly mezi 

částkami uvedenými výše a ceníkovými hodnotami společnosti Europe Easy Energy vyšly 

minimální, patrně způsobené zaokrouhlováním či meziročními přesahy v zúčtovacím období. 

Posuzované ceníky byly určeny jako referenční pro potřeby dalších výpočtů.  

 

Vypočtené náklady 

V případě, kdy se použijí cenové podklady společnosti Europe Easy Energy pro rok 2017, přesněji 

produktová řada „Easy“, která byla ověřena pro reálné náklady, vyjde roční náklad podle 

teoretického výpočtu potřeby tepelné energie na 42 489 Kč/rok. V případě, že by se změnil 

dodavatel energií a vybrali se dle kalkulátoru ERÚ nejlevnější nabídky, činil by roční výdaj na 

energie 35 545 Kč/rok. 

 

7.2.6. Návrh nové metody využívání energie, náklady na metodu, náklady provozu 

V rámci řešení energeticky úsporného opatření bylo provedeno 5 různých variant návrhů, pro které 

byly vyčísleny investiční náklady, náklady provozu a výsledná spotřeba a úspora energie. Výpočty 

všech opatření probíhaly podle výpočtového excelu. Vzorový excel je v příloze č. 4.  
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Varianta A – Výměna oken a zateplení 

První varianta spočívala ve výměně všech okenních výplní, pocházejících z roku 2000, včetně 

prosklených dveří na zahradu a v provedení tepelné izolace dosud nezateplených stěn. Na základě 

výpočtu byla navržena výměna dosavadních dřevěných eurooken s jednoduchým či dvojitým 

zasklením za nová okna s izolačním trojsklem. V případě stěn objektu bylo navrženo zateplení 

pomocí 10 cm fasádního polystyrenu u jihozápadních stěn objektu, s výjimkou stěn z Ytongu, 

a u stěny na styku se stodolou, přičemž zateplení by se provádělo zčásti z vnitřní strany stodoly. 

Výměna oken byla vyčíslena na 98 844 Kč vč. DPH, provedení zateplení na 90 225 Kč vč. DPH. 

Celková cena opatření 189 069 Kč slibovala roční úsporu energie ve výši 5 961 kWh, což 

představuje úsporu nákladů 7 153 Kč ročně. 

 

Varianta B – Instalování tepelného čerpadla 

Ve variantě B bylo navrženo převedení veškeré výroby tepla, z plynového kotle a krbové vložky, 

na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo bylo navrženo na 75 % pokrytí potřebné energie, přičemž 

bylo doplněno elektrickým ohřevem vody. Navrženo bylo venkovní čerpadlo EcoAir 406 od firmy 

Regulus. Instalování čerpadla doprovázela změna tarifní sazby za elektrickou energii z D02d na 

D56d. Investiční náklady opatření byly vyčísleny na 321 322 Kč vč. DPH s roční úsporou energie 

ve výši 11 823 kWh a s roční úsporou nákladů ve výši 11 675 Kč. 

 

Varianta C – Výměna starého plynového kotle za nový 

Varianta C se zabývala výměnou starého a „méně“ efektivního plynového kotle za nový 

kondenzační plynový kotel. V rámci výpočtu byly posouzeny dva vybrané kotle s parametry 

vhodnými pro řešený objekt. Opatření předpokládalo, že veškeré teplo, vč. tepla z krbu, bude 

obstaráno novým kotlem. Investiční náklady vyšly menší než u ostatních opatření, pouze na 

90 746 Kč vč. DPH, nicméně úspora energie byla minimální, pohybovala se kolem 110 kWh 

ročně. Navíc, jelikož všechno teplo mělo pocházet z plynu, který se v porovnání s výhřevností 

ukázal nákladnější než dřevo do krbu, se zvedla roční platba za energie 861 Kč. Výměna starého 

plynového kotle za nový se tak vyplatí jen v případě nutnosti, kdy starý kotel doslouží.  

 

Varianta D – Instalování solární termické soustavy se zachováním stávajícího vytápění 

U varianty D se řešila podpora stávajícího systému vytápění pomocí solární termické soustavy 

o 4 kolektorech o celkové ploše 9,6 m2. Investiční náklady na soustavu činily 170 465 Kč vč. DPH 

a solární soustava měla potenciál na ušetření 2857 kWh energie (v kombinaci tepelné a elektrické) 

s roční úsporou 3930 Kč. Malá výše úspory byla způsobena zejména nízkými výnosy solární 
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energie v otopném období, kdy je energie zapotřebí, zatímco v letním období bylo energie 

přebytek a nebylo možné ji více využít. 

 

Varianta E – Instalování solární fotovoltaické soustavy se zachováním stávajícího vytápění 

V rámci varianty E byla navržena výstavba malé fotovoltaické elektrárny, která by jednak 

dodávala elektrickou energii na provoz spotřebičů, jednak by případné přebytky solární energie 

byly použity pro vytápění a ohřev teplé vody, což velmi snížilo náklady na ohřev vody v plynovém 

kotli v letních měsících. Režim vytápění byl zachován v kombinaci plynového kotle a krbové 

vložky. V rámci opatření, byla díky úspoře elektrické energie změněna tarifní sazba za elektrickou 

energii d D02d na D01d. Investiční náklady na fotovoltaickou elektrárnu S-Power Mini o výkonu 

2,6 kWp byly vyčísleny na 120 000 Kč vč. DPH. Roční úspora energie byla vypočtena na 

1 132 kWh, celkové roční náklady na energie klesly o 8 228 Kč. 

 

7.2.7. Porovnání aktuálního stavu nákladů s navrženými variantami 

Jak můžeme vidět z tabulek č. 16 a 17, navržená energeticky úsporná opatření mají dlouhou dobu 

návratnosti, která může být již za uvažovanou životností některých zařízení. Dlouho doba 

návratnosti je způsobená v první řadě výší počáteční investice, v řadě druhé režimem provozu 

objektu, který neskýtá takový potenciál pro úsporu energie, jaký by vyšel při výpočtu podle 

vypočtené teoretické spotřeby energie. Vstupní náklady v kombinaci s dotacemi, jak ukazuje 

druhá tabulka, jsou již o něco příznivější a v případě variant A, B a E nabízí i rozumnou dobu 

návratnosti. 

 

Tabulka č. 16: Vyhodnocení energeticky úsporných opatření bez započítání dotace – objekt 1 

Varianta 
Investiční 
náklady 

[Kč] 

Roční 
úspora 

energie po 
realizaci 
[kWh] 

Roční 
úspora 
nákladů 

[Kč] 

Prostá 
doba 

návratnosti 
PP [let] 

Diskontovaná 
doba 

návratnosti 
DPP [let] 

Čistá 
současná 
hodnota 
NPV 15 
let [Kč] 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

IRR pro 15 
let [%] 

A 189 069 5 961 7 153 26,4 21,0 -63 292 N/A 

B 308 287 11 823 11 675 26,4 21,0 -103 002 N/A 

C 90 746 -186 -861 -105,4 
více než 30 

let -105 882 N/A 

D 170 465 2 857 3 930 43,4 
více než 30 

let -101 370 N/A 

E 140 000 1 322 8 228 17,0 14,0 4 667 0 % 
Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 
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Tabulka č. 17: Vyhodnocení energeticky úsporných opatření se započítáním dotace – objekt 1 

Varianta 

Investiční 
náklady po 
započtení 

dotací [Kč] 

Roční 
úspora 

energie po 
realizaci 
[kWh] 

Roční 
úspora 
nákladů 

[Kč] 

Prostá 
doba 

návratnosti 
PP [let] 

Diskontovaná 
doba 

návratnosti 
DPP [let] 

Čistá 
současná 
hodnota 
NPV 15 
let [Kč] 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

IRR pro 15 
let [%] 

A 127 594 5 961 7 153 17,8 15,0 -1 817 N/A 

B 248 287 11 823 11 675 21,3 17,0 -43 002 N/A 

C 65 746 -186 -861 -76,4 
více než 30 

let -80 882 N/A 

D 120 465 2 857 3 930 30,7 23,0 -51 370 N/A 

E 80 000 1 322 8 228 9,7 8,0 64 667 8 % 
Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

 

Na grafu č. 13 je vidět vývoj finanční návratnosti investic v čase. Investice do varianty C se, i přes 

svou nízkou počáteční cenu, nevyplatí, ale zároveň případná ztráta není tak vysoká v porovnání 

s počáteční investicí ostatních opatření.   

 

Graf č. 13: Diskontovaná doba návratnosti energeticky úsporných opatření se započítáním dotace 

 

Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 
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7.2.8. Vyhodnocení 

Na základě výpočtů energeticky úsporných opaření se dá vyvodit závěr, že se nejvíce vyplatí 

pořízení fotovoltaické elektrárny jako doplňkového zdroje. To je částečně dáno i možností 

přebytky energie ukládat pro další spotřebu do zásobníku teplé vody. Návratnost fotovoltaiky se 

pohybuje kolem 8-14 let v závislosti na růstu cen energií.  

Z dlouhodobého hlediska se také vyplatí investice do zateplení objektu, u kterého vyšla návratnost 

14–21 let. U varianty B můžeme vidět, že roční úspora spotřeby energie i nákladů je nejvyšší, 

mohlo by se tak zdát, že je to vhodná varianta k realizaci, nicméně je zapotřebí brát v úvahu i výši 

počáteční investice a dobu její návratnosti. Případná investice do tepelného čerpadla vzduch-voda 

s návratností 15–24 let by se musela blíže analyzovat a bylo by třeba získat cenovou nabídku 

připravenou na míru daného objektu. Cenová nabídka by mohla být nižší než cenový odhad výše, 

čímž by se snížila doba návratnosti na rozumnější úroveň. 

Investice do nového plynového kotle se naopak ukázala jako nevýhodná, zejména i proto, že 

veškerá výroba tepla, tzn. i z krbové vložky, byla převedena na plynový kotel, jehož produkce 

energie je dražší, než při zatápění dřevem. V případě, že by se ponechalo zatápění dřevem, jako 

doposud, vyšla by roční úspora nákladů na kotel ve výši 2540 Kč. Opatření by ale i s dotací 

dosahovalo návratnosti přes 20 let, což je za životností běžného kotle. 

 

Za zmínku stojí nižší diskontované doby návratnosti oproti prostým dobám návratnosti, což je 

způsobeno nastavením výpočtu, kdy je v něm zohledněn meziroční růst energie, který je, na 

základě vývoje cen energie v roce 2018, zvolen vyšší, než je hodnota diskontu. Je potřeba 

zdůraznit, že právě volba hodnot diskontu i procenta růstu cen energie zásadním způsobem 

ovlivňuje návratnost investice.  

Čistá současná hodnota pak ukazuje výhodnost navržených opatření se zohledněním času. 

V navržených variantách vyšla NPV kladná pouze u varianty E – fotovoltaiky. Zároveň vnitřní 

výnosové procento vyšlo lepší než zvolená diskontní sazba, což značí, že lze variantu E považovat 

za životaschopnou. 
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7.3. Objekt 2 - BD 

7.3.1. Představení objektu – místopis, typ, stáří, základní informace 

Objekt se nachází v Praze, v nadmořské výšce 245 m. n. m. Jedná se o pětipodlažní bytový 

panelový dům typu G40 se 40 bytovými jednotkami. Dům pochází z 60–80. let 20. století, nejspíše 

z roku 1958. Dům není vybaven výtahem. 

Dům je rozdělen na dvě navzájem zrcadlově obrácené funkční části se společnou středovou dělící 

stěnou. V rámci diplomové práce bude řešena pouze jedna funkční část, tedy pro 20 bytů. 

 

Obrázek č. 8: Pohled na objekt 2 ze severovýchodu 

 

Zdroj: Autor, vlastní fotografie 

 

Dostupné podklady: 

Místní šetření 

Konzultace se správcem objektu 

 

7.3.2. Konstrukční charakteristiky 

Bytový dům je typickým zástupcem panelových domů typu G40 (129). Konstrukční nosný systém 

je příčný, u štítových stěn podélný, se ztužujícím jádrem okolo schodiště. Suterén objektu se 

sklepy, technickými místnostmi a krytem civilní obrany je z větší části zapuštěn pod úroveň 
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okolního terénu, částečně vystupuje nad terén. Úroveň prvního nadzemního podlaží je tak 

posunuta o půl patra nahoru. Stropní deska mezi suterénem a prvním podlažím i ostatní stropní 

desky jsou nezateplené železobetonové tloušťky 21,5 cm, včetně podlahových konstrukcí. 

Stěny objektu jsou tvořeny panely. Obvodový plášť je nenosný a vrstvený v kombinaci 

železobetonu, škvárobetonu a pazderobetonu. Na základě informací o domech typu G40, kdy stěny 

bývaly standardně tloušťky 180-200 cm, byla skladba panelu určena v pořadí zevnitř ven jako 

2 cm železobetonu, 60 cm škvárobetonu a 10 cm pazderobetonu. Celková, měřením ověřená, 

tloušťka pláště vč. omítky činí 28 cm. Skladbu konstrukce nebylo možné ověřit, podle dostupných 

informací byl prý objekt zateplován v roce 200135, ale bližší informace nejsou známy. Pro následné 

výpočty je proveden odhad zbylé skladby obvodového pláště. Vnitřní stěnové panely jsou dutinové 

škvárobetonové tloušťky 16 cm nebo struskopenzobetonové o tloušťce 18 cm. Parametry stěny 

společné s druhou funkční částí domu jsou neznámé, ale jelikož se jedná o vnitřní stěnu mezi 

dvěma vytápěnými zónami, nebyla řešena.  

Stropy objektu jsou tvořeny z nosné železobetonové desky tloušťky 12 cm a z podlahových vrstev 

tloušťky 9-10 cm. Podlaha objektu je tvořená dlažbou nebo parketami, v suterénu holým betonem. 

Střecha objektu je plochá jednoplášťová, tvořená železobetonovou deskou se živičnou krytinou. 

Skladbu střechy nebylo možné ověřit, byla proto odhadnuta skladba 12 cm železobetonové desky, 

50 cm spádové vrstvy ze škváry, 12 cm přitěžovací železobetonové desky a cca 2 cm živičné 

krytiny. Střecha není pochozí, vede na ní pouze výlez pro údržbu. 

Vstupní dveře objektu jsou zrekonstruované. Jedná se o kovové izolační dvoukřídlé dveře.  

Okna objektu jsou plastová s izolačním dvojsklem, které bylo měněno v roce 2017.  

 

Stav konstrukcí 

Objekt je pravidelně udržován, při prohlídce nebyly odhaleny žádné závažné poruchy či 

nedostatky. Okenní výplně vč. vnitřního těsnění byly v celém objektu v roce 2017 vyměněny s tím, 

že byly ponechány původní rámy. Nicméně, jak bylo zjištěno v referenční bytové jednotce, 

původní rámy jsou již opotřebované a uniká skrz ně nezanedbatelné množství tepla. 

 

7.3.3. Tepelné charakteristiky, spotřebiče, využití energií 

Zateplení  

Objekt je zateplen. V posledních deseti letech bylo provedeno dodatečné zateplení soklové části 

po celém obvodu objektu a výměna jednoduchého zasklení oken za izolační dvojskla. Dle 

dostupných informací bylo v roce 2001 provedeno kompletní zateplení obvodových stěn a v roce 

1998 oprava střešního pláště. Bližší informace nejsou známy. 

                                                 
35 Vzhledem k anonymizaci objektu nebyl odkaz na tuto informaci do práce vkládán 
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Spotřebiče 

Objekt je využíván pro bydlení a používá běžné domácí spotřebiče. 

 

Využití energií 

Objekt je napojen na standartní inženýrské sítě – plyn, vodu, kanalizaci a elektřinu. 

Tepelná energie na vytápění i ohřev vody pochází ze systému centrálního zásobování teplem. 

Teplo je dodáváno do technické místnosti v suterénu, kde je dále přes tepelný výměník předáváno 

dál do objektu, jako teplo i teplá voda. Vlastní vytápění probíhá pomocí radiátorů. 

Plyn je do objektu přiváděn nízkotlakým potrubím a v objektu je využíván pouze pro provoz 

domácích spotřebičů – vaření. Plyn je rozúčtován samostatně na každou bytovou jednotku. 

Elektřina v objektu je řešena obdobně jako plyn, každá bytová jednotka si platí svoji spotřebu 

elektřiny, přičemž společná spotřeba objektu za osvětlení je mezi uživatele rozpočítávána. Jističe 

pro bytové jednotky jsou velikosti 1x25 A, pro spotřebu objektu je používán jistič 3x25 A. 

 

7.3.4. Spotřeba objektu – reálná, vypočtená 

Reálná spotřeba 

Spotřeba plynu v objektu nebyla řešena, nebyly dostupné informace o spotřebě a nákladech. Plyn 

je využíván pouze pro provoz domácích spotřebičů – sporáků. 

Spotřebu elektřiny je potřeba počítat zvlášť pro bytové jednotky, zvlášť pro společné prostory. 

Spotřeba společné elektřiny na osvětlení, které je zajišťováno automatickými světly, v období 

10. 12. 2016 – 11. 12. 2017 činila 616 kWh. 

Spotřeba elektřiny za byty byla vypočtena na základě spotřeby referenčního bytu. Referenční byt 

o 2 obyvatelích měl spotřebu v období 10. 12. 2016 – 11. 12. 2017 ve výši 1 842 kWh. Režim 

užívání energie byl standartní, elektřinou se nešetřilo, spíše naopak, hodnotu lze tedy rozpočítat 

jako referenční. Na jednoho obyvatele připadá tedy 921 kWh. Objekt měl v roce 2016-2017 

v průměru 87 obyvatel, výsledná maximální spotřeba elektřiny domácností činila 80,127 MWh. 

Spotřeba tepla objektu v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 činila 966,97 GJ energie, přičemž 

spotřeba na vytápění byla ve výši 591,48 GJ a na ohřev teplé vody ve výměníku 375,492 GJ. 

Spotřeba vody činila 1079 m3. Dle informací z vyúčtování tepla činí otopná plocha 2 025,8 m2, 

plocha pro TUV 2 538,3 m2. 

 

Vypočtená spotřeba 

Podle teoretického výpočtu činí spotřeba objektu na vytápění, po započítání efektu větrání i 

solárních a vnitřních zisků 157 MWh, což odpovídá 565,3 GJ. Potřeba energie na ohřev teplé vody 

vyšla 355 MWh, což odpovídá 1 278 GJ. 
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Vypočtená potřeba tepla na vytápění odpovídá potřebě reálné, rozdíl je menší než 5 %.  

Rozdíl v hodnotách spotřeb tepla mohla být způsobena nepřesným odhadem skladeb konstrukcí 

a nepřesností výpočtu samotného. Nevytápěná zóna, chodba, je propojená skrz celý objekt se 

suterénem, kde se navíc nachází technická místnost s výměníkem, která „topí“, kryt civilní obrany, 

sklepy a propojení s druhou částí objektu. Výpočetní zohlednění veškerých těchto skutečností by 

bylo velmi náročné, proto byl výpočet zjednodušen. Právě zjednodušení mohlo být jedním 

z důvodů rozdílu reálné a teoretické spotřeby. V případě skladeb byly ve výpočtu původně použity 

skladby bez zateplení, protože parametry zateplení nejsou známy, nicméně v případě započítání 

např. 10 cm polystyrenu by potřeba tepla vycházela poloviční a výsledek by se již rozcházel s 

realitou. Je tedy otázkou, zda může být teoretický výpočet v tomto případě směrodatný. Důvodem 

pro vyšší reálnou hodnotu spotřeby tepla pak může být režim provozu objektu. V případě 

referenční bytové jednotky mají obyvatelé ve zvyku větrat dokořán po celou dobu, kdy jsou doma, 

a to i v zimním období. 

Spočtená potřeba tepla na ohřev vody se od reálné potřeby také značně liší, o více než 900 GJ. 

Rozdíl je pravděpodobně způsoben nepřesností teoretického výpočtu, ve kterém jednak není 

zohledněn režim provozu budovy, jednak nejsou uváženy ani rozdílné potřeby různých věkových 

skupin obyvatel domu. Velkou odchylku zde také zanáší koeficient energetických ztrát, který byl 

vzhledem ke stáří objektu zvolen v hodnotě 2.   

 

7.3.5. Náklady – reálné, vypočtené 

Reálné náklady 

Elektřina pro osvětlení společných prostor je poskytována společností PRE v tarifu C01d, produkt 

AKTIV KLASIK 24 a roční náklad činil 5 699 Kč, přičemž 1952 Kč bylo za stálou platbu a 3747 

Kč za spotřebované množství. 

Elektřina pro domácnosti byla také poskytována Pražskou energetikou, ale v tarifu D02d, produkt 

Konfort Klasik 24 a roční náklad u referenční domácnosti vycházel na 9 258 Kč, z toho 1 765 Kč 

za stálou platbu a 7 493 Kč za spotřebované množství. Stálá platba je pevná za každou bytovou 

jednotku, kterých je v řešeném objektu 20, ale variabilní část je možné opět rozdělit dle počtu 

obyvatel. Na jednoho obyvatele tak připadá náklad 4 629 Kč. Náklad za elektřinu za všechny 

jednotky pak činí 438 023 Kč/rok, přičemž stálá platba činí 35 300 Kč a platba za skutečně 

odebrané množství 402 723 Kč. 

Náklady na teplo za rok 2017 činily 377 672 Kč, přičemž jednotková cena byla 638,52 Kč/GJ.  

Roční náklady na přípravu teplé vody vyšly na 239 760 Kč, jednotková cena byla 638,52 Kč/ GJ. 
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Vypočtené náklady 

Jelikož teplo podle teoretického výpočtu odpovídá reálným spotřebám, nebyly teoretické náklady 

počítány. V případě ceny za teplou vodu bychom se dostali na zhruba čtyřnásobek reálných 

nákladů. Tato částka byla vyhodnocena jako nerelevantní pro další výpočty. 

 

7.3.6. Návrh nové metody využívání energie, náklady na metodu, náklady provozu 

V rámci řešení energeticky úsporného opatření byly provedeny 4 různé varianty návrhů, pro které 

byly vyčísleny investiční náklady, náklady provozu a výsledná spotřeba a úspora energie.  

Při oceňování investičních nákladů byly brány vyšší ceny s ohledem na možnou komplikovanost 

celého systému a neznalost přesného zapojení a potřeby všech prvků (některé navržené prvky tak 

mohou a nemusí být dostatečně dimenzovány). Dá se ale předpokládat, že systém vytvořený na 

míru bude levnější než použití systému poskládaného z ceníkových cen. Dále byly uvedeny 

orientační průměrné ceny za řešené systémy podle informací výrobců a dodavatelů z konference 

„Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB 2018“. 

 

Varianta A – Zateplení 

Varianta zateplení domu nebyla navrhována. Dům je již podle dostupných informací zateplen. 

Varianta nebyla vyškrtnuta, aby byla zachována struktura návrhu variant pro lepší porovnání 

řešených objektů mezi sebou.  

 

Varianta B – Instalování tepelného čerpadla 

Ve variantě B bylo navrženo převedení veškeré výroby tepla, ze soustavy centrálního vytápění, na 

tepelné čerpadlo. Byla navržena kaskáda tepelných čerpadel s pokrytím 70 % spotřeby energie, 

přičemž zbytek tepelné energie bude zajišťován pomocí elektrokotlů. Byla navržena kaskáda 

3 tepelných čerpadel WPL 57 o celkovém maximálním výkonu 74,46 kW, pro 70 % pokrytí 

spotřeby objektu byl vypočten potřebný výkon 57,65 kW. Instalaci čerpadla doprovázela montáž 

přidružené technologie (oběhová čerpadla, akumulační nádoby, aj.), demontáž stávající 

technologie a úprava kotelny, změna tarifu z C01d na C56d a zvýšení hodnoty jističe z 3*25 A na 

3x40A až 3x50A. Nutnost navýšení je pouze odhad, nebyla ověřena, rozdíl nákladů mezi 

skupinami příkonu jističe činí cca 15000 Kč/skupina za rok. Stávající produkt na elektřinu, dle 

kalkulátoru ERÚ pro období 2017, byl zachován. Investici také doprovází administrativní náklady 

na odpojení od soustavy centrálního zásobování. Nicméně není již zohledněna časová 

administrativní náročnost na vyřízení odpojení, která se může pohybovat mezi 1 až 5 roky. 

Investiční náklady byly napočítány dle aktuálních cen, v případě energií dle referenčního ceníku 

z roku 2017.  
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Celková částka opatření byla vyčíslena na 3 886 460 Kč vč. DPH s roční celkovou úsporou energie 

ve výši 156 495 kWh. Zde je potřeba upozornit, že původní spotřeba energie byla ve formě tepla 

a s instalací tepelného čerpadla se přesunula do formy elektřiny. Výsledné roční úspory vyšly na 

358 184 Kč. 

 

Varianta C – Výměna starého plynového kotle za nový 

Varianta C se zabývala vybudováním vlastní plynové kotelny. Byla navržena soustava několika 

plynových kondenzačních kotlů, kterou doprovázela demontáž stávající technologie, úprava 

kotelny a spalinové cesty. Při tvorbě cenové nabídky bylo nalezeno několik vhodných soustav 

kotlů. Vzhledem k neznalosti technologie byla cena sestavena jako průměrná cena těchto systémů, 

doplněná o další potřebná zařízení vč. úpravy plynovodní přípojky (částečně oceněna odhadem). 

Do investičních nákladů byly zahrnuty administrativní náklady na odpojení od CZT. Časová 

náročnost administrativních úkonů nebyla zohledňována. V návrhu taktéž nebyla zohledňována 

dostatečná kapacita plynového potrubí, kterou by bylo potřeba ověřit až na základě přesnějšího 

projektu s přesnou znalostí spotřeby navržených kotlů. 

Investiční náklady opatření vyšly na 1 724 571 Kč vč. DPH, přičemž potřeba energie se zvýšila 

o 2203 kWh v důsledku provozu kotelny. Roční úspora nákladů na vytápění vyšla na 292 615 Kč, 

zejména díky nižší ceně energie z plynu oproti ceně tepla z CZT. Jednotková cena tepla z plynové 

kotelny vyšla na 324 Kč/GJ. 

Medián ceny vybudování kotelny se podle konference pohybuje kolem 1,15 mil. korun českých. 

 

Varianta D – Instalování solární termické soustavy se zachováním stávajícího vytápění 

U varianty D se řešila podpora stávajícího systému vytápění pomocí solární termické soustavy 

o 36 kolektorech o celkové účinné ploše 95,6 m2. Investiční náklady na soustavu byly vyčísleny 

na 1 953 376 Kč vč. DPH a solární soustava měla potenciál na ušetření 39686 kWh s roční úsporou 

nákladů na teplo z CZT ve výši 90 194 Kč.  

Odhadovaná cena za soustavu podle konference se může pohybovat kolem 1 mil. korun českých. 

 

Varianta E – Instalování solární fotovoltaické soustavy se zachováním stávajícího vytápění 

V rámci varianty E byla navržena výstavba fotovoltaické elektrárny, která by neřešila vytápění 

a přípravu teplé vody objektu, ale dodávala by naopak elektrickou energii pro jednotlivé bytové 

jednotky a provoz domu. Vzhledem ke komplikovanosti systému bylo ocenění provedeno jako 

kombinace 3 samostatných systémů SOLAR KIT 10000 Aku s předpokladem, že výsledná cena 

za jeden systém navržený na míru objektu bude nižší, než kombinace 3 samostatných systémů. 

Celkový instalovaný výkon soustavy s vyšel na 28,05 kWp o celkové efektivní ploše 153,4 m2. 
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Výše investice byla vyčíslena na cca 2 215 500 Kč vč. DPH a slibovala úsporu elektrické energie 

ve výši 30 240 kWh. Náklady na elektřinu domácností odebíranou ze sítě by se tak snížily zhruba 

o 154 591 Kč. 

 

7.3.7. Porovnání aktuálního stavu nákladů s navrženými variantami 

Na následujících dvou tabulkách je možno vidět přehled nákladů, úspor a návratnosti 

energetických opatření navržených pro bytový dům. Oproti domům rodinným mají opatření 

rozumnou dobu návratnosti i bez případné dotační podpory.  

 

Tabulka č. 18: Vyhodnocení energeticky úsporných opatření bez započítání dotace – objekt 2 

Varianta 
Investiční 
náklady 

[Kč] 

Roční 
úspora 

energie po 
realizaci 
[kWh] 

Roční 
úspora 
nákladů 

[Kč] 

Prostá 
doba 

návratno
-sti PP 
[let] 

Diskontov
aná doba 

návratnosti 
DPP [let] 

Čistá 
současná 
hodnota 

NPV 15 let 
[Kč] 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

IRR pro 15 
let [%] 

A -  -  -  -  -  -  -  

B 3 886 460 156 495 358 184 10,9 9,0 2 411 358 6 % 

C 1 724 571 -2 203 292 615 5,9 5,0 3 420 371 6 % 

D 1 953 376 39 686 90 194 21,7 17,0 -367 519 N/A 

E 2 212 500 30 240 154 591 14,3 12,0 505 616 3 % 
Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

 

Tabulka č. 19: Vyhodnocení energeticky úsporných opatření se započítáním dotace – objekt 2 

Varianta 
Investiční 
náklady 

[Kč] 

Roční 
úspora 

energie po 
realizaci 
[kWh] 

Roční 
úspora 
nákladů 

[Kč] 

Prostá 
doba 

návratno
-sti PP 
[let] 

Diskontov
aná doba 

návratnosti 
DPP [let] 

Čistá 
současná 
hodnota 

NPV 15 let 
[Kč] 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

IRR pro 15 
let [%] 

A -  -  -  -  -  -  -  

B 3 386 460 156 495 358 184 9,5 8,0 2 911 358 9 % 

C 1 474 571 -2 203 292 615 5,0 4,0 3 670 371 9 % 

D 1 803 376 39 686 90 194 20,0 16,0 -217 519 N/A 

E 1 861 875 30 240 154 591 12,0 10,0 856 241 5 % 
Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

 

Na grafu níže je vidět znázornění diskontované doby návratnosti opatření se započítáním dotační 

podpory. S výjimkou solární termické soustavy se návratnost opatření pohybuje do 10 let, 

v závislosti na diskontní sazbě a míře růstu cen energií. V případě, že by růst energií poklesl na 
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polovinu hodnoty uvažované ve výpočtech, tzn. ze 4 % na 2 %, prodloužila by se diskontovaná 

doba návratnosti jednotlivých opatření o zhruba 2 roky. 

 

Graf č. 14: Diskontovaná doba návratnosti energeticky úsporných opatření se započítáním dotace 

 

Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

  

7.3.8. Zhodnocení 

Varianta A, která spočívá ve výměně oken nebo zateplení obálky budovy nebyla počítána. Objekt 

je již zateplen. Naskýtá se samozřejmě otázka míry a kvality dosavadního zateplení, která nebyla 

v této práci řešena. 

V případě návrhu soustavy tepelných čerpadel ve variantě B vyšla nejvyšší úspora nákladů 

i energie, což bylo způsobeno zejména přechodem z poměrně drahého dálkového vytápění na 

vytápění pomocí elektřiny skrze tepelná čerpadla, která dokáží velké množství elektřiny ušetřit. 

Doba návratnosti soustavy čerpadel vycházela v rozmezí 8-11 let. 

Nejlépe vyšla návratnost u nahrazení CZT vlastní plynovou kotelnou, u které vychází zhruba na 

5 let. Za pozornost zde stojí zvýšení roční spotřeby energie. Zde je zapotřebí vzít ohled na fakt, že 

případný provoz stávající kotelny s výměníkovou stanicí má svou technologickou spotřebu 

pravděpodobně zohledněnou již v ceně tepelné energie, zatímco pro plynovou kotelnu byla 

vypočtena zvlášť. Je tedy otázkou, o kolik se celková spotřeba energie v důsledku změní.  
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U návrhu solární termické soustavy vychází návratnost celé investice nejdelší. Důvodem je 

zejména malá účinnost soustavy oproti uspořené energii a vstupním nákladům. Z dlouhodobého 

hlediska se tak soustava spíše nevyplatí, nicméně by byla potřeba vytvořit přesný projekt, který by 

přesněji prokázal využitelnost solární soustavy. 

V případě fotovoltaické soustavy je již návratnost příznivější a vychází na 10–14 let v závislosti 

na růstu cen energie. Navíc se jedná o nejekologičtější opatření, protože získává energii ze 

slunečního záření. 

Jak ukazují čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento, všechna navržena opatření, 

s výjimkou solární termické soustavy, se z dlouhodobého hlediska vyplatí a mají potenciál na 

úsporu energie, zejména, bude-li pokračovat trend zvyšování cen energie. Pozitivní je i doba 

návratnosti, která u plynové kotelny činí zhruba 5 let, u soustavy tepelných čerpadel cca 10 let, 

což je oproti standartní životnosti většiny prvků navržených systémů velmi příznivé. 

Velkou neznámou u variant s plynovou kotelnou a soustavou tepelných čerpadel je odpojení od 

centrálního zásobování teplem. Odpojení je v dnešní době možné, nicméně bývá časově 

i administrativně náročné, protože je logické, že dodavatel tepla nechce přijít o své zákazníky, 

respektive nechce ohrozit bilanci teplovodní soustavy, kdy by se mu zmenšil odběr, a část 

vyrobené tepelné energie by se nemusela využít. Navíc, jelikož CZT zásobuje objekt teplem na 

vytápění i přípravu teplé vody, případná výměna zdroje by na nějaký čas odstavila teplo v celém 

objektu, což by nemuselo být obyvateli přijato příznivě. Právě domluva s obyvateli, či uživateli 

nebo se správcem a majitelem objektu na případném energeticky úsporném opatření, které se 

dotkne všech zúčastněných, může být velice problematická. 

V neposlední řadě je potřeba vzít v úvahu, že návrhy energeticky úsporných opatření jsou řešeny 

pouze pro jednu funkční část celého domu. Některé instalace, např. solární a fotovoltaické 

systémy, mohou ale ovlivnit obě části, což je samozřejmě další komplikace k řešení. 
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7.4. Objekt 3 - RD 

7.4.1. Představení objektu – místopis, typ, stáří, základní informace 

Objekt se nachází na severovýchodním okraji Prahy, v nadmořské výšce 246 m. n. m. Jedná se 

o samostatný objekt dvoupodlažního rodinného domku s podkrovním patrem. Objekt je částečně 

zapuštěn pod terén, obytné je pouze druhé patro. Dům pochází z roku 1983. 

 

Obrázek č. 9: Jihozápadní pohled na objekt 3 

 

Zdroj: Autor, vlastní fotografie 

 

Dostupné podklady: 

Místní šetření 

Výkresová dokumentace objektu 

Konzultace s majitelem objektu 

 

7.4.2. Konstrukční charakteristiky 

Dům má rozměry 11,35 x 10,35 x 10 m a je tvořen dvěma podlažími s podkrovím.  

Suterén objektu je částečně zapuštěn pod terén a je v něm umístěna technická místnost, garáž 

a skladové místnosti.  



115 
 

Podlaha suterénu je betonová o celkové tloušťce 17,5 cm, stěny jsou zděné.  

Stěny objektu v obytném podlaží a podkroví jsou tvořené dřevěnými sloupky s dřevovláknitými 

panely s vnitřní tepelnou izolací.  

Stropní deska nad suterénem je tvořena panely typu Hurdis, betonovou mazaninou tloušťky 9 cm, 

dřevěnou podkladní konstrukcí podlahy o celkové tloušťce 4,7 cm a nášlapnou vrstvou podlahy, 

která je povětšinou tvořena kobercem, v místnostech s přívody vody dlažbou. Stropní deska nad 

obytným podlažím je tvořena překližkou, vrstvou skelné vaty, dřevěnou trámovou nosnou 

konstrukcí, dřevěnou podkladní konstrukcí podlahy a nášlapnou vrstvou ze starých 

dřevotřískových desek.  

Střecha objektu je sedlová, na dřevěném krovu. Střešní plášť je tvořen keramickou krytinou, 

štítové stěny střechy jsou oplechované. 

Schody v celém objektu jsou dřevěné bez dalších zvláštních úprav. 

Okna objektu jsou převážně původní dřevěná se dvěma skly, pouze jedno kuchyňské okno bylo 

vyměněno za nové plastové okno s izolačním dvojsklem a francouzská okna v obývacím pokoji 

jsou plastová s izolačním trojsklem. 

 

Stav konstrukcí 

Při prohlídce objektu nebyly odhaleny žádné konstrukce v havarijním stavu. Nicméně otvorové 

výplně v obytné i podkrovní části, které pocházejí ještě z doby výstavby, jsou na konci své 

životnosti a v příštích několika letech je bude patrně nutné vyměnit. U ostatních konstrukcí bylo 

zjištěno pouze běžné až vyšší opotřebování. Pravidelná údržba objektu podle informací od majitele 

spíše neprobíhá, jsou prováděny jen nezbytné operace v případě nutnosti. 

V objektu je instalována klasická otopná soustava s radiátory, ale nikdy nebyla v provozu, protože 

se vytápí elektrickými stropními panely. Soustava je částečně odpojená, chybí některé provozní 

díly a potrubí v kotelně. Její případně využití při změně zdroje energie by vyžadovalo investici do 

renovace celé otopné soustavy. 

 

7.4.3. Tepelné charakteristiky, spotřebiče, využití energií 

Zateplení 

Objekt se dá považovat za převážně zateplený. Stěny objektu kolem obytné části jsou tvořeny 

dřevovláknitými panely s izolací ve formě minerální plsti tloušťky cca 15 cm. Strop mezi obytnou 

částí a podkrovím obsahuje vrstvu skelné vaty, nicméně tato vata je původní z roku 1984 a dle 

majitele její efektivní tloušťka klesla na cca 5 cm. Výstup ze schodiště na půdu je zděný a opatřený 

dodatečnou vrstvou polystyrenu tloušťky 5 cm. Konstrukce střechy byla dodatečně opatřena 
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stříkanou pěnovou izolací tloušťky 25 cm (23 cm mezi krokvemi a 2 cm pod krokvemi).  Pouze 

stropní deska mezi suterénem a obytným podlažím je zřejmě bez izolace. 

 

Spotřebiče 

Objekt je využíván pro bydlení, kromě běžných domácích spotřebičů, využívá elektrických 

topných panelů a elektrického ohřevu vody. 

 

Využití energií 

Objekt je napojen na vodu, kanalizaci a elektřinu. Případné plynovodní potrubí není v ulici, kde 

objekt stojí, zřízeno. 

Objekt je napojen na elektrickou síť přes jistič 3x25A. 

Teplá voda v objektu je ohřívána v elektrickém bojleru Tatramat EOV 100 Trend o výkonu 1,8 kW 

se zásobníkem na 100 l vody. 

Objekt je vybaven kotlem na pevná paliva s radiátorovými otopnými tělese, nicméně kotel nikdy 

nebyl používán. Aktuálně je objekt vytápěn pomocí elektrických stropních panelů o výkonech 

600 W a 400 W. Panelů je celkem 12, z toho 11 panelů o celkovém výkonu 6,6 kW je umístěno 

v obytném podlaží, jeden panel o výkonu 400 W je v suterénu jako přitápění v období zimy. 

V koupelně je panel umístěn do podlahy. 

 

7.4.4. Spotřeba objektu – reálná, vypočtená 

Reálná spotřeba 

Dle získaných a dostupných informací činila celková roční spotřeba v zúčtovacím období květen 

2017 až květen 2018 za elektřinu na osvětlení, vytápění a ohřev teplé vody 10992 kWh, přičemž 

1795 kWh bylo ve VT a 9197 v NT. 

 

Vypočtená spotřeba 

Na základě výpočtu pomocí kalkulačního excelu vyšla celková spotřeba energie na vytápění 

a přípravu teplé vody na 27,7 MWh. Rozdíl oproti reálné spotřebě tak činí 16,7 MWh.  

Velikost rozdílu může mít několik příčin.  

1) Režim provozu objektu – objekt je využíván zejména v časovém rozmezí pozdních odpoledních 

hodin až rána. Přes den bývají obyvatelé v práci, výjimečně doma v režimu „home office“, který 

je minimálně energeticky náročný. Jedná se převážně o vytápění jednoho pokoje (vytápění pro 

každou místnost je zapínatelné samostatně). Jelikož se jedná o práci na počítači, lze uvažovat, že 

místnost je přitápěna odpadním teplem z chodu počítače a přidružených zařízení. O víkendech 
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bývají obyvatelé v průměru spíše mimo objekt, energie v objektu tak jsou využívány jen menší 

část dne, což snižuje celkovou spotřebu. 

2) Nepřesnost teoretického výpočtu – tepelné charakteristiky některých konstrukcí nebyly zcela 

známy. Jedná se zejména o okenní výplně a tepelné izolace, jejichž součinitele tepelné vodivosti 

byly ve výpočtu odhadovány na základě tabulek a databáze programu Teplo 2017 EDU. V rámci 

odhadu se využily spíše horší hodnoty součinitelů pro zohlednění případného opotřebení či stáří 

konstrukcí. Další nepřesnost může být ve vypočtené potřebě energie na ohřev teplé vody. Reálná 

potřeba teplé vody nebyla známa, proto byl použit pouze normový výpočet bez zohlednění režimu 

provozu objektu, nicméně se předpokládá spotřeba vody v objektu nižší, než je normová spotřeba. 

Obdobně je tomu i při normovém výpočtu přirozeného větrání, které může být dost nadhodnocené 

oproti skutečnosti, zejména co se týče doby větrání. Předpokládá se větrání jen za přítomnosti 

osob, zatímco normový výpočet obsahuje větrání po celou denní dobu. Výpočet větrání byl 

upraven se zohledněním přítomnosti osob. 

 

7.4.5. Náklady – reálné, vypočtené 

Reálné náklady 

Dle získaných a dostupných informací činila celková roční platba v zúčtovacím období květen 

2017 až květen 2018 za elektřinu na osvětlení, vytápění a ohřev teplé vody 31 413,- Kč. Elektřina 

je dodávána společností Pražská energetika a.s. ve dvoutarifním režimu pro elektrické vytápění 

Jedná se o produkt Konfort Přímotop 20. Dle informací je elektrické vytápění v provozu pouze 

v době nízkého tarifu, bojler na ohřev vody je v provozu po celý den, s respektem k režimu 

provozu objektu. 

 

Vypočtené náklady 

Vypočtené náklady na elektrickou energii by při výše spočtené spotřebě činily 71 218 Kč ročně. 

Příčiny rozdílu mezi reálnými a vypočtenými náklady byly diskutovány již v předchozí kapitole. 

Pro další výpočet je kalkulováno s reálnou spotřebou a reálnými náklady, které budou vztaženy 

k referenčním cenám vypočteným z ceníků PRE. Referenční ceny byly spočítány rozdělením 

zúčtovacího období podle platnosti jednotlivých ceníků.  

 

7.4.6. Návrh nové metody využívání energie, náklady na metodu, náklady provozu 

V rámci řešení energeticky úsporného opatření bylo provedeno 5 různých variant návrhů, pro které 

byly vyčísleny investiční náklady, náklady provozu a výsledná spotřeba a úspora energie.  
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Varianta A – Výměna oken a zateplení 

První varianta spočívala ve výměně všech okenních výplní a v zateplení stropu mezi suterénem 

a obytným podlažím. Na základě výpočtu byla navržena výměna dosavadních a již zastaralých 

dřevěných oken s dvojitým zasklením, ale i stávajících izolačních oken s dvojskly a trojskly za 

nová okna s izolačním dvojsklem. V případě zateplení se jednalo pouze o montáž polystyrénových 

desek tloušťky 10 cm bez další úpravy povrchu. 

Výměna oken byla vyčíslena na 72 952 Kč vč. DPH a slibovala výslednou oční úsporu energie ve 

výši 826 kWh, což představuje roční úsporu nákladů 2004 Kč ročně při zachování stávajícího 

zdroje energie. Provedení zateplení stropu suterénu by stálo 107 747 Kč vč. DPH a ušetřilo by 

882 kWh energie a dalších 2 095 Kč ročně. Obě opatření dohromady by stály 180 699 Kč vč. DPH 

a uspořily by ročně 1 708 kWh energie, respektive 4 099 Kč.  

 

Varianta B – Instalování tepelného čerpadla 

Ve variantě B bylo navrženo převedení veškeré výroby tepla a ohřevu teplé užitkové vody na 

tepelné čerpadlo. V rámci pořízení tepelného čerpadla byla navržena i renovace léta nepoužívané 

otopné soustavy s kotlem na pevná paliva. Tepelné čerpadlo bylo navrženo na 80 % pokrytí 

potřebné energie, přičemž bylo doplněno elektrickým ohřevem vody. Navrženo bylo venkovní 

čerpadlo HPA-O 3 CS Plus od firmy STIEBEL ELTRON. Instalování čerpadla doprovázela změna 

tarifní sazby za elektrickou energii z D45d na D56d. Investiční náklady opatření byly vyčísleny 

na 387 166 Kč vč. DPH s roční úsporou energie ve výši 6333 kWh a s roční úsporou nákladů ve 

výši 16 150 Kč. 

 

Varianta C – Instalování kotle na biomasu 

Varianta C se zabývala instalováním kotle na biomasu. V řešeném objektu se nachází nepoužívaná 

otopná soustava s kotlem na pevná paliva. Je zde tedy připraven základ pro rekonstrukci otopné 

soustavy a připojení modernějšího kotle. V rámci výpočtu opatření byl navrhnut kotel Opop Biopel 

Premium Kompakt Set 10, 150/V9. Se zavedením kotle se také změnila sazba za elektřinu z tarifu 

pro přímotop D45d na klasický tarif D02d. Celkové investiční náklady na modernizaci kotelny 

a renovaci otopné soustavy vyšly na 202 420 Kč. Roční úspora elektrické energie byla vypočtena 

na 9842 kWh, nicméně kotel na paliva vyžaduje dodávky paliva – peletek, které vyvážily úsporu 

elektrické energie. Roční úspora nákladů vyšla tak na 7528 Kč. 

 

Varianta D – Instalování solární termické soustavy se zachováním stávajícího vytápění 

U varianty D se řešila podpora stávajícího systému vytápění pomocí solární termické soustavy 

o 4 kolektorech o celkové ploše 9,6 m2. V rámci instalace teplovodního systému byla nutná 
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i renovace otopné soustavy s radiátory. Investiční náklady na celé opatření činily 202 694 Kč vč. 

DPH a solární soustava měla potenciál na ušetření 2473 kWh. Roční úspora energie byla vyčíslena 

na 3154 Kč. 

 

Varianta E – Instalování solární fotovoltaické soustavy se zachováním stávajícího vytápění 

V rámci varianty E byla navržena výstavba malé fotovoltaické elektrárny, která by jednak 

dodávala elektrickou energii na provoz spotřebičů, jednak by případné přebytky solární energie 

bylo možné skladovat do akumulátorů pro pozdější použití nebo pro případ výpadku. Režim 

vytápění byl zachován elektrickými stropními panely. Navržena byla malá fotovoltaická elektrárna 

o výkonu 3,57 kWh s možností ukládky přebytečné energie do akumulátorů. Náklady byly 

vyčísleny na 249 000 Kč vč. DPH, roční úspora energie byla vypočtena na 3596 kWh, celkové 

roční náklady na energie klesly o 11 351 Kč. 

Pro režim s dotacemi byla zvolena fotovoltaika o výkonu 3,57 kWp s možností ukládky přebytku 

energie do akumulátorů. Vstupní náklady byly 224 000 Kč, s roční úsporou 2 733 kWh a úsporou 

nákladů ve výši 12 964 Kč ročně. 

 
7.4.7. Porovnání aktuálního stavu nákladů s navrženými variantami 

Stejně jako u předchozích objektů nám následující tabulky ukazují vyhodnocení energeticky 

úsporných opatření pro řešený objekt. V případě režimu bez použití dotací se žádné z navržených 

opatření v horizontu 15 let nevyplácí. Pokud dotace započítáme, tak nejlépe vychází varianta E 

s fotovoltaikou a po ní rekonstrukce okenních výplní.  

 

Tabulka č. 20: Vyhodnocení energeticky úsporných opatření bez započítání dotace – objekt 3 

Varianta 
Investiční 
náklady 

[Kč] 

Roční 
úspora 

energie po 
realizaci 
[kWh] 

Roční 
úspora 
nákladů 

[Kč] 

Prostá 
doba 

návratnosti 
PP [let] 

Diskontovaná 
doba 

návratnosti 
DPP [let] 

Čistá 
současná 
hodnota 
NPV 15 
let [Kč] 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

IRR pro 15 
let [%] 

A 180 699 1 708 4 099 44,1 
více než 30 

let -108 636 N/A 
B 387 166 6 333 16 150 24,0 19,0 -103 202 N/A 
C 202 420 9 842 7 528 26,9 21,0 -70 066 N/A 

D 202 694 2 473 3 154 64,3 
více než 30 

let -147 231 N/A 
E 249 000 2 733 12 964 19,2 16,0 -21 052 N/A 

Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 
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Tabulka č. 21: Vyhodnocení energeticky úsporných opatření se započítáním dotace – objekt 3 

Varianta 

Investiční 
náklady po 
započtení 

dotací [Kč] 

Roční 
úspora 

energie po 
realizaci 
[kWh] 

Roční 
úspora 
nákladů 

[Kč] 

Prostá 
doba 

návratnosti 
PP [let] 

Diskontovaná 
doba 

návratnosti 
DPP [let] 

Čistá 
současná 
hodnota 
NPV 15 
let [Kč] 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

IRR pro 15 
let [%] 

A 98 527 1 708 4 099 24,0 19,0 -26 464 N/A 
B 259 666 6 333 16 150 16,1 13,0 24 298 1 % 
C 82 420 -100 7 528 10,9 9,0 49 934 6 % 

D 152 694 2 473 3 154 48,4 
více než 30 

let -97 231 N/A 
E 144 000 2 733 12 964 11,1 9,0 83 948 6 % 

Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

 

Graf č. 15: Diskontovaná doba návratnosti energeticky úsporných opatření se započítáním dotace 

 

Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

 

Graf výše ukazuje vývoj návratnosti jednotlivých navržených opatření. Všechna navržená opatření 

mají delší diskontovanou dobu návratnosti, která již může kolidovat s případnou životností 

navržených systémů, s výjimkou fotovoltaiky, kde bývá garance 25 let záruky. 
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7.4.8. Vyhodnocení 

Na základě výpočtů energeticky úsporných opaření se dá vyvodit závěr, že se nejvíce vyplatí 

pořízení fotovoltaické elektrárny jako doplňkového zdroje, kde vychází návratnost v kombinaci 

s dotacemi na cca 11 let v závislosti na růstu cen energií. Do výpočtu navíc není zahrnuto využití 

přebytků energie skladované v akumulátorech, je zde tedy potenciál na další úsporu energie. 

Druhou možnou variantou je pořízení tepelného čerpadla, kde vychází návratnost na 15-21 let. 

Zde je ovšem otázkou přesnost určení doby návratnosti, protože v rámci pořízení čerpadla je nutné 

zrekonstruovat i otopnou soustavu. Správné určení investičních nákladů by tak vyžadovalo 

odbornější cenovou nabídku poskládanou na míru danému objektu, která se ale může od zde 

vypočítané ceny lišit.  

Z dlouhodobého hlediska žádné z navržených opatření, s výjimkou fotovoltaiky a kotle na 

biopaliva, není příliš perspektivní, což se může změnit s vyšším růstem cen nebo při změně 

pořizovacích nákladů jednotlivých výrobků. Hlavním důvodem nevýhodnosti opatření je jednak 

nutnost rekonstrukce otopné soustavy, která prodražuje výši investice, jednak i stávající režim 

provozu a vytápění budovy, kdy celková spotřeba energie vyšla méně než poloviční oproti 

teoretické spotřebě, z čehož se dá usoudit na spořivý režim využívání energií v domě.  

V případě varianty C byl navržen kotel na biopalivo, který je z hlediska obnovitelných zdrojů 

velice ekologický a dosahuje dobrých úspor nákladů. Nicméně na provoz kotle na pevná paliva se 

vážou povinné revize spalovacích cest a pravidelné kontroly kotle36, které mohou vycházet i na 

cca 3000 Kč ročně. Při jejich započítání by se diskontovaná doba návratnosti, i s dotační podporou, 

prodloužila na 15 let. Nevyčíslitelným prvkem je taky nutnost palivo do kotle jednou za čas 

doplňovat, což snižuje „pohodlí“ obyvatel, kteří se dle zjištěných informací chtějí zabývat 

provozem co nejméně. 

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento ukazují na výhodnost pořízení fotovoltaiky, 

která by velmi vhodně doplňovala spotřebu objektu, která je nyní celá závislá na elektrické energii. 

  

                                                 
36 Řídí se dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 34/2016 Sb. o 
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pro ostatní zdroje energie nebyly nalezeny povinné revize, náklad na 
pravidelnou údržbu tak závisí na rozhodnutí uživatele.  
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8. Závěr  

8.1. Souhrn jednotlivých objektů 

Rekapitulace objektu 1 

Objekt 1 je rodinný zděný jednopodlažní domek a obytným podkrovím a šikmou střechou. Objekt 

pochází odhadem z 60-80. let 20. století, okna má z roku 2000, část stěn opatřenou zateplením 

a zateplenou střechu. Dům má 2 stále obyvatele. Objekt je vytápěn plynovým kotlem 

s radiátorovou otopnou soustavou. 

Podle teoretického výpočtu vychází měrná potřeba tepla objektu na 122,2 kWh/(m2*a), hodnota 

průměrného prostupu tepla obálkou budovy na 0,74 W/(m2*K). 

Roční spotřeba energie (teplo, teplá voda, elektřina) objektu pro rok 2017 činila 19 542 kWh 

s celkovými náklady ve výši 32 200 Kč. 

 

Rekapitulace objektu 2 

Objekt 2 je podsklepený panelový bytový dům s pěti podlažími, suterénem a plochou střechou. 

Objekt pochází z 60. let 20. století a má vyměněná okna, kolem roku 2000 byl celkově zateplen. 

Disponuje 20 bytovými jednotkami s 87 obyvateli. Objekt je vytápěn pomocí soustavy centrálního 

zásobování teplem. 

Podle teoretického výpočtu vychází měrná potřeba tepla objektu na 92,9 kWh/(m2*a), hodnota 

průměrného prostupu tepla obálkou budovy na 1,20 W/(m2*K). 

Roční spotřeba energie (teplo, teplá voda, elektřina na společné a bytové jednotek) objektu pro rok 

2017 činila 349 350 kWh s celkovými náklady ve výši 1 061 154 Kč. Spotřeba plynu na vaření, 

vzhledem k minimálnímu využití, nebyla řešena. 

 

Rekapitulace objektu 3 

Objekt 3 je rodinný dvoupodlažní domek s podkrovím a šikmou střechou. Obytné je pouze druhé 

patro, suterén je částečně zapuštěný pod terén. Jedná se o dřevostavbu z 80. let 20. století, většinu 

oken má ještě původní a má dodatečně zateplené podkroví. Objekt má 2 stálé obyvatele, vytápěn 

je pomocí elektrických stropních panelů, voda se ohřívá v elektrokotli. 

Podle teoretického výpočtu vychází měrná potřeba tepla objektu na 143,3 kWh/(m2*a), hodnota 

průměrného prostupu tepla obálkou budovy na 0,66 W/(m2*K). 

Roční spotřeba energie (teplo, teplá voda, elektřina) objektu pro rok 2017 činila 10 992 kWh 

s celkovými náklady ve výši 31 413 Kč. 

 

Níže je uvedena přehledná tabulka s rekapitulací všech řešených objektů. Do tabulky byla 

dopočítána měrná potřeba tepla podle reálné spotřeby energie vztažené na energeticky vztažné 
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plochy, které vyšly v teoretickém výpočtu. Zajímavými ukazateli jsou také rozpočítané spotřeby 

energie a náklady na energii na obyvatele objektu, které mohou posloužit pro ekonomické 

vyhodnocení života v daném objektu. Ukazatel rozpočítaných nákladů lze použít také pro 

posouzení, zda je domácnost postižena energetickou chudobou, tzn. vydává více jak 10 % svých 

příjmů na energie. 

 

Tabulka č. 22: Souhrn řešených objektů 

Parametr Měrná jednotka Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3 

Stáří [rok] 60. -80. léta 1958 1983 

Zateplení [-] 
Částečně 

(část stěn, 
střecha) 

Ano 
Částečně 

(stěny, 
podkroví) 

Zastavěná plocha [m2 ] 95 316 117 

Obestavěný prostor objektu [m3op] 482 4 656 856 

Energeticky vztažná plocha [m2 ] 164 1 582 117 

Objem vytápěné zóny [m3op] 456 3 646 329 

Počet obyvatel [ os.] 2 87 2 

Zdroj vytápění [-] 
Plynový 

kotel, krb 
CZT 

Elektrické 
panely, el. 

bojler 

Měrná potřeba tepla teoretická [kWh/(m2*a)] 122,2 92,9 143,3 

Měrná potřeba tepla reálná (reálná 
spotřeba ku en. vzt. ploše) 

[kWh/(m2*a)] 
106,5 103,9 85,0 

Průměrná hodnota prostupu tepla 
podle teoretického výpočtu 

[m2*K] 0,74 1,2 0,66 

Spotřeba energie celkem (reálná) [kWh/rok] 19 542 349 350 10 992 
   z toho teplo (dřevo, plyn, CZT, 
aj.) 

[kWh/rok] 17 461 269 223 0 

   z toho elektřina [kWh/rok] 2 081 80 127 10 992 

Náklady na energii celkem [Kč/rok] 32 200 1 061 154 31 413 
Spotřeba celkové energie na 
obyvatele 

[kWh/os.*rok] 
9771 4016 5496 

Celkové náklady na obyvatele [Kč/os.*rok] 16 100 12 197 15 707 
Zdroj: Autor, podle vlastních výpočtů 

 

8.2. Vyhodnocení efektivity navržených opatření jednotlivých objektů 

Pro řešené objekty byly provedeny návrhy energeticky úsporných opatření, které zahrnovaly 

renovaci otvorových výplní spolu se zateplením obvodových stěn, instalaci tepelného čerpadla, 

pořízení plynového kotle, pořízení solární termické soustavy a instalaci fotovoltaické elektrárny. 

U objektu 2 nebyla první varianta řešena, protože objekt je zateplen a okna jsou renovovaná. 

U objektu 3 byl z důvodu neexistence plynovodních sítí v ulici místo kotle na plyn navržen kotel 

na biopalivo. Následující text vyhodnocuje pouze opatření kombinovaná s dotacemi. 
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Doporučená energeticky úsporná opatření 

U objektu 1 vyšla nejlépe varianta pořízení fotovoltaické elektrárny s diskontovanou dobou 

návratnosti 8 let a renovace oken s dodatečným zateplením s návratností 15 let. 

U objektu 2 se jako perspektivní ukázalo vybudování vlastní plynové kotelny, s návratností zhruba 

5 let, popřípadě pořízení soustavy tepelných čerpadel, u kterých vyšla návratnost 8 let. 

U objektu 3 se jako nejlepší volba ukázalo pořízení fotovoltaiky s návratností 11 let, na druhém 

místě bylo pořízení tepelného čerpadla spolu s renovací otopné soustavy. 

 

Rozbor objektu 1 

V případě objektu 1 se jednalo o obyčejný vesnický domek. Na základě navrhnutých opatření 

a analýzy nákladů lze z dlouhodobého hlediska doporučit pořízení fotovoltaického systému. 

Analýzou reálných nákladů dále bylo pomocí kalkulačních nástrojů ERÚ a portálu TZB-info 

zjištěno, že by náklady na elektřinu a plyn šly optimalizovat volbou jiného dodavatele. Využití 

dotací u objektu 1 je částečně omezeno, protože objekt je zvětší části zateplen a má ekologicky 

šetrný zdroj ve formě plynového kotle. V případě dotací by tak šlo využít pouze program Nová 

zelená úsporám. 

 

Rozbor objektu 2 

U objektu 2 lze doporučit jakékoliv opatření, které nahrazuje dosavadní vytápění pomocí 

centrálního zásobování teplem, jehož jednotkové náklady ve výši 638,52 Kč/GJ jsou vyšší, než je 

republikový průměr (570,45 Kč/GJ), respektive vyšší, než je republikový maximální průměr 

(630,56 Kč/GJ). Perspektivní se také jeví využití fotovoltaiky jako doplňkového zdroje ke snížení 

vlastních nákladů bytových jednotek. Z pohledů dotací se nejlépe jeví program Nová zelená 

úsporám. 

 

Rozbor objektu 3 

Objekt 3 má vzhledem k navrženým energeticky úsporným opatřením a vzhledem 

k nepoužitelnému stavu otopné soustavy, který prodraží jakoukoliv investici do teplovodních 

zdrojů energie, největší potenciál úspor v pořízení fotovoltaického systému s ukládkou energie do 

akumulátorů. Ostatní navržená opatření mají dobu návratnosti v rozmezí 15 až 30 let a nelze je tak 

doporučit. Určitou možností by ale mohlo být provedení zateplení suterénu (bez renovace oken, 

jak bylo v jedné z variant uvažováno). Objekt 3, jelikož disponuje otopnou soustavou s kotlem na 

pevná paliva, má šanci na získání podpory z Kotlíkové dotace. Otázkou je, zda bude dotace 

poskytnuta i přesto, že kotel je téměř po celou dobu existence objektu odpojen a nevyužíván.  
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Porovnání objektů z hlediska možných úspor 

Na základě analýzy navržených energeticky úsporných opatření se dá vyvodit závěr, že větších 

úspor je možné dosáhnout u bytového domu, který má mnohem větší spotřebu energie a tím i větší 

potenciál k úspoře. To je dáno i náklady na použité technologie. Základ technologie je pro rodinný 

i bytový dům stejný, mění se pouze dimenze. Se zvyšujícím se výkonem zařízení již cena tolik 

neroste, což nahrává efektivnějšímu využití v poměru cena-výkon právě u bytových domů. 

V případě bytového domu řešeného v této práci navíc případné výměně zdroje nahrává skutečnost, 

že objekt využívá k vytápění a přípravě teplé vody drahou tepelnou energii z CZT.  

Pokud porovnáme mezi sebou řešené rodinné domy, můžeme říci, že energetická opatření se více 

vyplatí u tvarově složitějšího zděného přízemního objektu s podlahou na terénu, u kterého vyšly 

větší tepelné ztráty, než u objektu dřevostavby s nevytápěným suterénem a podkrovím. 

 

8.3. Shrnutí řešené problematiky 

Cílem práce bylo zjistit náklady na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie v domácnostech. 

Práce se nejdříve zaměřuje na celkové seznámení se s legislativou energetické náročnosti, odkud 

se přes představení míry spotřeby energie v budovách dostává k rozboru ceny energie pro 

koncového spotřebitele – domácnosti, a k možnostem podpory energeticky úsporných opatření se 

zaměřením na zdroje obnovitelné energie. U třech vybraných objektů byly analyzovány náklady 

na energie a byla provedena modelace nákladů při realizaci různých variant energeticky úsporných 

opatření s využitím i bez využití podpory dotačních programů. Varianty byly vyhodnoceny 

pomocí ukazatelů doby návratnosti investice.  

Při zpracovávání dat a výpočtu investice vyplynulo několik dílčích závěrů a poznatků, které je při 

návrhu energeticky úsporných opatření potřeba vzít v úvahu.  

 

8.3.1. Porovnání režimu provozu a normového výpočtu potřeby tepelné energie 

Prvním aspektem, který je nutné zohlednit, je režim provozu objektu. Někteří uživatelé energii 

šetří nebo mají nižší nároky na její potřebu, někteří naopak ne. Reálné náklady na energie a na ně 

navázané množství spotřeby energie se tak může podstatně lišit od hodnot spočtených pomocí 

normového výpočtu potřeby energie na vytápění a přípravu teplé vody. Teoretická spotřeba 

u řešených objektů vycházela i více než dvojnásobná oproti spotřebě reálné. Příčinou, kromě výše 

zmíněného režimu provozu budov, jež není v teoretickém výpočtu zohledněna, byla patrně méně 

přesná data o hodnocených objektech, zejména o materiálových charakteristikách a skladbě 

konstrukcí, které by bylo potřeba ověřit přesněji, například pomocí sondáže.  

V případě výpočtu u bytového domu bylo docíleno menších rozdílů mezi teoretickým výpočtem 

a reálnou spotřebou, což bylo nejspíše způsobeno lepší stabilitou výpočtu. V bytovém domě je 
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více samostatných jednotek, jejichž spotřeba po zprůměrování více odráží režim provozu. Jde 

o stejný princip, který se používá ve statistice, kdy větší množství zástupců hodnocené veličiny 

eliminuje vliv výchylek způsobených výrazně se odlišujícími hodnotami. 

 

8.3.2. Renovace otvorových výplní a provedení zateplení 

Při návrhu první z variant energeticky úsporného opatření byla řešena renovace otvorových výplní, 

popřípadě zateplení konstrukcí objektu. Reálná spotřeba energie byla snížena o podíl snížení dle 

teoretického výpočtu, který ale, vzhledem k neznalosti přesných charakteristik výplní, nemusel 

být zcela přesný. V teoretickém výpočtu byly převážně použity normové hodnoty vlastnosti 

otvorových výplní, které ale nemusí příliš odpovídat skutečnosti. Návratnost při renovaci 

otvorových výplní tak vycházela zkresleně a méně příznivě. 

Příznivěji vycházelo opatření ve formě zateplení konstrukcí, které bylo díky lepší znalosti 

charakteristik použitých materiálů přesnější, nicméně i zde se vyskytovala odchylka závislá na 

správném určení vlastností materiálů. Další komplikací bylo určení ceny investice, která byla 

oceněna na základě cenové databáze ÚRS, která ale poskytuje pouze průměrné ceny 

a nezohledňuje tak určitá specifika daných objektů.  

 

8.3.3. Návrh zdrojů tepla 

Během návrhů energeticky úsporných opatření bylo zjištěno, že samotný návrh, který často 

postihuje několik rozličných oborů a profesí, je velice složitý, a je nutné k němu přistupovat co 

nejkomplexněji. Při navrhování nového energetického zdroje je potřeba vzít v úvahu nejenom 

vlastní účinnost a provozní možnosti zdroje, ale také rozsah ostatní navazující technologie, 

případných úprav dosavadního systému technického zařízení budovy a režim provozu objektu. 

Ukázalo se, že pro návrh nového zdroje je možné zvolit několik různých přístupů, přičemž každý 

přístup je jinak složitý a jinak náročný na znalost dané problematiky a množství potřebných dat. 

Je tedy potřeba vždy určit, do jaké hloubky se chceme při návrhu zdroje energie zabývat. 

 

Tepelné čerpadlo 

Při návrhu tepelného čerpadla bylo zjištěno několik komplikací. První z nich byla potřeba znalostí 

pro návrh otopné soustavy a jejích prvků, aby mohl být celý systém navržen správně a byly přesně 

vyčísleny veškeré investiční i provozní náklady. Určitou pomůckou byly technické listy se 

schématy zapojení, nicméně ty neřešily výběr správných prvků systému (např. velikost expanzní 

či akumulační nádoby) vůči navrženému výkonu tepelného čerpadla a velikosti otopné soustavy. 

Účinnost tepelného čerpadla je navíc závislá na klimatických podmínkách, které se v průběhu roku 

mění. Pro přesný návrh by tak bylo zapotřebí provést výpočet přes hodinostupně, tedy pro 
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průměrné hodinové teploty v průběhu celého roku. Při návrhu je také potřeba vzít v úvahu další 

faktory ovlivňující účinnost tepelného čerpadla, jako je provozní teplota otopné soustavy, typ 

kompresoru a použité chladivo, jež bude efektivní i v létě při vyšších teplotách, snížená potřeba 

tepla v létě a vlastní režim spotřeby energie v objektu. V práci byl proveden pouze návrh podle 

pracovního grafu čerpadla, nicméně přesnější výpočet by mohl znamenat i přesnější posouzení 

celé investice do tepelného čerpadla a její návratnosti. 

 

Návrh kotle na biopaliva 

U návrhu kotle na biopaliva se ukázalo, že vzhledem k nízké reálné spotřebě v řešených objektech, 

se pořízení kotle, při započítání všech nutných výdajů, spíše nevyplatí, naopak se roční náklady 

v důsledku ceny paliva mohou ještě zvýšit. Navíc obsluha kotle může snížit pohodlí obyvatel 

domu z důvodu doplňování paliva. Na druhou stranu se jedná o velmi ekologický zdroj energie, 

který se proto může vyplatit jednak při výměně neekologických kotlů na pevná paliva, jednak 

v dlouhodobém horizontu ve snížení lokální úrovně emisí, což má pozitivní vliv na zdravotní stav 

obyvatel. 

 

Návrh plynového kotle 

V případě návrhu plynového kotle byly řešeny dvě varianty. První z nich bylo nahrazení 

stávajícího staršího kotle novým kondenzačním plynovým kotlem, nicméně roční náklady se příliš 

nezměnily. Rozdíl v účinnosti mezi měněnými kotly neměl takový efekt na výslednou spotřebu, 

aby byla vyvážena výše investice do nového spotřebiče. Na druhou stranu, pokud by starý kotel 

dosloužil, byla by investice do nového zdroje energie nutná, i přes riziko, že by návratnost 

investice byla ztrátová.  

Ve druhé variantě se řešilo nahrazení dodávek tepla ze soustavy CZT vybudováním vlastní 

plynové kotelny. Investice do vlastního zdroje energie se ukázala jako velmi výhodná, jak po výši 

investice, tak po době návratnosti, která vyšla na zhruba 5 let. Přesto zde existují určitá rizika. 

Prvním z nich je problematičnost odpojení od soustavy CZT, které, na základě zkušeností firem, 

bývá zdlouhavé a trvá i několik let. Druhá komplikace může nastat ve chvíli, kdy se majitelé 

a uživatelé objektu na realizaci energeticky úsporných opatření nedohodnou, ať už je to způsobeno 

nutnou odstávkou tepla z důvodu montážních prací nebo jen zatvrzelost některých obyvatel vůči 

změnám a prvotní vstupní investici. 

 

Návrh solárních a fotovoltaických systémů 

Při návrhu solárních a fotovoltaických systémů byla velkou otázkou samotná reálnost uváděného 

výkonu systému, protože solární panely jsou závislé nejen na zeměpisné poloze a natočení vůči 
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světovým stranám, ale zejména na klimatických podmínkách. Jak přesný je potom teoretický 

výpočet energetických příspěvků? Dnešní solární systémy navíc umožňují ukládání energie do 

akumulátorů nebo ve formě teplé vody. Při návrhu solárních systémů by tak měl být zohledněn 

nejen reálný výkon, ale v případě přebytků energie i posouzení využití akumulované energie vůči 

reálnému provozu objektu. Naopak jako nesporná výhoda solárních systémů se ukázala jejich 

dlouhá životnost a minimální provozní náklady, které se mohou v návratnosti investice 

promítnout. Během návrhu fotovoltaických systémů byly použity cenové nabídky „na klíč“, které 

uvádějí dodavatelé na svých webových stránkách. Nicméně vyvstala pochybnost, zda se, vzhledem 

k výši některých nabídek, jedná opravdu o konečnou cenu nebo jen o cenu například za zařízení. 

Vzhledem k výši cen vycházela ve výpočtech návratnost fotovoltaiky velice výhodně, do výpočtu 

byl proto pro jistotu přidán odhad nákladů na montáž. 

8.3.4. Faktory ovlivňující návratnost investice do energeticky úsporných opatření 

Během návrhu jednotlivých energeticky úsporných opatření se ukázalo, že návratnost investice je 

ovlivněna několika faktory, které mohou mít i zásadní vliv na skutečnost, zda se investice do 

energeticky úsporného opatření vyplatí nebo ne.  

 

Vstupní náklady 

Prvním z nich je správné vyčíslení vstupních nákladů, které se ukázalo jako velice problematické, 

protože vyžaduje znalost rozličných systémů, rozsah potřebné technologie i přehled o rozličných 

výrobcích dostupných na trhu. Vlastní ceny výrobků se dají zjistit z ceníků výrobců a z webových 

kalkulačních nástrojů, nicméně cena za montáž a práci je těžko odhadnutelná, protože se liší objekt 

od objektu. Navíc i ceny výrobků se při realizaci mohou lišit. Jako příklad lze uvést nabídky na 

okenní výplně, které bývají dosti vysoké, ale obsahují množství objemových a realizačních slev. 

Naskýtá se otázka, zda se nejedná jen o psychologický trik, kdy zákazník na vyšší cenu s velkou 

slevou spíše kývne, než kdyby dostal menší cenu s nižší slevou. Je proto nutné nejlépe získat 

cenovou nabídku vytvořenou přesně na míru potřebám daného objektu. Takovou nabídku je ovšem 

náročné získat, pokud nejde o vážnou věc.  

 

Cena energie a odhad jejího růstu 

Dalším faktorem ovlivňující návratnost investice je samotná úspora nákladů na energie. Úspora 

závisí jednak na správném a optimalizovaném fungování navrženého systému – zde se opět 

dostáváme k nutnosti komplexního pojetí celého návrhu EÚO – jednak je velice závislá na růstu 

cen energie, na ceně používaného paliva a na diskontní sazbě. Čím vyšší bude růst cen energie 

nebo nižší cena paliva, respektive nižší diskontní sazba, tím více se úspory energie vyplatí a tím 

více se sníží doba návratnosti investice. Nyní ceny energie, zejména elektřiny, rostou, ale předvídat 
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dopředu vývoj trhu na několik desetiletí (EÚO jsou navrhována až na 20letou návratnost) je 

přinejmenším problematické. Při návrhu energeticky úsporných opatření a volbě koeficientu růstu 

cen energie a diskontní sazby je proto potřeba postupovat obezřetně.  

Na návratnost investice, kdy je vyměňován zdroj energie, se často váže změna spotřeby elektřiny, 

respektive sazby a tarifu elektřiny. Například tepelné čerpadlo má svůj vlastní, poměrně výhodný, 

tarif na elektřinu, zatímco při využití kotle na biopaliva se použije standartní tarif pro domácnosti. 

Správná volba tarifu, i samotného dodavatele energie, tak může mít velký vliv na výslednou platbu 

za energie a tím i návratnost investice. Ceny energie se vyplatí sledovat i v případě, kdy se žádné 

energeticky úsporné opatření nenavrhuje, protože správný produkt, například s fixací ceny, od 

levnějšího dodavatele může ušetřit náklady v řádu stovek až tisíců korun ročně.  

 

Náklady na údržbu systému 

Dalším faktorem návratnosti investice je velikost nákladu na údržbu a obnovu. Roční náklady se 

mohou pohybovat v rozmezí stokorun až několika tisíců v závislosti na používané technologii. 

Samotná životnost technologie má své limity a některé prvky je potřeba vyměnit dříve, některé 

později. V této práci údržba a obnova nebyla řešena, a to s předpokladem, že údržba probíhala již 

před návrhem EÚO a náklad na údržbu se ani po realizaci EÚO příliš nezmění.  

 

Nezbytnost opatření 

Pro případné přistoupení k energeticky úspornému opatření je potřeba zhodnotit nejen jeho dobu 

návratnosti a tím i výhodnost, ale také nutnost jeho provedení. Nemá smysl nahrazovat nový zdroj 

energie či renovovat nová okna. Ale v určitém případě, kdy uplyne životnost stávajících prvků 

(např. oken) či zdroje energie budovy, nastává nutnost některé z opatření realizovat, přestože je 

jeho doba návratnosti dlouhá a nemusí vyjít v kladných číslech. V takovém případě se jedná 

o nezbytný náklad, jehož realizaci se nedá vyhnout, ale je dobré zhodnotit veškeré možnosti, 

posoudit, zda se nevyplatí investovat do komplexního energeticky úsporného opatření a investovat 

do nejvýhodnějšího řešení.  

 

Multiplikační efekt opatření 

Při návrhu energeticky úsporného opatření je dobré se podívat také na hledisko vazeb a závislostí 

mezi jednotlivými opatřeními. Například výměna zdroje se může vyplatit jen za určitých 

podmínek, kdy nový zdroj dokáže uspořit určitou minimální výši nákladů. Pokud zlepšíme tepelné 

charakteristiky obálky, ať už výměnou oken nebo zateplením stěn, sníží se potřeba tepelné energie 

objektu a případné další opatření se již nemusí vyplatit, protože návratnost investice vůči 
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ušetřenému množství energie se v důsledku menších úspor prodlouží. Naopak kombinace 

některých opatření zase může být výhodná, ale vždy je potřeba takovou kombinaci pečlivě ověřit. 

 

Možnost podpory opatření 

Cena energeticky úsporných opatření bývá pro různé objekty rozdílná, což je dáno zejména situací, 

lokálními podmínkami, technickou charakteristikou řešení a částečně i tvarovou složitostí objektu. 

V každém případě cena bývá vysoká, což potvrdila i modelace nákladů u řešených objektů. 

Vzhledem k době návratnosti se tak nemusí vyplatit. Právě zde vstupuje na scénu podpora 

energeticky úsporných opatření a obnovitelných zdrojů energie ze strany státu, díky které se doba 

návratnosti investice může zkrátit až na polovinu, v závislosti na formě opatření a celkové ceně 

investice. Díky podpoře je tak možné energeticky úsporná opatření realizovat s výhledem na 

rozumnou dobu návratnosti, která se může pohybovat v průměru mezi 4 až 12 léty. Nižší doba 

návratnosti tak nahrává realizaci energeticky úsporných opatření, které po uplynutí doby 

návratnosti mají pozitivní dopad na náklady domácností na energie. Úspora energií se tak může 

projevit například na zvyšování životní úrovně nebo při řešení energetické chudoby. Navíc zde 

můžeme vidět kumulativní efekt opatření. EÚO snižují spotřebu energie a tím emise skleníkových 

plynů. V nynějším systému úspora emisí umožňuje prodat nevyužité emisní limity jiným státům 

a ze získaných financí podporovat další snižování energetické náročnosti. Jelikož v rámci EÚO je 

hojně využíváno obnovitelných zdrojů energie, které snižují spotřebu fosilních zdrojů a tím šetří 

životní prostředí, dá se vyvodit závěr, že rozumný návrh využívání obnovitelných zdrojů energie, 

i díky aktuálním podporám, má na náklady domácností pozitivní vliv a v mnoha případech se může 

z dlouhodobějšího hlediska vyplatit.  

 

8.3.5. Doporučení 

Na základě předešlého je tak možné investici do energeticky úsporných opatření, respektive se 

zaměřením na obnovitelné zdroje energie, doporučit. Nicméně ke každé takové investici je nutné 

přistoupit komplexně a s nadhledem, zjistit si veškeré nezbytné informace, posoudit dostupné 

možnosti a podmínky, stejně jako dobu návratnosti vůči vlastním plánům na další léta i vůči 

životnosti objektu jako takového. Je proto potřeba pečlivě posoudit, zda se investice vyplatí, 

a teprve na tomto základě rozhodnout o se opatření bude či nebude realizovat.  
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Pozn.: Vzhledem k velkému rozsahu výpočtové části, je v přílohách 2 až 4 řešen pouze vzorově 

objekt č. 3. Výpočtové i návrhové řešení pro ostatní dva objekty je principiálně stejné a bylo 

provedeno pomocí stejných metod a výpočtů, které byly použity pro objekt 3. 

  


