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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba 
řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny 
na jednotlivé členské státy a na národní úrovni až na samotné obce. Ty řeší nejen 
samotné náklady na nákup energie, ale i neutěšený technický stav budov v jejich 
majetku. Především malé obce řeší i nedostatek finančních prostředků na renovace 
budov. Problémem je i neznalost a neodbornost volených zástupců obcí, kteří tak nejsou 
schopni objektivně stanovit potenciál energeticky úsporných opatření a vhodné zdroje 
financování. Navržený model a metodika přináší pro tyto obce postup, jakým stanovit 
potenciál energetických úspor všech budov a přiřadit vhodný zdroj financování, tak aby 
byla maximalizována úspora energie a provozních nákladů. Obce tako mohou efektivně 
investovat své omezené veřejné finanční prostředky do energeticky úsporných opatření 
a splnit tak příkladnou roli orgánů veřejné moci.  

Klíčová slova: obec, budovy, energie, náklady na energie, model, metodika, řízení 
nákladů, energeticky úsporné opatření, financování. 

Abstract 

This thesis focuses on the research in the area of costs control of energy in the property 
of municipalities. There is a big need of this topic coming from the necessity of meeting 
the target and strategies of the EU which are assigned to member states and on the 
national level to every municipality. They solve not only their own costs to buy energy 
but also a dismal technical estate of buildings in their property. First of all, small 
municipalities solve also a lack of financial resources for reconstruction of buildings. 
There is a problem of unknowingness and inexpertness of elected candidates of local 
authorities who aren´t able to specify the potential of energy saving measures and 
appropriate financial sources. The suggested model and method brings to these 
municipalities a procedure how to settle the potential of energy savings in all buildings 
and to match the appropriate financial resource with the aim to maximize energy 
savings and operating costs. Municipalities can effectively invest their limited public 
funds in energy saving measures and to meet their exemplary role of public power 
authorities. 

Keywords: municipality, buildings, energy, energy costs, model, methodology, cost 
management, energy saving measures, financing. 

Classification 
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Předmluva 

Nosným tématem disertační práce je řízení nákladů na energie budov v majetku obcí. 
K vyprofilování daného téma došlo na základě spolupráce na mezinárodním projektu 
ENESCOM, jehož byla řešitelem moje školitelka doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. V rámci 
tohoto projektu jsem se začal zorientovávat v problematice energetiky obcí 
a hospodařením s energií v budovách. Identifikoval jsem řadu problémů, které daná 
činnost provází na malých obcích i v Hlavním městě Praze. Především, že energeticky 
úsporná opatření nejsou nijak koncepčně plánována a dochází tak k neefektivnímu 
vynakládání omezených veřejných finančních prostředků. 

V rámci celé doby studia jsem se danému tématu věnoval nejen v rámci výzkumu na 
Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební, ČVUT v Praze, ale i v rámci 
své odborné činnosti. Budovám, jejich technickému stavu, projektování, energetickým 
výpočtům i samotnému provádění a kontrole budov se věnuji prakticky již více než 
15 let, kdy jsem začal spolupracovat se svým otcem při oceňování nemovitostí, přes 
studium na VOŠ a SPŠ stavební v Náchodě a vysokoškolské studium na ČVUT v Praze. 
Svou praxi jsem dále obohatil právě o energetiku budov během doktorského studia, kdy 
jsem začal spolupracovat s Ing. J. Tencarem, Ph.D. Získal jsem tak velmi široký praktický 
pohled na danou problematiku. Ta je velmi obsáhlá a náročná na zorientování, kdy se 
veškeré technologie velmi rychle vyvíjejí, proto pro osoby bez dostatečného vzdělání 
a praxe je téměř neuchopitelná. 

Abych mohl zpracovat tuto práci, musel jsem zužitkovat tyto veškeré získané znalosti 
a dokázat je zobecnit, tak aby byly pochopitelné a aplikovatelné i osobami, bez těchto 
znalostí. To bylo snad největším úskalím této práce. Bylo nutné zohlednit pouze důležité 
parametry a ignorovat ty nedůležité. Sestavit tak model, který jednoduše interpretuje 
vlastní mentální model, který jsem podvědomě při své odborné činnosti prakticky denně 
využíval a formoval. Musel jsem se však oprostit od svého až příliš praktického zaměření 
na problematiku. 

K největšímu posunu při sestavení modelu došlo zapojením do projektu Energetického 
ekosystému v rámci koncepce SMART Prague. V rámci tohoto projektu došlo k formulaci 
a významné aplikaci metodiky pro stanovení potenciálu energeticky úsporných opatření, 
tak aby mohl být na celém území Hlavního města Prahy zaveden energetický 
management budov. Tímto bych chtěl poděkovat Ing. M. Mikulčíkovi a Ing. D. Šubákové 
(oba Operátor ICT a.s.) za tuto obrovskou příležitost zužitkovat mé znalosti. 

Doufám, že tato disertační práce přinese zlepšení a zefektivnění procesu řízení nákladů 
na energie, zajistí kvalitní návrh a provedení energeticky úsporných opatření. Právě tím 
se zabývám celou dobu své odborné činnosti a spatřuji obrovský potenciál pro zlepšení. 
Byl jsem svědkem naprosto nevhodných opatření a nekvalitního provedení, které spíše 
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budovy poškodilo, než aby přineslo zlepšení. O to větší jsem měl motivaci tuto práci 
sepsat. 

Tuto práci bych nebyl schopen dokončit bez kontaktu s praxí a Katedrou ekonomiky 
a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Poděkování patří především mé 
školitelce Ing. Janě Frkové, Ph.D. za neustálé metodické vedení, cenné rady,  konzultace 
a podporu od samotného přijetí k doktorskému studiu až po chvíli dopsání této práce.  
Díky patří všem lektorům a kolegům za přátelský a vstřícný přístup po celou dobu mého 
studia. 

Zvláštní poděkování patří mé rodině a přátelům za podporu při studiu, a především 
v nejtěžší době – psaní této práce. Dík patří zejména rodičům, kteří mi umožnili studovat 
a věnovat se oboru, ve kterém vidím svou budoucnost. V neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat své přítelkyni za péči a důvěru v mou schopnost práci dokončit.  
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SPŠ Střední průmyslová škola 

Základní pojmy 

Práce obsahuje z terminologického hlediska obecné pojmy, které jsou často ve veřejné 
či odborné praxi vnímány jako synonyma nebo homonyma. Kapitola obsahuje 
strukturované shrnutí základních obecných pojmů tak, jak jsou v kontextu práce 
vnímány a jak je třeba je při čtení práce chápat. Kapitola naopak neobsahuje definice 
odborných pojmů, které jsou podrobněji rozebírány v samotné práci. 

Obec 
Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou 
veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně bez rozlišení počtu 
obyvatel. 

Zastupitelstvo Obecné označení pro přímo volený sbor na úrovni obcí. 

Pakt starostů 
a primátorů 

Iniciativa Evropské komise, které se věnuje místním klimatickým a energetickým 
opatřením 

   

Projekt 
Obecný pojem zastřešující podklady, nutné k realizaci výstavbového projektu. Oproti 
projektové dokumentaci zahrnuje i další informace, které nemusí nutně být součástí 
projektové dokumentace. 

Projektová 
dokumentace 

Definovaný soubor papírové nebo elektronické dokumentace, sloužící k realizaci 
výstavbového projektu. 

Energetický 
audit 

Energetický audit je soubor činností, jehož výsledkem je dokument obsahující návrh 
doporučení pro snížení nákladů na energie ve vymezeném energetickém hospodářství. 
Vychází ze stávajícího stavu a reálné spotřeby energie. 

PENB 
Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument zpracovaný na základě stanovené 
metodiky a uvádí tak normovanou spotřebu energie a zatřídění budovy. Dle PENB jsou 
budovy vzájemně porovnatelné. 

Výstavbový 
projekt 

Pojem projekt z hlediska projektového řízení. Proces návrhu, realizace a provozu 
stavby. Začíná investičním záměrem a končí naplněním definovaných projektových 
cílů, přičemž nemusí nutně obsahovat všechny existující fáze životního cyklu 
výstavbového projektu. 

Projektant 
Strana dodavatelského řetězce, která pro objednatele zhotovuje projekt. Může se 
jednat o generálního projektanta, nebo obecně projektanta či dodavatele určité 
projektové části (např. Architekta nebo statika). 

Dodavatel Strana dodavatelského řetězce, která pro objednatele realizuje výstavbu projektu. 
Může se jednat o generálního dodavatele, subdodavatele nebo obecně dodavatele. 

Zhotovitel Je obecným vyjádřením protistrany objednatele, tedy například dodavatele (zhotovitel 
stavby), projektanta (zhotovitel projektové dokumentace) apod. 

Energeticky 
úsporné 
opatření 

 Investiční opatření provedení na budově formou zateplení, výměny oken nebo 
zvýšením účinnosti technického zařízení budovy (výměna zdroje vytápění, osvětlení 
apod.) 
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Data Soubor skutečností nebo proměnných. 

Informace Interpretovaná, kategorizovaná nebo strukturovaná data. 

Databáze Soustava organizovaných dat nebo informací. 

Metoda V práci je pojem metoda používán v souladu s všeobecně užívaným výkladem jako 
postup, vedoucí k cíli.  

Metodika Metodika je schéma postupů vedoucích k požadovanému cíli. 

Velká data 
Velká data (anglicky Big data) je soubor dat, jejichž velikost je mimo schopnosti 
zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými 
prostředky v rozumném čase. 
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ČÁST 1 

Vymezení problematiky, cíle, metody a členění 
práce  
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1. Úvod 

Problematikou nakládání s majetkem obcí, které jsou základním článkem veřejné správy, 
jsem se začal seznamovat v rámci mezinárodního projektu ENESCOM (European 
Network of Information Centres promoting Energy Sustainability and CO2 reduction 
among local communities), který byl řešen na mé domovské katedře. V rámci tohoto 
projektu jsem identifikoval, že obce řeší mnoho problémů, které jsou na ně přenášeny 
formou různé legislativy. Projekt byl zaměřen na snižování spotřeby energie na území 
obcí a byl podporován Iniciativou komise – Pakt starostů a primátorů. Celá problematika 
úspor energie na území obce je ovšem velmi široký obor, kterému se představitelé obcí 
nedokáží sami dostatečně věnovat. Je to především z důvodů nedostatečné znalosti 
problematiky, kdy jsou přenášené požadavky na obce vnímány jako další nutná 
administrativa bez žádných přínosů. Proto mají obce zpracovány např. PENB (Průkaz 
energetické náročnosti budovy), jak jim ukládá zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření 
energií, jen proto, aby se vyhnuly možné pokutě. Přitom jim dává přesnou informaci 
o energetické náročnosti každé budovy. Jediný problém, který zástupci obcí vidí, je 
zvyšující se cena energie, a proto často nesystémově řeší zateplení budov bez 
dostatečné předinvestiční přípravy. 

Já proto v tomto tématu spatřuji pro obce obrovský potenciál. Obce mohou nejen 
výrazně přispět k údržbě vlastního majetku, ale i k rozvoji obce a poskytnout obyvatelům 
kvalitní zázemí pro život. Nejedná se pouze o kvalitu životnostního prostředí, ale 
o celkovou atraktivitu těchto obcí a možnost přilákat nové generace obyvatel, aby se 
z vesnic nestěhovali do velkých měst, protože v obci není žádná občanská vybavenost, 
jako jsou obchody, restaurace apod.  

Výrazným důvodem, proč jsem se zaměřil na řešení problematiky energetiky na úrovni 
obcí je, že hospodaří s omezenými finančními prostředky, které jsou přerozdělovány 
státem a vlastní mnohdy morálně i technicky zastaralé budovy. Těchto budov je 
obrovské množství, mají různé využití a převážně neslouží komerčním účelům. Proto je 
nutné s finančními prostředky nakládat efektivně a využít všech možností financování, 
které se nabízejí, aby bylo dosaženo maximálního snížení spotřeby energie a provozních 
nákladů.  

Zároveň zástupci obcí nemají dostatečné technické znalosti a schopnosti danou 
problematiku spotřeby energie na vlastních budovách, ani na celém území obce řešit.  
To se mi potvrdilo v rámci spolupráce s obcemi nejen v rámci projektu řešených na 
ČVUT, ale i v rámci práce pro soukromé konzultační a projekční společnosti. V rámci této 
spolupráce jsem přímo řešil modely nakládání s energií pro obce o desítkách obyvatel 
i model pro Hlavní město Prahu. Přístup k řešení je obdobný, pouze je obrovský rozdíl 
v objemu budov a finančních prostředků,  se kterými daná obec hospodaří.  
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Mohu tak těmto obcím poskytnout nástroj – model, jak řídit náklady na energie ve 
vlastních budovách. Budou tak přímo naplňovat požadavky EU, které jsou na ně 
přenášeny, budou vystupovat jako řádní hospodáři a mohou tak i ovlivnit vlastní 
obyvatele k hospodárnému nakládání s energií. Protože pouze pokud se do snižování 
spotřeby energie zapojí všichni občané, je možné dosáhnout cílů EU, snížit emise CO2 do 
roku 2050 až o 95 % oproti roku 1990. 

2. Metoda organizace práce 

V úvodu jsem stanovil základní strategii postupu a práci rozdělil na jednotlivé logické 
části. Zkoumání jsem zahájil zjišťováním současného stavu hospodaření obcí s vlastním 
majetkem a legislativou v oblasti energetiky, která se obcí dotýká. Získané poznatky 
jsem využil ke stanovení cílů práce a sestavení hypotéz. 

Po celou dobu zpracování disertační práce probíhala spolupráce s různými obcemi 
a subjekty zabývajícími se energetikou obcí a budov. Získané poznatky byly průběžně 
doplňovány a zpřesňovány, tak aby výsledky práce byly aktuální nejen z pohledu 
financování obcí, ale i technologií dostupných na trhu, které mohou být využity 
k realizaci energeticky úsporných opatření a mohou tak být implementovány do 
navrženého modelu. 

 Metody zkoumání 

Př zpracování práce jsem použil vědecké metody empirické a logické, které se vzájemně 
doplňovaly. (1) 

2.1.1. Empirické metody 

Empirické metody by použity při zjišťování principu, stavu vazeb a nedostatků 
současného stavu řízení nákladů na energie budov v majetku obcí. Jednalo se zejména o: 

- Sběr dat a dostupných informací (literatura, analýzy, zprávy, …) a jejich analýza. 
- Vlastní průzkum v rámci spolupracujících obcí. 
- Konzultace s odborníky. 
- Účast na odborných akcích (konference, semináře, školení, odborné skupiny, …). 
- Upořádání a vyhodnocení vlastních zkušeností. 

2.1.2. Logické metody 

Principy logiky a logického myšlení byly využity při aplikacích kombinace normativního 
a deskriptivního přístupu při práci jak v analytické části, zejména při podrobné analýze 
současného stavu řízení nákladů na energie budov v majetku obcí, formulaci hypotéz 
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a cílů, tak v syntetické části práce, kdy byl navrhován samotný model a vyvozovány 
obecné závěry. 

Metody abstrakce 

Bylo využito hlavní přednosti abstrakce, která umožnila odvodit podstatné prvky 
modelu, vztahy mezi nimi a vlastnosti a zjednodušit tak skutečnost řízení nákladů na 
energie budov v majetku obcí. 

Metoda analýzy a syntézy 

Byla stěžejní metodou, jak pro rozbor současného stavu řízení nákladů a energie budov 
v majetku obcí, tak při sestavování modelu a jeho posuzování jako celku. Nešlo však jen 
o skládání jednotlivých částí, ale především o stanovení nových funkcí prvků a zjištění 
vazeb mezi nimi a okolím a účinků na obce.  

Koncept navrhovaného systému je opřen o indukci, která vychází z poznatků a vlastních 
zkušeností s předmětem zkoumání. 

 Modelování a model 

Pro účel této práce model vyjadřuje výše definovaný systém řízení nákladů na energie. 
Modelování je procesem navrhování modelu (tvůrčí činnosti), tzn. jeho konstrukce podle 
zadání s patřičným zjednodušením podmínek a stavů.  

Model je účelové zjednodušení skutečnosti, kdy jsou za účelem zvládnutelnosti 
opominuty méně důležité detaily reality. Model se tedy nesnaží zachytit všechny aspekty 
reálného systému, ale pouze ty aspekty, které mají na chování systému jako celku 
podstatný vliv. (2) 

K prezentaci navrhovaného modelu, jeho prvků a vazeb, jsem vycházel z modelu 
mentálního1 (2) který jsem dále propracoval do verbálního popisného modelu, který 
předkládá ideový návrh řízení nákladů, jehož součástí je propracovaná metodika 
hodnocení budovy, která je nezbytná pro aplikaci modelu. 

 

Navrhovaným modelem řízení nákladů na energie budov v majetku obcí je řešena úloha 
zvyšování efektivity využití veřejných financí. Záměrem je navrhnout co nejjednodušší práci 
s objektivními vstupy (náklady, spotřeba energie, popis a parametry budovy apod.), 

                                                      
1 Mentální model je vnitřní reprezentace okolního světa, kterou si vytváříme ve své mysli. Jedná se 
o veškeré naše představy, které se týkají konkrétního problému. Je to reprezentace okolního světa, vztahů 
mezi jeho různými částmi a intuitivní představa o následcích našich činů. (2) 
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zkvalitnění řízení a administrativy tak, aby výsledkem byl návrh na efektivní řízení 
nákladů na energie a energeticky úsporná opatření budov v majetku obcí. 

 Metoda verifikace 

Empiricky byla ověřována některá data a informace z analýz, např. při vlastním 
průzkumu a konzultacích. Tímto způsobem byla také ověřena platnost pracovních 
hypotéz. 

 Metoda standardizace 

Stala se klíčovou metodou návrhové části. Standardizace je pro účely této práce chápána 
jako proces, při kterém je prováděn výběr, sjednocení a stanovení takových parametrů 
(vstupů, stavů a výstupů) a postupů, které zajistí srovnatelné posuzování vstupních dat, 
stavů a výstupů. Tato metoda přispěje k jednotnému a strukturovanému postupu. 

 Metriky 

Zkoumanou a hodnocenou veličinou modelu jsou finanční prostředky investované do 
energeticky úsporných opatření a provozní náklady na dodávku energie do těchto 
budov. Jednotkou jsou tedy koruny [Kč]. Jelikož se jedná o obsáhlou problematiku 
i s dopadem na ekologická kritéria,  jsou  dalšími sledovanými jednotkami spotřeba 
energie [kWh] a emise skleníkových plynů vyjádřených emisemi CO2 v tunách [t]. 

3. Vymezení problematiky 

Problematika řízení nákladů na energii v budovách obcí je velmi obsáhlé téma, které 
v sobě zahrnuje mnoho oborů. Publikace na toto téma nejsou konzistentní a obvykle se 
zaměřují pouze na jednotlivé dílčí aspekty budov. Nepřináší ucelený pohled na řízení 
nákladů na energie a souborech budov v majetku obcí. Pro zástupce obcí je toto téma 
neuchopitelné a dochází tak k neefektivnímu vynakládání omezených veřejných 
finančních prostředků.  

Při zkoumání teoretického řešení navrženého modelu je nutné vždy přihlížet na 
praktickou aplikaci výstupů. Je však nutné výsledky dostatečně generalizovat, aby bylo 
možné považovat výsledky za obecně platné. To je obtížné, jelikož téma je velmi široké, 
zahrnuje předinvestiční přípravu, realizaci a provozní fázi projektů a skýtá tak řadu 
překážek – viz Obrázek 1. Veškeré fáze u výstavbových projektů se v časovém horizontu 
pohybují v měsících až letech. Proto je nutné vycházet z historických dat 
a z předpokladů. 
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Obrázek 1: Úskalí v oblasti výzkumu řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Práce se zaměřuje na praktický výzkum v oblasti řízení nákladů na energie budov 
v majetku obcí. Za tímto účelem praktického výzkumu se bylo třeba opřít o teoretické 
a praktické poznatky v oblastech investičního rozhodování, energetiky budov 
a legislativy týkající se obcí. Součástí práce tak je rozsáhlá teoretická část zaměřená na 
tyto oblasti. 

4. Výzkumné otázky 

Aby bylo možné se problematikou řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 
zabývat, je třeba stavět na teoretických poznatcích. To zahrnuje všeobecný přehled 
nejen o všech fázích výstavbového projektu, kterým energeticky úsporné opatření 
realizované na budově zajisté je, ale i praktické znalosti z fungování obcí, přidělování 
finančních prostředků, možnostech financování a mnoho dalšího. Rešerše napověděla, 
že v této oblosti není dostatek ucelených podkladů a jsou řešeny vždy dílčími tématy.  

Jelikož na obce jsou kladeny nároky na plnění cílů stanovených energetickou strategií 
EU, byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

VO1: Jak velký vliv a jakým způsobem mohou přispět místní samosprávy obcí 
k energetickým úsporám na svém území?  

Jelikož obce jsou základní jednotkou veřejné správy a přímo ovlivňují nejen vlastní chod 
obce, ale poskytují základní služby státu, jsou v přímém kontaktu s obyvateli. Cíle EU na 
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splnění snížení emisí CO2 nejsou schopny splnit veřejné instituce, ale musí přímo nebo 
nepřímo ovlivňovat chování obyvatel. Proto je výzkumná otázka relevantní ke 
zvolenému tématu. 

 

VO2: Jak může koncepční přístup v návrhu energeticky úsporných opatření snížit 
náklady na jejich přípravu a realizaci? 

Odpověď na tuto otázku je přímým doložením relevantnosti navrženého modelu. 

5. Hypotézy 

Z výzkumných otázek vyplývají také pracovní hypotézy: 

 

Hypotéza 1:  Obce nedostatečně využívají dostupné nástroje, jak docílit energetických 
úspor na svém majetku efektivním způsobem. 

 

Hypotéza 2: Vedení obce může alespoň nepřímo ovlivnit chování dalších 
zainteresovaných subjektů (stakeholders – občané, firmy) na svém území směrem 
k efektivnímu využívání energie. 

Na území obcí se reálně odehrává hospodářská a společenská činnost podnikatelských 
subjektů a obyvatel a obce ze zákona pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů (více než 50 % emisí CO2 v nich vzniká a zároveň se v nich 80 % veškeré 
energie spotřebovává). (3) Místní samosprávy jsou nejblíže občanům, koordinují 
a ovlivňují vývoj na svém území územním plánem, různými rozvojovými plány 
a každodenní správou. Z uvedeného vyplývá poslání i povinnost minimalizovat zatížení 
životního prostředí, šetřit energetickými zdroji, zajistit udržitelný rozvoj a zvyšovat 
kvalitu života. Je proto žádoucí, aby obce byly lídrem v hospodárném nakládání s energií.  

6. Cíle práce 

Byly stanoveny cíle práce. Z cílů práce vyplynuly výzkumné otázky a pracovní hypotézy, 
kterými se zabývá předchozí kapitola. Hlavními cíli jsou: 

 

Cíl C1: Zmapovat současný stav problematiky řízení nákladů na energie budov 
v majetku obcí. 

Cíl C2: Vytvořit model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí. 

Cíl C3: Aplikovat a ověřit model na případových studiích. 
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Každý z hlavních cílů spadá do některého z tematických celků a bylo možné stanovit také 
dílčí cíle za účelem upřesnění problematiky. 

V závěru práce jsou hlavní i dílčí cíle vyhodnoceny (viz. Kapitola 16.1 na straně 119) 

 Zmapování současného stavu problematiky řízení nákladů 
na energie budov v majetku obcí 

Cílem práce je zmapovat současný stav financování obcí, řízení nákladů na energie 
v obcích takovým způsobem, aby bylo možné na dosažené a prezentované poznatky 
dále navázat v praktické části výzkumu. 

Cíl c1a: Zmapovat požadavky přenášené na obce z pohledu snižování spotřeby energie. 

Cíl c1b: Zmapovat systém financování obcí. 

Cíl c1c: Zmapovat řešení problematiky v zahraničí. 

 Vytvoření modelu řízení nákladů na energie budov 
v majetku obcí 

Cílem práce je na základě poznatků vytvořit model usnadňující řízení nákladů na energie 
v majetku obcí. Za účelem specifikace modelu byly stanoveny dílčí cíle: 

Cíl c2a: Stanovení minimálních potřebných informací o budově. 

Cíl c2b: Stanovení metodiky hodnocení budov. 

Cíl c2c: Stanovení modelu financování energeticky úsporných opatření. 

 Aplikace modelu na případových studiích 

Cílem práce je ověřit model na reálných budovách v majetku obcí. 
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7. Členění práce 

Práce je vzhledem ke svému rozsahu a pro větší přehlednosti členěna dle nastíněných 
tematických celků. Těmito částmi jsou: 

 

Část 1: Vymezení problematiky, cíle, metody a členění práce. 

Část 2: Analýza současného stavu. 

Část 3: Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí. 

Část 4: Aplikace modelu. 

Část 5: Shrnutí výsledků práce a závěry práce. 

8. Pro koho jsou určeny výsledky práce 

Výsledky práce mohou být využitelné především obcemi a dalším státními organizacemi 
spravující majetek ve formě budov, které dlouhodobě řeší technický stav budov 
a nedostatečné financování investičních záměrů s cílem snížit energetickou náročnost 
budov. 

Tato práce byla zpracována ve spolupráci s malými obcemi o řádově stovkách obyvatel 
a dále významný podíl na zpracování byl ve spolupráci s Hlavním městem Prahou. Práce 
je tak využitelná pro jakoukoliv obec v ČR. Zaměření na obce je především z důvodu 
velkého množství budov v majetku, tyto budovy mají různé formy využití a obvykle 
neslouží primárně ke generování zisků, ale k zajištění základních služeb obcí. 

Kromě obcí je model využitelný i kraji ČR, které také vlastní a provozují budovy s různými 
způsoby využití. 

Výstupy mou být využity i různými sdruženími obcí, jako jsou: 

- Svaz měst a obcí, 
- Sdružení místních samospráv ČR, 
- Spolek pro obnovu venkova ČR, 
- Národní síť místních akčních skupin ČR. 

Tyto mohou výsledky práce přejímat a poskytovat přímé poradenství jednotlivým obcím, 
případně realizovat sdružené projekty v rámci spolupráce obcí v těchto skupinách. 
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ČÁST 2 

Analýza současného stavu  
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9. Východiska obcí v oblasti energetiky 

Následující kapitoly obsahují rozbor současného stavu řešené problematiky financování 
obcí, přenášených povinnostech z EU na obce a následně řízení nákladů na energie 
budov v majetku obcí. Jsou kritickou rešerší, ze které spolu se souhrnem dlouhodobě 
neřešených problémů vytvořím návrh vlastního řešení. 

 

Obrázek 2: Hierarchie strategických dokumentů v oblasti energetiky  

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Na obce jsou přenášeny požadavky hierarchicky, jak je naznačeno v předchozím 
diagramu. Nejvyšší prioritu mají strategické dokumenty EU, jejich požadavky jsou 
zaneseny do Státní energetické koncepce (SEK) a národní legislativy, především zákona 
č. 406/200 Sb. o hospodaření energií. Kraje, statutární města a Hlavní město Praha mají 
povinnost zpracovat Územní energetickou koncepci (ÚEK), která musí být v souladu se 
SEK. Posledním strategickým dokumentem je akční energetický plán, který stanovuje 
konkrétní postupy, jak stanovených cílů dosáhnout. Tyto cíle jsou podpořeny 
regulatorními a fiskálními nástroji, které jsou na oblast energetiky aplikovány. 
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 Cíle Evropské unie v oblasti energetiky 

Hlavním cílem EU je mimo jiné boj proti změně klimatu. Rámec klimatických cílů se 
v postupně mění, tak jak je viditelný potenciál na další období. Prvním Klimatickým 
balíčkem v roce 2009 byl známý Evropa 20-20-20, který stanovoval oproti roku 1990:  

• Nejméně 20% snížení emisí skleníkových plynů  
• Podíl na obnovitelné energii je nejméně 20 %  
• Nejméně 20% zlepšení energetické účinnosti.  

 

Klimatický balíček je soubor čtyř základních legislativních předpisů:  

• Směrnice 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS);  

• Rozhodnutí 406/2009/ES o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí 
skleníkových plynů  

• Směrnice 2009/31/ES o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží 
(CCS)  

• Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.  
 

V listopadu 2016 byl přijat aktualizovaný Klimatický balíček, který rozšiřuje požadavky 
do roku 2030. Stanovuje tak nové cíle:  

• Nejméně 40% snížení emisí skleníkových plynů  
• Nejméně 30% zlepšení energetické účinnosti.  

 

Dnes se dále již jedná o rámci do roku 2050, který by měl stanovit snížení emisí CO2 o až 
95 % oproti roku 1990.  

 

Toto jsou základní cíle v oblasti energetiky EU, které jsou následně přenášeny na národní 
úroveň, kde jsou aplikovány Státní energetickou koncepcí (SEK) a následně přidruženou 
legislativou přenášeny na nižší úrovně státní správy, tedy na kraje a obce. 

Důvod, proč jsou tyto požadavky přenášeny na místní samosprávy, je dána tím, že podle 
Joint Research Centre budovy představují 40 % konečné spotřeby energie Evropské unie. 
Zacílení požadavků na úspory v segmentu budov je tedy opodstatněné (směrnice 
2002/91 / ES). Politika úspor energií je postupně přenášena na místní samosprávy 
(směrnice 2010/31 / EU). Místní samosprávy mají největší možnosti ovlivnit spotřebu 
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energie na svém území a jejich primární zdroje. Na základě vlastního chování místní 
samospráva ovlivňuje chování obyvatelstva.  

Více než polovina emisí skleníkových plynů vzniká ve městech a obcích. Budovy 
spotřebovávají 40 % energie. (3) Místní samosprávy tak skutečně mohou hrát zásadní 
roli ve zmírňování účinků změn klimatu a jsou nejblíže k občanům, aby porozuměly jejich 
obavám a nárokům na zdravé životní prostředí. Místní úřady mohou řešit problémy 
komplexním způsobem. Usnadní jim to smírčí řízení mezi veřejným a soukromým 
zájmem a začlenění trvale udržitelné energetiky do místních cílů, ať už je to rozvoj 
alternativních zdrojů energie, efektivnější využívání energie nebo změny v chování 

Česká republika patří k zemím s nadprůměrnou energetickou náročností ekonomiky ve 
srovnání s ostatními zeměmi EU. Na straně spotřeby energie a doprovodného znečištění 
je proto přínosné koncepční řešení této problematiky, tzn. provázanými opatřeními 
k úspoře energie. Míra urbanizace v ČR je 73 %, proto je negativním působením 
ovlivněna většina obyvatel. (4) 

Implementaci do vládního programu zajišťuje zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energií a o změně některých zákonů, který vychází ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Dle této směrnice jsou pro Českou republiku závazné pouze 
celkové cíle vztažené k roku 2020. Jedná se o závazný cíl podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice ve výši 13 % v roce 2020, 
jehož součástí je závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích 
dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v České republice ve výši 10 % 
v roce 2020. Průběžné cíle pro jednotlivé roky a jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů 
energie obsažené v Národním akčním plánu České republiky pro energii z obnovitelných 
zdrojů jsou pouze orientační. Zpracovaný Národní akční plán České republiky pro energii 
z obnovitelných zdrojů navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %. Závazný cíl podílu OZE na 
hrubé konečné spotřebě EU pro rok 2030 je 32,0 %. Podíl ČR pro rok 2030, který 
odpovídá vnitrostátnímu příspěvku k dosažení celkového cíle EU (32 %), je na úrovni 
20,8 %. ČR již dosáhla stanovené cílové hodnoty podílu energie z obnovitelných zdrojů 
na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020, která byla 13 % a v roce 2017 tento 
podíl byl 14,8 %. (5) 

Na obce jsou tedy přenášeny povinnosti implementace politiky snižování spotřeby 
energie a zároveň jsou jim poskytnuty finanční prostředky nad standardní financování 
obcí. Jedná se o dotace, které mají kompenzovat náklady spojené s implementací 
energetických úspor na vlastním majetku. 
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 Státní energetická koncepce ČR 

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní 
energetickou koncepci na následujících 25 let. (6) Následující zestručněný text vychází 
z průvodní zprávy MPO: Hlavním důvodem pro schválení Státní energetické koncepce je 
potřeba jasně stanovit priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky 
a poskytnout tak investorům, občanům a státní správě stabilitu. 

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. V neposlední řadě je jejím cílem také 
zajistit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, efektivní státní správu 
a dostatečnou a bezpečnou energetickou infrastrukturu. 

V tomto ohledu Státní energetická koncepce identifikuje pět strategických priorit, které 
mají přispět k plnění vrcholových cílů: 

I. Vyvážený energetický mix: Vyvážený mix primárních energetických zdrojů 
i zdrojů výroby elektřiny založený na jejich širokém portfoliu, efektivním 
využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a pokrytí spotřeby 
ČR zajištěnou výrobou elektřiny do ES s dostatkem rezerv. Udržování 
dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie. 

II.  Úspory a účinnost: Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie 
v celém energetickém řetězci v hospodářství i v domácnostech. Naplnění 
strategických cílů snižování spotřeby EU a dosažení energetické účinnosti 
alespoň na úrovni průměru EU28. 

III. Infrastruktura a mezinárodní spolupráce: Rozvoj síťové infrastruktury ČR 
v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace 
trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné 
a akceschopné společné energetické politiky EU. 

IV. Výzkum, vývoj a inovace: Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující 
konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti 
generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti 
energetiky. 

V. Energetická bezpečnost: Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR 
a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace 
poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle 
trvajících krizí v zásobování palivy. (7) 

Klíčové pro tuto práci je strategický cíl II – Úspory a účinnost. Tedy požadavky jak na 
straně účinnosti výroby energie, tak i na straně spotřeby. 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE Michal Rohlena 
Fakulta stavební  Disertační práce 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

17 
 

Cílem je realizace energeticky úsporných opatření tak, aby čistá konečná spotřeba 
energie v roce 2020 odpovídala úrovni 1060 PJ (podle metodiky Eurostat, respektive 
1020 PJ dle metodiky IEA). Tyto hodnoty vychází ze směrnice o energetické účinnosti2, 
která udává strategický rámec pro zvyšování energetické účinnosti do roku 2020. 
Snižování konečné spotřeby energie, kterého může být dosaženo pomocí koncepčních 
a integrovaných řešení kombinujících podporu z oblasti energetiky a informačních 
a komunikačních technologií (např. Smart Cities), bude prováděno v sektorech průmyslu, 
dopravy, služeb, veřejném sektoru i v domácnostech. (7) 

SEK představuje koncepci, na nějž navazuje NAPEE, který do roku 2040 stanovuje priority 
v oblasti energetiky, které se dotýkají obcí: 

Elektroenergetika a teplárenství 

I. Zabezpečit zvýšení účinnosti přeměn a využití energie s využitím parametrů 
nejlepších dostupných technik (BAT) pro všechny nově budované 
a rekonstruované zdroje. Nové spalovací zdroje budovat jako vysokoúčinné či 
kogenerační. 

II. Omezit nízko-účinnou kondenzační výrobu elektřiny z uhlí s pomocí finančních 
nástrojů. 

III. Přechod většiny výtopen na vysokoúčinnou kogenerační výrobu tam, kde je to 
ekonomicky výhodné, s efektivním využitím tepelných čerpadel a související 
snížení ztrát v distribuci tepla. 

IV. Využití elektřiny pro výrobu tepla v konečné spotřebě zejména na bázi 
tepelných čerpadel (postupná substituce přímotopných systémů). 

Domácnosti, služby a veřejný sektor (budovy, zařízení budov a spotřebiče) 

I. Podpořit vyšší účinnost spotřebičů pomocí přirozené obměny a zajistit zvýšení 
informovanosti o výhodách úsporných spotřebičů pomocí podpory 
informačním kampaním. Zajistit plnění příkladné role státu formou výběru 
energeticky nejúspornějších spotřebičů (nejvyšších energetických tříd), budov 
a dopravních prostředků na trhu při hromadném nakupování. Snížit spotřebu 
ve standby režimu pomocí nástrojů inteligentních sítí. 

II. Snižovat energetickou náročnost budov, tzn. Plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. 

                                                      
2 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o 
změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
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III. Zajišťovat renovace rezidenčních budov minimálně v souladu se scénářem 
č. 3 Strategie renovace budov.3 

Cílem strategie je hledání nákladově efektivního přístupu k renovacím budov. 
Energeticky úsporné stavebnictví může v závislosti na dosaženém pákovém efektu 
veřejných prostředků významně přispět k růstu české ekonomiky.  Snížení nákladů na 
energie je z dlouhodobého hlediska významný nástroj pro zvyšování 
konkurenceschopnosti ekonomiky. Zásadní důsledek kvalitně realizovaných renovací 
budov je úspora energie, a tedy nižší potřeba využití fosilních paliv, což povede ke snížení 
lokálního znečištění, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické bezpečnosti. 
(8) 

Pro tyto stanovené priority jsou vytvořené různé dotační programy, které jsou využitelné 
pro splnění stanovených cílů. V Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR jsou 
stanoveny potenciály snížení energetické náročnosti pro jednotlivé typy budov 
v různých scénářích podpory státu. Celkem je prezentováno 5 scénářů od nulové dotační 
podpory snižování energické náročnosti až po výraznou intervenci státu na plnou 
kapacitu stavebnictví. Role státu je v tomto ovšem nejen z pohledu snižování energické 
náročnosti, ale i z makroekonomických hledisek – růst HDP, zaměstnanost, výrobní 
kapacity apod. 

Plán renovace budov ústředních vládních institucí 

Čl. 5 směrnice 2012/27/EU stanoví, že členský stát zajistí, aby byla počínaje 1. lednem 
2014 každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo 
chlazených budov ve vlastnictví a užívání jeho ústředních vládních institucí s cílem splnit 
alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost, které každý z členských států 
stanovil na základě článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze 
dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Tento 
článek byl implementován do ustanovení § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů. 

Snížení spotřeby právě v tomto sektoru má zásadní význam i pro plnění cílů snižování 
emisí skleníkových plynů, a proto je kladen důraz na zrychlení trendu renovací budov. 
Na základě principu „stát má jít příkladem“ je uložena podle čl. 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti členským 
státům povinnost každoročně renovovat 3 % celkové podlahové plochy vytápěných 

                                                      
3 Strategie renovace budov je součástí NAPEE (příloha č. 6) a popisuje 5 scénářů vývoje renovace do roku 
2050. 
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nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání jeho ústředních vládních institucí 
s energeticky vztažnou plochou nad 250 m2. 

Cílem čl. 5 směrnice je splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost, 
a tím dosáhnout snížení spotřeby energie. Právě přístup státu k renovacím a efektivnímu 
nakládání s energií by měl motivovat k dalším realizacím renovací budov mimo sektor 
státní správy a iniciovat naplňování Strategie renovace budov ČR. 

ČR si v roce 2013 zvolila alternativní způsob plnění výše uvedené povinnosti. Alternativní 
přístup umožňuje kombinovat různé způsoby snižování spotřeby energie v budovách 
ústředních vládních institucí (změny chování uživatelů, rozsáhlé renovace, renovace 
malého rozsahu atd.).  Mezi opatřeními, která může ČR využít při naplňování závazku 
čl. 5 směrnice alternativním přístupem, jsou především opatření s ekonomickou 
návratností do 10 let např. rekonstrukce zdrojů tepla, otopné soustavy včetně zavedení 
účinné regulace, dále opatření s delší dobou návratnosti, tzn. stavebně technická 
opatření a taktéž opatření zaměřena na změnu chování při hospodaření s budovami, tzv. 
měkká opatření. 

Pro stanovení výše povinného každoročního snížení spotřeby energie se vychází ze 
seznamu budov v působnosti čl. 5 směrnice. Takto vytvořený seznam umožňuje 
identifikovat budovy, které neplní požadavky na energetickou náročnost budov. Objekty 
pro vytvoření tohoto seznamu byly vybrány v souladu s postupy popsanými v pracovním 
dokumentu útvarů Komise Pokyny ke směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, 
o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES – Článek 5: příkladná úloha budov veřejných subjektů. (9) 
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Tabulka 1: Přehled ročního závazku podle čl. 5 směrnice a jeho plnění 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 
Závazek ročních úspor 
energie [MWh] 6 620 6 620 6 620 6 620 6 620 6 620 6 620 46 341 
Závazek ročních úspor 
energie kumulovaně 
[MWh] 6 620 13 240 19 861 26 481 33 101 39 721 46 341   
  Realizované Plánované   
Roční úspory energie 
[MWh] 2 601 4 417 4 982 9 786 12 208 7 928 4 963 46 885 
Roční úspory energie 
kumulovaně [MWh] 2 601 7 018 12 001 21 786 33 994 41 922 46 885   
Plnění závazku (plán – 
závazek) [MWh] -4 019 -2 203 -1 638 3 165 5 588 1 308 -1 657 544 
Plnění závazku 
kumulovaně [MWh] -4 019 -6 222 -7 860 -4 695 893 2 201 544   
Finanční náročnost 
renovací [mil. Kč] 139 277 346 394 755 897 505 3 312 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím (9)  

Do roku 2016 stát nedodržoval vlastní závazek ve snižování energetické náročnosti 
budov. Realizace narážela především na nedostatek finančních prostředků na realizaci 
energeticky úsporných opatření. S ohledem na nedostatek veřejných prostředků na 
realizaci úsporných opatření bylo třeba najít dodatečný zdroj financování, kterým se 
nakonec stal program Nová Zelená úsporám (NZÚ). Pokrytí finančních požadavků na 
naplnění čl. 5 směrnice bylo možné kombinovat finanční prostředky z Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP) a národních prostředků z programu Nová Zelená 
úsporám. Kombinací bylo možné dosáhnout vyššího procenta pokrytí způsobilých výdajů 
opatření na podporu úspor energie v budovách ústředních institucí spadajících pod 
povinnost dle čl. 5 směrnice. Výše poskytnuté dotace z OPŽP se odvíjí od celkové úspory 
energie z realizovaného opatření a může dosáhnout 35 %, 40 % anebo 50 %. V rámci 
kombinace financování s prostředky z programu NZÚ bylo možné navýšit pokrytí 
způsobilých výdajů o dodatečných 45 %. V případě realizace renovací prostřednictvím 
metody EPC je možné v rámci OPŽP získat bonifikaci ve výši 5 % uznatelných nákladů 
celého projektu. (9) 

Kritické zhodnocení plánu renovace 

V přílohách tohoto dokumentu jsou vyčísleny závazky pro jednotlivé instituce, 
a i konkrétní opatření na jednotlivých budovách. Tato opatření jsou stanovena 
jednotlivými institucemi a MPO tak pouze agregovalo tyto informace. Navržená opatření 
nejsou posuzována v celkovém kontextu všech budov a nejsou stanoveny standardy 
těchto opatření. Jsou tak navržena opatření např.: „komplexní revitalizace budovy“ nebo 
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„oprava a nátěr fasády termoizolační barvou“. Není koncepčně posouzena efektivita 
navržených opatření, je pouze sledován cíl ve snížení spotřeby energie budov v užívání 
ústředních orgánů veřejné moci. 

 Územní energetické koncepce 

Kraje ČR, statutární města a Hlavní město Praha mají dále od roku 2015 povinnost 
zpracovat územní energetickou koncepci, ta stanovuje: 

- Cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, statutárního města a HMP. 
- Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami 

hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí 
a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. 

- Obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně 
prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje 
potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají 
vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení 
využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. 

Územní energetické koncepce musí být v souladu se SEK a stanovuje požadavky a cíle na 
nižší úrovní státní zprávy. Zaměřuje se tak na samotné plnění cílů SEK. 

 Akční energetický plán 

Jedná se o dokument, který stanovuje návrh opatření, postupů a vyhodnocování 
energeticky úsporných opatření. Jedná se tedy o krátkodobý až střednědobý plán 
vedoucí ke splnění stanovených cílů na úrovní SEK a ÚEK, případně obcí. Tímto plánem 
je i Národní akční plán energetické účinnosti (NAPEE). 

Navržený model a metodika cílí právě na zpracování těchto Akčních energetických 
plánů, jelikož stanovuje požadavky na informace o budovách a stanovuje potenciál pro 
snížení energetické náročnosti a finanční plánování energeticky úsporných opatření 
realizovaných na budovách. 

 Požadavky na veřejné budovy 

Na podporu snižování energetické náročnosti jsou využívány dva primární nástroje: 

- Regulatorní 
- Fiskální 
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9.5.1. Regulatorní nástroje 

Regulatorní nástroje jsou využívány k zajištění příkladné role orgánů veřejné moci 
v oblasti energetické náročnosti budov. 

Jedná se především o tyto přenesené povinnosti: 

Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií § 7a odst. 1 písm. b) opatřit se průkaz 
energetické náročnosti  

- Od 1. července 2013 u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 
500 m2  

- Od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 

Pokud se navíc jedná o budovy často navštěvované veřejností, nastává orgánu veřejné 
moci povinnost umístit takto zpracovaný PENB na viditelné místo. 

Dále dle prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. k zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření 
energií organizační složky státu, krajů, obcí a jejich příspěvkových organizací, které mají 
celkovou roční spotřebu energie ve všech svých budovách a zařízeních dohromady vyšší 
než 1 500 GJ (417 MWh) (součet spotřeb všech budov a energetického hospodářství) 
mají povinnost zpracovat energetické audity. Ty se vypracovávají pouze u budov 
a energetického hospodářství, které má spotřebu energie vyšší než 700 GJ/rok (tj. 
194 MWh/rok). Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikací 
Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému 
environmentálního managementu podle ISO 14001. 

Dále orgánům veřejné moci, tedy i obcím nastává povinnost plnit požadavek na 
energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie v případě výstavby 
nových budov: 

- Větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,  
- Větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,  
- Menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

Dále se jedná o zpracování již výše zmíněných Územních energetických koncepcí – viz 
kapitola 9.3. 

9.5.2. Fiskální nástroje 

Aby byla umožněna realizace stanovených cílů daných SEK, tedy splnění požadavků na 
snížení energetické náročnosti, jsou vytvořeny i fiskální nástroje, které podporují 
realizaci energeticky úsporných opatření.  
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Dostupné dotační programy: 

Domácnosti 

- Nová Zelená úsporám, 2013  
- Nová Zelená úsporám, 2014–2020  
- Operační program Životní prostředí 2014–2020 (PO 2 – S.C. 2.1)  
- Integrovaný regionální operační program  
- Program JESSICA  
- Program Panel  
- Společný program pro výměnu kotlů  

Veřejný sektor 

- Integrovaný operační program, 2014–2020  
- Operační program Životní prostředí, 2014–2020   
- Operační program Praha – pól růstu 2014–2020 
- Program EFEKT 

Tyto finanční nástroje jsou tedy určeny jako kompenzace přenesených povinností na 
obce a obyvatele. Na obce jsou přeneseny i přímé regulatorní požadavky, které slouží 
jako příklady dobré praxe a mají tak nepřímo ovlivnit chování obyvatel v obcích. I když 
jsou tyto prostředky relativně dobře cíleny, pro zástupce především malých obcí jsou 
mnohdy administrativně náročné a vyžadují i značný podíl vlastních zdrojů, jak na 
profinancování, tak i na povinnou finanční spoluúčast.  
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Tabulka 2: Přehled ekonomických ukazatelů projektů energetických úspor financovaných z programu 
podpory 

Opatření 
Dosažené/ 

predikované 
úspory (TJ) 

Investiční 
náklady 2014-

2016* (Kč) 

Výše dotace 
2014-2016 (Kč) 

Měrné 
náklady 

na 
úsporu 
(Kč/GJ) 

Měrné 
dotace 

na 
úsporu 
(Kč/GJ) 

Regenerace panelových domů – 
Program PANEL resp. NOVÝ PANEL 
(MMR) 86,7 

724 774 703  - 11130  - 

Nová Zelená úsporám 2013 (MŽP) 376,4  -  - -   - 
Nová Zelená úsporám 2014–2020 
(MŽP) 2152 - - - - 

Program JESSICA (MMR) 73,9 760 810 907  - 9980   - 
Integrovaný regionální operační 
program 2014–2020(MMR) 0/18,9 179 340 955 38 541 968 9488 2039 

Společný program pro výměnu kotlů 
(MŽP) 49,6  -  -   

Operační program Životní prostředí 
2007–2013 (MŽP) 2060,0  -  -  -    - 

Operační program Životní prostředí 
2014–2020 (SC 2.1 Kotlíkové 
dotace)(MŽP) -/925 

- - - - 

Operační program Životní prostředí 
2014–2020 (MŽP) 0/211,9 4 901 999 085 1 203 577 365 23129 5679 

Státní programy na podporu úspor 
energie a využití OZE (EFEKT) – 
investiční dotace (MPO) 17,5 

169 900 000 76 771 998 11333 4387 

OP Praha Pól růstu – část budovy (hl. 
M. Praha) 0  -  -  -  - 

Operační program podnikání a inovace 
2007–2013 (MPO) 2099  -  -  -   -  

Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014–2020 
(MPO) 0/912,5 

4 724 273 109 1 725 762 000 5177 1891 

Celkem (Průměr) 6915/3218 11 461 098 759 2 967 881 333 (11706) (3499) 
Zdroj:  (10)  

Dle zprávy o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti (viz Tabulka 
2) došlo k celkovým úsporám energie v letech 2014–2016 o 6 915 TJ (171 tis. MWh). 
Toto představovalo investiční náklad ve výši téměř 11,5 mld. Kč, z toho byly vyplacené 
dotace ve výši téměř 3 mld. Kč. Měrné dotace na úsporu 1 GJ tak představují 3 499 Kč. 
Dotace tak představují čtvrtinu investovaných prostředků sledovaných opatření 
v operačních programech. 

10. Obec a její funkce 

Tato kapitola obsahuje nejdůležitější údaje o současném systému financování obcí v ČR 
a aktuální situaci v oblasti řízení nákladů na energie budov.  Obec je veřejnoprávní 
korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně 
samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE Michal Rohlena 
Fakulta stavební  Disertační práce 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

25 
 

v různé míře, podle typu obce, také vykonavatelem státní správy. V Česku základní 
definici obce obsahuje zákon č. 128/2000 Sb. O obcích: „Obec je základním územním 
samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 
obce.“ v současnosti je dle Českého statistického úřadu celkem 6 258 obcí a újezdů – viz 
Graf 1. 

 
Graf 1: Struktura obcí dle velikosti – počtu obyvatel 

 
Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím (11)  

Z těchto 6 258 obcí je převážná část (77 % - 4 814) obcí do 1 000 obyvatel. Jedná se tak 
o malé obce, které zajišťují především vlastní samosprávu – viz Tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Samostatná a přenesená působnost obcí 
Samostatná působnost Přenesená působnost 

Obec spravuje své záležitosti (dané 
zákony) vlastním jménem a na svůj 
účet.  

Samosprávu vykonávají orgány obce, 
které vznikly z vůle občanů, 
vyjádřené ve volbách, jedná se tedy 
o zastupitelstvo a radu obce.  

Obecní úřad, administrativa obce, 
nemůže sám o ničem rozhodovat, ale 
plní pouze úkoly uložené volenými 
orgány.  

Výkon státní správy dle zákonů, usnesení vlády 
a směrnic ústředních správních úřadů. Obec jí 
nevykonává svým jménem, pouze svými úředníky. 
Za způsob a kvalitu výkonu odpovídá stát a obec 
musí respektovat jeho nařízení. Jde vlastně o výkon 
služby pro stát, za kterou stát obci poskytuje 
náhradu. 

Úkoly obcím jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 
Sb. o obcích 
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Samostatná působnost Přenesená působnost 

Obec není podřízená státu nebo kraji 
(vykonává pouze dohled nad plněním 
zákonů). Kontrolovat jí může ale 
občan.  

Každá z 6 258 obcí je obcí I. Stupně Obce s přenesenou působností (podle stupně)  

V kompetenci obcí je chránit veřejný 
zájem vyjádřený v zákonech a jiných 
právních předpisech. 

Z pohledu samosprávy vykonávají 
činnosti týkající se zejména sociální 
péče, bydlení, ochrany a rozvoje 
zdraví, dopravy a spojů, 
dosažitelnosti informací, výchovy 
a vzdělávání, kultury a ochrany 
veřejného pořádku. 

Obec s pověřeným obecním úřadem (II. Stupně), 

Pověřený obecní úřad vedle přenesené působnosti 
základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb.) Vykonává další ve svěřeném 
rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu 
určeném prováděcím právním předpisem. 
Pověřenému obecnímu úřadu jsou podřízeny mimo 
jiné odbor matriční a stavební úřad. 

Těchto obcí je v ČR 393. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (III. 
stupně), 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle 
přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 
61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) a vedle 
přenesené působnosti pověřených obecních úřadů 
(podle § 64 zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další 
ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve 
správním obvodu určeném prováděcím právním 
předpisem. Věcně je rozšířená působnost vymezena 
jak v zákoně o obcích, tak v mnoha speciálních 
zákonech. Jedná se např. a vydávání cestovních 
a osobních dokladů, řidičských průkazů, 
živnostenského oprávnění, vodoprávní řízení apod. 

Těchto obcí je v ČR 205.  

Menší obce vykonávají tzv. malý rozsah státní správy 
I. Stupně (např. matrika, stavební úřad …), ty 
nejmenší nevykonávají žádnou přenesenou 
působnost.  

Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím zákona č.  128/2000 Sb.  o  obcích  

V rámci samosprávy tak obce musí vystupovat v roli řádného hospodáře a nakládat 
s vlastním svěřeným majetkem. Na obce jsou v rámci péče a užívání budov přenášeny 
požadavky v rámci regulatorních nástrojů, které byly popsány výše. Tyto požadavky obec 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE Michal Rohlena 
Fakulta stavební  Disertační práce 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

27 
 

musí splnit. Musí tak činit rámci svého rozpočtu a mohou k tomu využít státem 
poskytované fiskální nástroje. 

 Struktura příjmů obcí 

Finance získávají obce ke své existenci a činnostem prostřednictvím příjmů daňových, 
dotací/transferů, nedaňových a kapitálových příjmů. V této kapitole je analyzována 
struktura příjmů obcí. Poměry mezi jednotlivými druhy příjmů se významně liší 
v závislosti na velikosti obce. U malých obcí mohou přerozdělené daňové příjmy 
dosahovat i 90 %. Proto jsou příjmy od státu především pro malé obce naprosto zásadní 
a jsou tak na státu přímo závislé. (12) 

10.1.1. Daňové příjmy 

Jde o poskytování části výnosů ze státních daní do rozpočtů obcí. Systém je takový, že je 
z celostátně vybraného objemu daní přerozdělena (podle stanovených pravidel daných 
zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní) každé obci příslušná část. Tento 
způsob rozdělování nemá žádnou vazbu na místo výběru daně. Obce tak nemohou 
ovlivňovat své daňové příjmy přímo ani nepřímo (např. podporou různých činností na 
svém území, z nichž vznikají daňové příjmy). 

Jedinou daní, kterou může obec ovlivnit je „Daň z nemovitých věcí“, jejíž výpočet může 
město ovlivnit stanovením místního koeficientu. Tato daň je také jediná, které má 
přímou vazbu na místo vzniku daně a zůstává v celém rozsahu v obecním rozpočtu. 

V tabulce 4 je uvedena struktura členění daní dle druhu a jejího určení. Celorepublikové 
daně jsou tak podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní rozdělovány mezi 
státní rozpočet, kraje a obce. Následně jsou na základě koeficientů dle vyhlášky 
(aktuálně dle vyhlášky č. 192/2018 Sb.) rozdělovány jednotlivým obcím 
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Tabulka 4: Struktura členění daňových příjmů 
Druh daně Určení Podíl 

DPH 
 

Kraje 8,92 % 
Obce 23,58 % 

Státní rozpočet 67,50 % 

Daň z příjmu právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

  

Kraje 8,92 % 
Obce 23,58 % 

Státní rozpočet 67,50 % 

Daň z příjmů právnických osob (z 
daně placené obcemi a kraji)  

Kraje 100 % - daně placené kraji 
Obce 100 % - daně placené obcí  

Daň z nemovitých věcí Obce 100,00 % 

Daň z příjmů fyzických osob 
vybíraná srážkou 

  

Kraje 8,92 % 
Obce 23,58 % 

Státní rozpočet 67,50 % 

Daň z příjmů fyzických osob ze 
samostatně výdělečné činnosti 

 
  

40 % Státní rozpočet  100 % 

60 % 

Kraje 8,92 % 
Obce 23,58 % 
Státní rozpočet 67,50 % 

Daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti 

 
  

Kraje 8,92 % 
Obce 23,58 % 
Obce4 1,50 % 

Státní rozpočet 66,00 % 
Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím  zákona č.  243/2000 Sb.  o  rozpočtovém určení daní  

10.1.2. Dotace/Transfery 

Důvodem dotací obcím ze strany státu jsou chybějící finance v místních rozpočtech. 
Získané svěřené a sdílené daně a vlastní příjmy obcí nestačí na pokrytí jejich zákonné 
působnosti a nemohou zajistit svoji obnovu a potřebný rozvoj (vertikální fiskální 
nerovnováha). Také slouží k tomu, aby alespoň částečně vyrovnaly rozdíly nákladů na 
zákonem zaručované služby v rozdílných podmínkách, daných prostředím, daňovou 
výtěžností apod. (horizontální fiskální nerovnováha). (13)  Kompenzují se i další 

                                                      
4 Dle § 4, ods. 1 h) náleží obcím podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou 
daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 
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nerovnováhy (strukturální, ekologické apod.), nebo se dotacemi posiluje vliv vlády na 
určitá území. 

Nárokové dotace 

Jedná se o dotace určené pro zajišťování zákony daných veřejných statků v obcích a jsou 
přesně specifikované Zákonem o státním rozpočtu. Tyto dotace jsou účelově vázané 
a mají charakter neinvestičních prostředků a pokrývají se jimi především běžné výdaje. 
Vedle těchto příspěvků jsou obcím vypláceny další převážně účelové dotace na 
financování provozních potřeb (běžné náklady) i kapitálových požadavků (investiční 
náklady) na zajišťování veřejných statků. (14) 

Nenárokové dotace 

Jedná se o dotace, o které je nutné žádat a splnit stanovená kritéria. Jedná se 
o alokované prostředky z národních zdrojů, ale především v současné době z Evropských 
fondů. Různé dotační programy na podporu obcím jsou vypisovány přímo i kraji. Proto 
je tato dotační problematika velmi náročná na zorientování. 

V minulém programovacím období (2007–2013) bylo možné získat z evropských fondů 
finanční prostředky až ve výši 26 mld. EUR. Bylo vyčerpáno celkem 24,8 mld. EUR, což 
představuje 96,4 % z přidělených prostředků. Jedná se tedy o významný a využívaný 
zdroj financí samozřejmě nejen obcemi. (15) 

V současném programovacím období (2014-2020) je alokováno téměř 24 mld. EUR. Pro 
financování energeticky úsporných opatření jsou dostupné operační programy: 

- Integrovaný operační program, 2014–2020 s alokací 4,6 mld. EUR 
- Operační program Životní prostředí, 2014–2020 s alokací 2,6 mld. EUR 
- Operační program Praha – pól růstu 2014–2020 s alokací 0,2 mld. EUR (16) 

Na národní úrovni je dostupný především dotační program Nová Zelená úsporám, který 
v průběhu let doplňoval podmínky a možnosti financování energeticky úsporných 
opatření budov a využívání obnovitelích zdrojů energie. V současnosti je využitelný na 
rodinné domy v celé ČR a bytové domy v Praze.  V minulosti byl krátkodobě využitelný 
i pro zateplování veřejných budov (Zelená úsporám). 

Obce tedy mají rozsáhlé možnosti získání dotací na energeticky úsporná opatření na 
vlastních budovách. Je však nutné splnit relativně přísná a složitá pravidla čerpání. Je 
nutné zhodnotit administrativní zátěž a potenciál získaných prostředků, zda je tato 
forma financování vhodná pro danou budovu. Zároveň je nutné vzít v úvahu možnost 
nezískání žádané dotace, jelikož z jejich podstaty na ně není nárok a v případě vyčerpání 
alokace, byly dosavadní vynaložené finanční prostředky do přípravy projektu 
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znehodnoceny. Především evropské dotace jsou pro malé obce prakticky nedosažitelné, 
a i s ohledem na typy budov a předpokládané investiční náklady ne vždy rentabilní. 

10.1.3. Kapitálové příjmy 

Do této kategorie patří příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, jako jsou pozemky 
a ostatní nemovitost a jejich částí, ostatní hmotný dlouhodobý majetek (dopravní 
prostředky, stroje a zařízení apod.) a nehmotný dlouhodobý majetek. Do kapitálových 
příjmů patří také dary a příspěvky přijaté na pořízení dlouhodobého majetku. Zvláštní 
skupinou jsou příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 

10.1.4. Nedaňové příjmy 

Jedná se příjem, který je obec schopna výrazně ovlivnit. Jde se o vlastní hospodářskou 
činnost, která může spočívat v poskytování služeb, pronájmu budov nebo částí budov, 
příspěvků od okolních obcí, za svoz a likvidaci komunálního odpadu, provoz vodovodu 
a kanalizace, pokud jsou v jejich majetku a mnohé další místní poplatky a poplatky za 
využívání obecního majetku. I zde je ovšem limitujícím faktorem velikost obce, jelikož 
nejmenší obce disponují minimálním majetkem, který je takto využitelný.  

10.1.5. Dluhové finanční zdroje 

Pro realizaci investičních projektů, jakým jistě i energeticky úsporné opatření je možné 
a obvykle i potřebné využít cizích zdrojů financování. Ve struktuře obecních rozpočtů 
jsou vykazovány v kapitálových příjmech. Tyto zdroje jsou vždy spláceny včetně úroků, 
ziskové části poskytovatele finančního zdroje. Nejběžnějším takovým zdrojem je 
bankovní úvěr. Využíván může být pro financování celé investiční akce nebo pro 
překlenutí období proplacení dotace z operačních programů. 

Nejedná se však o jedinou možnost využití cizích zdrojů financování. Stále více 
rozšířenou na komunální úrovní se stává realizace energeticky úporných opatření 
formou EPC.   

Energy Performance Contracting (EPC) 

Podstatou metody Energy Performance Contracting (EPC) je financování investičních 
projektů energetického hospodářství, tj. zařízení na dodávku a využití energie (obvykle 
tepla a elektřiny) v budovách a jiných objektech – z dosažených úspor energie. 

Projekt EPC zahrnuje: 

- Návrh energetického hospodářství, tedy zařízení pro dodávku a využití energie 
v daném objektu, 
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- Dodání a instalaci energetických zařízení, 
- Pravidelnou údržbu zařízení po dobu trvání projektu, 
- Měření a vyhodnocování dosažených úspor. 

Jde tedy o dodávku kompletního zařízení tzv. na klíč. V tomto případě ale náklady 
spojené s realizací projektu nese realizační firma. Ta rovněž nese plnou zodpovědnost za 
vhodnost použité technologie, dodávku a následný provoz a garantuje tím tak 
návratnost investice. Obec, u níž se projekt EPC realizuje, pak platí realizátorovi po dobu 
trvání projektu smluvně stanovené splátky, které odpovídají úspoře energie – tedy 
rozdílu mezi současnými náklady na energii a náklady po realizaci projektu EPC. Po 
skončení projektu je zařízení v majetku obce a již neplatí žádné další splátky za provoz 
zařízení. Doba trvání projektu EPC se obvykle pohybuje mezi 6 a 10 lety. Často je totožná 
s dobou splácení projektu z energetických úspor, může však být i delší. (17) 

V praxi to tedy znamená, že obec nemusí na realizaci projektu vyčleňovat žádné 
mimořádné finanční prostředky a na nákup energie i splátky investice po dobu trvání 
projektu mu stačí stejný objem financí, jaké dosud vynakládal pouze na platby za nákup 
energie. Tato metoda je proto vhodná zejména tam, kde uživatel nemůže jednorázově 
vyčlenit dostatečné množství finančních prostředků nebo nemá o podobě projektu zcela 
jasnou představu. Pro obec je tato možnost vhodná především proto, že nijak 
nezohledňuje finanční/majetkovou strukturu obce. Tím, že splácení zařízení je 
realizováno z garantovaných úspor, je možné získat i nákladné zařízení v obci s malými 
příjmy. (17) 

Veřejně soukromé partnerství – PPP 

Veřejně soukromé partnerství představuje veřejnou službu, která je financována 
a provozována prostřednictvím partnerství mezi veřejnou organizací a jednou nebo 
několika soukromými společnostmi. 

U některých forem PPP poskytuje potřebný kapitál soukromý investor na základě 
smlouvy s veřejným zadavatelem. Tento soukromý investor – koncesionář pak na 
základě koncesní smlouvy dále zajišťuje požadovanou veřejnou službu po smluvně 
určenou dobu. Jeho investici veřejný zadavatel postupně splácí platbami za tuto službu 
zohledňujícími i její kvalitu, případně udělí soukromému partnerovi právo inkasovat 
platby za poskytování služby přímo od uživatelů. (18) 

U jiných forem se veřejný sektor spolu se soukromým partnerem bezprostředně podílí 
na investici a příslušnou veřejnou službu pak oba partneři dodávají prostřednictvím 
společného podniku. 

Projektům PPP se v České republice daří prozatím spíše na municipální a regionální 
úrovni, převážně u zařízení sociálních služeb (školní jídelny, sportoviště apod.), ale i 
v hromadné dopravě. Mezi větší projekty v této oblasti patří například nedávno 
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započaté PPP na provozování a výstavbu depa vozidel městské hromadné dopravy 
v Plzni. V zahraničí je tento způsob pořízení veřejných služeb stále běžnější a týká se 
široké palety těchto služeb – od dálnic, vysokorychlostních železnic a městských 
rychlodrah přes školy a sociální služby až po armádu a záchranný systém nebo vězeňství. 
(18)  

Využití pro provedení energeticky úsporných opatření je tato metoda taky využitelná. 
Narozdíl od EPC by se ovšem nejednalo o dodávku a provozování technického zařízení 
budovy, ale investice do komplexní revitalizace budovy, především proto že doba 
návratnosti bude výrazně delší než v případě projektů EPC. Ovšem realizované projekty 
musí být dostatečně „velké“ aby se vyvážily zvýšené náklady na přípravu daného 
projektu. V případě zájmu vyššího počtu uchazečů, kteří si budou vzájemně konkurovat 
dojde k zefektivnění celého projetu.  

 Finanční rozbor rozpočtu obcí 

V předcházející kapitole byly rozebrány teoreticky hlavní zdroje financování obcí. V této 
kapitole jsou provedeny rozbory reálných příjmů a výdajů obcí v průběhu let. Vzhledem 
k povinnosti zveřejňovat rozpočty v aplikaci „monitor.statnipokladna“ jsou tato data 
snadno dostupná.  

Rozbor je proveden komplexně v souhrnu všech obcí, jedná se o financování všech 
územních rozpočtů tedy i krajských. Územní rozpočty se celkově pohybují v hodnotách 
přesahujících 400 mld. Kč ročně, jak ukazuje tabulka 5. 

Tabulka 5: Příjmy a výdaje územních rozpočtů 
Rok Příjmy [tis. Kč] Výdaje [tis. Kč] Saldo příjmů a výdajů [tis. Kč] 

2010 424 503 512 425 895 693 -1 392 181 
2011 404 065 271 406 804 707 -2 739 436 
2012 378 833 900 377 322 306 1 511 594 
2013 397 277 951 379 408 882 17 869 069 
2014 422 251 977 410 901 406 11 350 571 
2015 445 978 232 425 292 007 20 686 225 
2016 446 703 742 393 526 404 53 177 338 
2017 472 566 882 441 646 814 30 920 068 

2018* 397 171 190 374 535 647 22 635 543 
* do 30.9.2018 

Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím monitor.statn ipokladna 

Jak je v tabulce 5 vidět, územní rozpočty jsou v jednotlivých letech v kladném saldu. Tyto 
prostředky je tak možné využívat pro investice.   

V následujícím grafu 2 je znázorněno rozložení příjmů obcí v letech 2010 až do 
III. kvartálu roku 2018. Největším příjmem obcí jsou daňové příjmy, které se pohybují od 
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40 % až do 56 % finančních příjmů územních rozpočtů. Jejich podíl soustavně roste 
a obce tak jsou čím dál víc závislé na příjmech od státu. Druhou nejvýznamnější položkou 
příjmů územních rozpočtů jsou dotace/transfery, které pokrývají 35 až 45 % příjmů.  

Graf 2: Struktura příjmů územních rozpočtů 

 
Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím monitor.statn ipokladna 

 

Výdaje obce se dělí mezi běžné a kapitálové. Mezi běžné výdaje obcí se řadí především 
transfery příspěvkovým organizacím (školy, domovy pro seniory apod.), které v roce 
2017 představovaly výdaj ve výši 168 mld. Kč. Platy a odvody (36 mld. Kč), opravy 
a údržba (20 mld. Kč). Další významnou položkou jsou náklady na energie, jen samotné 
obce a kraje vynaložily z rozpočtu v roce 2017 téměř 5,5 mld. Kč. V této částce ovšem 
nejsou zahrnuty veškeré náklady na energie, jelikož příspěvkové organizace 
s přidělenými prostředky hospodaří samostatně a nákup energie probíhá v jejich režii. 
Není tedy možné určit přesný údaj o takto vynaložených finančních prostředcích na 
nákup energie. Vycházím tedy z vlastního šetření, které probíhá ve spolupráci s obcemi 
a Hlavním městem Prahou. 

Obce včetně příspěvkových organizací vynakládají na nákup energie v průměru 5 až 10 % 
finančních prostředků z rozpočtu (19). Tento údaj potvrzují i vlastní analýzy provedené 
v obcích Hlinsko, Úvaly, Praha a dalších. Jedná se tak o významný výdaj, který je možné 
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v případě realizace energeticky úsporných opatření omezit a přispět tak k rozvoji obce 
již samotnými investicemi do budov, tak i následně danými úsporami financovat další 
rozvoj obce. 

 Příklady dobré praxe v ČR 

I v ČR je možné nalézt obce, které mají již zavedený energetický management na 
budovách ve svém vlastnictví. Při formování vlastního modelu byly i tyto zavedené 
modely analyzovány. 

10.3.1. Statutární město Plzeň 

EM, ve statutárním městě Plzeň, je prováděn pomocí nástroje nazvaného „Energ.etický 
terč“. Ten je reprezentován pomyslným terčem, rozděleným na 10 výsečí, z nichž každá 
představuje samostatné hodnotící kritérium. Sledovaná kritéria jsou rozdělena do 3 
oblastí: oblast tepelně-technické vlastnosti budovy; oblast nakládání s energií; oblast 
přístupu organizace k EM, vzdělávání a OZE. 

Za každé kritérium lze získat až 10 bodů, maximální dosažitelný počet bodů je 100. Cílem 
je zasáhnout pomyslný střed terče. Hodnocení se provádí každý rok na základě stavu 
budovy a zařízení k 31. prosinci, počtu žáků a zaměstnanců za uplynulý rok a spotřeb za 
kalendářní rok. Nástroj je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro běžného uživatele 
budovy. Výstupy jsou poté zpracovány v textové a grafické podobě. 

Projekt byl prvotně zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání pro energetické manažerství 
v budovách plzeňských základních škol. Způsob zpracování EM přináší prvek soutěživosti 
mezi školami. Proto je zvláštní důraz kladen na vzdělávání a výchovu k etickému přístupu 
v oblasti nakládání s energií. Součástí projektu bylo vytvoření publikace pro vzdělávání 
žáků těchto škol. Hodnocení pomocí „Energ.etického terče“ bylo postupně rozšířeno na 
některé mateřské školy a na administrativní budovy magistrátu a úřady městských 
obvodů. V současné době je hodnoceno 55 objektů. (20) 
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Obrázek 3: Příklad výstupu Energ.etického terče 

 
Zdroj:  (20)  

10.3.2. Město Litoměřice 

EM je prováděn a zajišťován energetickým manažerem města, kde byla vytvořena stálá 
pracovní pozice v rámci Oddělení projektů a strategií. K EM je využíván on-line software 
e-manažer přímo vytvořený pro potřeby měst a obcí. 

V Litoměřicích se k energetice přistupuje systematicky, kdy v rámci aktualizovaného 
Strategického plánu rozvoje města do roku 2030 je udržitelná energetika jednou 
z 5 prioritních oblastí rozvoje. 

Na strategický plán města, kde jsou vymezeny především hlavní cíle, navazuje 
Energetický plán města (EPM), který již podrobněji mapuje majetek města a stanovuje 
potenciál pro energeticky úsporná opatření a využití obnovitelných zdrojů do roku 2030. 

Město tak oficiálně deklarovalo svůj cíl snížit spotřebu energie v rámci majetku města 
do roku 2030 o 20 % v porovnání s výchozím rokem 2012 a v rámci EPM jsou podrobně 
popsána veškerá opatření a projekty, které naplní tento cíl. V současné době je 
i dokončován online pasport majetku města, který umožní efektivní koordinaci 
energetických a technických opatření. Od roku 2014 je navíc generován a využíván Fond 
úspor energie, který motivuje jednotlivé příspěvkové organizace k optimálnímu provozu 
budov a zároveň umožňuje uspořené prostředky investovat zpět do energeticky 
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úsporných opatření. Každoročně je zpracována závěrečná zpráva o činnosti 
energetického managementu s vyčíslením konkrétních úspor finančních prostředků 
a energie. (20) Díky energetickému managementu a souvisejícím projektům město 
Litoměřice dosáhlo v letech 2012-2015 úspor ve výši 15,5 mil. Kč. (19) 

Fond úspor energie a obnovitelných zdrojů 

Fond je koncipován tak, aby prostředky na podporu úspor energie a obnovitelných 
zdrojů energie byly dlouhodobě generovány z již realizovaných úspor energie a instalací 
OZE a zároveň aby docházelo k motivaci příspěvkových organizací v efektivním využívání 
energie. Dělení finančních prostředků z prokazatelných úspor energie je následující: 

- 35 % alokováno přímo do rozpočtu města; 
- 30 % alokováno do Fondu úspor energie a využití OZE; 
- 30 % alokováno konkrétní příspěvkové organizaci, kde úspora energie, či využití 

OZE bylo zrealizováno; 
- 5 % alokováno do Fondu odměn. (20) 

11. Stav problematiky v zahraničí 

Problematika snižování spotřeby energie je celosvětově diskutované téma nejen 
z pohledu globálních změn klimatu, ale v Evropě i z důvodu energetické bezpečnosti. 
Cílem je především energetická soběstačnost, tedy schopnost jednotlivých států a celé 
Evropské unie zajistit primární zdroje energie na vlastním území. 

Jako významný zdroj informací o řešené problematice slouží v mém případě Iniciativa 
Evropské komise – Pakt starostů a primátorů (CoM).  

 Pakt starostů a primátorů 

Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors – dále jen CoM) je výrazná evropská 
iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují 
ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež 
spravují. Signatáři CoM se dobrovolně zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie 
snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 % nebo do roku 2030 o 40 %. Slouží tak jako sdružující 
instituce pro signatáře – obce v Evropě, které veřejně proklamují záměr zvýšit 
energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů. K tomu byla vytvořena 
metodika řešící stanovení spotřeby energie a emisí CO2 a v rámci spolupráce obcí 
vytvořena databáze dobré praxe, která slouží pro další signatáře, kteří své plány teprve 
formují. 

V současnosti je v Evropě více než 7 750 signatářů CoM, z toho v 11 v ČR. Nejmenší 
signatářskou obcí je obec Lkáň se 170 obyvateli a největším Hlavní město Praha s 1,2 mil. 
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obyvatel. Velikost obce tedy není pro CoM nijak limitována. U pěti signatářských obcí 
jsem stál u zrodu jejich rozhodnutí stát se členem CoM a účastnil se na jejich prvotních 
zmapování spotřeby energie na jejich území, tzv. Baseline Energy Inventory a návrhu 
Akčního plánu pro udržitelnou energii města (Jeseník, Hlinsko, Modletice, Lkáň, Úvaly) 
Oficiální název plánu nese označení Akční plán pro udržitelnou energii a klima 
(Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"). Z vlastní analýzy každá obec 
má jinou motivaci k přistoupení, ale hlavním cílem je vždy zlepšení životního prostření 
v obci a úspory provozních nákladů na energie.  

11.1.1. Metodika SECAP 

Praktické pokyny a jasná doporučení k celému procesu vypracování SECAP jsou 
obsaženy v různých technických a metodologických podpůrných materiálech (jako 
například Příručka pro SECAP a vzor SECAP, zprávy o uplatněných metodikách 
a nástrojích atd. na webových stránkách CoM). Tento podpůrný balíček vypracovaný 
v úzké spolupráci s výzkumným centrem JRC, vychází z praktických zkušeností orgánů 
místní samosprávy a signatářům CoM přináší hlavní zásady a jasný postup krok za 
krokem ke splnění závazků, vyplývajících z členství v CoM. 

Sběr dat konečné spotřeby energie zahrnuje spotřebu elektřiny, tepla/chladu, fosilních 
paliv, zdrojů obnovitelné energie v jednotlivých kategoriích a je uváděna v MWh. 
Spotřeba energie je rozdělena do dvou hlavních sektorů a osmi subsektorů. Na základě 
inventarizace konečné spotřeby energie a její rozdělení do sektorů je možné provést 
analýzu z pohledu energetické náročnosti budov a zařízení.  

Budovy, zařízení a průmysl:  

a) Městské budovy, 

b) Budovy terciární sféry, 

c) Obytné budovy, 

d) Veřejné osvětlení. 

Doprava  

a) Městský dopravní park, 

b) Veřejná doprava (MHD), 

c) Komerční doprava. 

Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC stanoví výchozí emisní faktory, které jsou 
k dispozici v pokynech IPCC z roku 2006. Výchozí emisní faktory by mohly být nahrazeny 
specifickými emisními faktory pro danou zemi, které berou v potaz údaje, jež jsou 
specifické pro danou zemi. Signatáři CoM mohou rovněž vytvořit vlastní emisní faktory 
založené na vlastnostech paliv, která se využívají na jejich území. Kromě toho lze použít 
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faktory LCA, které zohledňují životní cyklus nosiče energie. Těmito emisními faktory 
se přenásobí konečná spotřeba energie vyjádřená v jednotlivých energonositelích a je 
tak získán údaj o produkci CO2 v tunách zkoumaného objektu. (21) 

Jak je z výše zmíněného textu patrné, CoM a Akční plán se zaměřuje na celé území obce 
a snahu zapojit do této iniciativy veškeré obyvatele.  

11.1.2. Přínosy zpracování SECAP 

Obce mohou v případě implementace SECAP získat následující výhody:  

- Přispět k celosvětovému boji proti změně klimatu – celosvětové snížení emisí 
skleníkových plynů bude také chránit obec před změnou klimatu  

- Demonstrovat závazek ochrany životního prostředí a efektivní řízení zdrojů  
- Zapojit obyvatele 
- Zlepšit image města  
- Politická viditelnost během procesu  
- Přínosy pro ekonomiku a zaměstnanost (dodatečné vybavení budov ...)  
- Lepší energetická účinnost a úspory nákladů na energii 
- Získat jasný a komplexní obraz o nákladech z rozpočtu spojeného s využíváním 

energie a identifikace slabých míst  
- Vytvořit jasnou, holistickou a realistickou strategii pro zlepšení situace  
- Zajistit přístup k financování na národní / evropské úrovni  
- Zlepšit blahobyt občanů (snížení energetické chudoby) 
- Zajistit budoucí finanční zdroje prostřednictvím úspor energie a místní výroby 

energie,  
- Připravit se na lepší využití dostupných finančních zdrojů (místní, evropské granty 

a finanční plány)  
- Zajistit proaktivní a dlouhodobé plánování založené na dlouhodobém snížení 

rizika (21) 

Právě tím, že obec musí vlastní iniciativou motivovat obyvatele, aby se zapojily do této 
iniciativy, jsou plánovaná opatření realizována na budovách s velkým dopadem na 
obyvatelstvo. Jediným hlediskem tak při výběru budov není pouze ekonomika, ale např. 
vysoká fluktuace osob, tak aby byl zajištěn přenos zkušeností nejen v rámci budov 
v majetku obce, ale i mezi obyvatele. V následující tabulce 6 je uvedeno několik příkladů 
ze zahraničí a ČR, jaká opatření plánují v rámci implementace SECAP na vlastních 
budovách. 
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Tabulka 6: Příklady implementace energeticky úsporných opatření na obecních budovách 
Město Plánovaná opatření 
Barcelona 
(Španělsko) 

 Instalace solárních tepelných systémů ve sportovních centrech.  
Monitorování energetických systémů v každé městské budově. 

Ostrava (ČR) 

Energetická akce aplikovaná na 21 veřejných budovách zahrnuje:  
dodatečné zateplení obálky budovy; výměnu oken; tepelnou izolace 
stropů; modernizaci kotlů nebo zařízení CZT, jako příslušné řízení topení 
(včetně použití IRC – Individuální řízení místnosti). Smlouva 
o energetickém výkonu: každoroční povinný energetický audit ve všech 
obecních budovách. 

Tallin 
(Estonsko) 

Consuming Green: renovace 48 mateřských škol. Instalace nových 
efektivních světel a jejich ovládání ve veřejné světelné síti. 

Larnaka 
(Kypr) 

Široká škála opatření, která se doplňují k úsporám energie a snižování 
emisí CO2 v budovách: tepelná izolace budov, výměna žárovek 
s vysokou účinností, napěťový usměrňovač, údržba klimatizačních 
systémů, instalace solárních panelů. 

Sonderborg 
(Dánsko) 

Různé programy a koncepty pro: energetickou obnovu veřejných 
budov, nákup energeticky úsporných spotřebičů a zařízení, energeticky 
účinné osvětlení a energetické školení zaměstnanců. 

Burgas 
(Bulharsko) 

Dodatečné vybavení a obnova městské, sociální, kulturní, 
administrativní infrastruktury a zavedení opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti. Energetické sledování budov obecních 
nemovitostí 

Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím CoM 

 

 SMART Cities 

SMART cities je městská oblast, která používá různé typy elektronického sběru dat 
senzorů k poskytnutí informací, které slouží ke správě majetku a zdrojů efektivně. Jedná 
se o údaje získané od občanů, zařízení a vlastního majetku obce, která jsou zpracována 
a analyzována a umožňují tak sledovat a spravovat provoz a dopravních systémů, 
elektráren, sítí dodávek vody, nakládání s odpady, prosazování práva, informačních 
systémů, škol, knihoven, nemocnic a dalších služeb. (22) (viz Obrázek 2 na straně 13) 
Přesto koncept SMART Cities není doposud v literatuře definičně jasně ustálen (23), 
nicméně existují některé společné znaky SMART Cities, které jsou společné pro většinu 
odborných i koncepčních dokumentů na toto téma. Jedná se zejména o následující 
atributy: 

- Kvalitní síťová infrastruktura ve městě a její efektivní využívání pro uspokojování 
ekonomických, sociálních i dalších potřeb obyvatel města, 

- Urbanistický rozvoj města vstřícný k podnikání a inovacím, 
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- Města mají efektivní aparát veřejných služeb, který umožňuje ekonomický růst 
při zajištění sociální inkluze 

- Důraz na rozvoj kreativních, inovativních a high-tech odvětví, včetně rozvoje 
kvalifikované pracovní a vhodné infrastruktury 

- Důraz na environmentální a energetickou udržitelnost městského rozvoje 

Výše uvedené základní atributy vhodně shrnuje následující definice SMART Cities (24). 
SMART Cities je v ní chápána jako moderní urbanistický koncept, jehož základní vizí je 
dosáhnout propojení vysoce rozvinuté městské infrastruktury (energetické, 
telekomunikační, dopravní, environmentální) a podnikání i vzdělanosti a vzdělávacích 
institucí na území města do jednoho maximálně funkčního a efektivního celku. 

Důraz na komplexní pojetí se projevuje i v evropském projektu Vídeňské univerzity, který 
definoval základní dimenze rozvoje SMART Cities následovně: (25) 

1. SMART Economy – chytré hospodářství 
2. SMART People – chytří lidé 
3. SMART Governance – chytrá správa 
4. SMART Mobility – chytrá mobilita 
5. SMART Environment – chytré životní prostředí 
6. SMART Living – chytré bydlení 

Z výše uvedeného vyplývá, že koncept SMART City je relativně tvárný a lze jej přizpůsobit 
stupni rozvoje i potřebám konkrétního města. Například iniciativa podporovaná 
Evropskou komisí Smart Cities and Communities5 (a s ní související iniciativa starostů 
CoM) se z uvedených 6 dimenzí soustředí především na 3, a to na chytrou mobilitu, 
chytré životní prostředí a chytré bydlení (zejména s ohledem na energetické úspory 
v budovách a sítích).  

 Energetický management 

Význam energetického managementu lze primárně měřit podílem výdajů spojených se 
spotřebou energie a vody na celkových výdajích organizace. V případě měst, obcí, krajů, 
obecně také organizací s převažujícím administrativním provozem se obvykle tyto 
výdaje pohybují v rozmezí 5–10 % celkových výdajů. Samotné provedení energeticky 
úsporného opatření nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné snížení 
spotřeby energie, a tím i provozních nákladů. Tím se může výrazně prodloužit doba 
návratnosti investice. 

Důležité tak je provedení opatření i na straně měření a regulace, tak aby odpovídaly 
stavu budovy a zajistily optimální vnitřní prostředí a úspory na straně spotřeby energie. 

                                                      
5 https://eu-smartcities.eu/ 
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Pomocí energetického managementu dochází také ke snížení spotřeby energie pod 
úroveň deklarovanou v energetickém auditu či energetickém posudku a tím 
i k výraznému zlepšení efektivnosti, resp. ekonomické návratnosti provedených 
energeticky úsporných opatření. (19) 

Energetickému managementu se věnuje norma ČSN EN ISO 50001 - Systémy 
managementu hospodaření s energií. Cílem zavedení energetického managementu 
v souladu s ČSN EN ISO 50001 je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého 
snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování 
provozních nákladů – viz Obrázek 4. 

Obrázek 4: Schéma EM podle ČS EN 50001 

 
Zdroj:  vlastní zpracování  s  využitím ČSN EN 50001 

Podle normy ČSN EN ISO 50001 je energetický management založen na principu 
neustálého zlepšování formulovaného pomocí 4 základních činností (PDCA): Plánuj – 
Dělej – Kontroluj – Jednej (z anglického: Plan – Do – Check – Act) – viz Tabulka 7: 

Tabulka 7: Činnosti PDCA dle ČSN |EN 50001 

Plánuj 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, 
ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, 
nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost 
v souladu s energetickou politikou organizace. 

Dělej 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, příprava 
a realizace konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí ve správné 
časové souslednosti, na základě objektivních ukazatelů a podle stanoveného 
harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na zavedený postup přípravy 
ročních rozpočtů). 

Kontroluj Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností 

Jednej Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování 
systému hospodaření s energií. 

Zdroj:  vlastní zpracování  dle ČS EN 50001  

Na základě tohoto principu je tak nutné pro každou budovu nastavit individuálně 
energetický management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také 
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ostatních provozních nákladů a případně také zlepšení organizace práce celého 
energetického managementu na budovách v majetku obce. 

Zavedení energetického managementu je především o nastavení cílů a procesů, jak 
získávat reálné informace o budově, jakým způsobem na ně reagovat a jaká opatření 
realizovat, aby bylo neustále dosahováno lepších výsledků. Není to tak pouze o realizaci 
tvrdého energeticky úsporného opatření (např. zateplení), ale i o měkkých opatřeních, 
tedy především motivaci uživatelů budovy k energeticky úspornému chování (např. 
nepřetápění a svícení pouze tam, kde aktuálně jsem apod.).   

 Certifikace zelených budov 

V oblasti energetiky budov a životního prostředí jsou velmi diskutované certifikace 
zelených budov. Jedná se o komplexní hodnocení kvality budovy z pohledu ekonomiky, 
životního prostředí a sociálních kritérií. Ve světě je využíváno především metodik LEED, 
BREEAM a v ČR byla vyvinuta metodika SBToolCZ. 

11.4.1. LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design, ve volném překladu znamená Řízení 
projektu s ohledem na energie a životní prostředí. Hodnotící systém LEED byl vytvořen 
americkou společností US Green Building Council (USGBC) – v překladu Americká rada 
pro šetrné budovy pod vedením pana Roberta K. Watsona, jenž je zakladatelem 
metodiky. Též se podílel na zavedení kritérií pro výrobu, provoz a údržbu posuzovaných 
objektů. 

Od svého vzniku se US Green Building Council rozrostla o více než 94 000 projektů ve 
Spojených státech amerických a v dalších 165 zemích po celém světě.  

Systém certifikace slouží k ověření (nezávislou třetí stranou), že budova byla navržena 
a postavena s použitím metod zaměřených na dosažení co nejlepších výsledků, a to 
především v oblastech životního prostředí a lidského zdraví. Hodnotí se trvale udržitelná 
výstavba, hospodaření s vodou, energetická náročnost, stavební materiály použité při 
výstavbě, kvalita vnitřního prostředí. 

Základním znakem metodiky je otevřený a transparentní proces. Každé kritérium je 
posuzováno a schváleno členy z téměř 20 000 členských organizací, které v současné 
době tvoří Green Building Certification institute (GBCI), který byl zřízen za účelem 
udělování certifikátů opravňujících jednotlivé subjekty provádět certifikaci budov 
metodikou LEED. Certifikaci může provádět tzv. LEED Accredited Professional (LEED AP), 
nebo LEED Green Associate , kteří jsou respektováni jako největší profesionálové 
v daném oboru. Metoda má jednoduchou strukturu, která je založena na bodování 
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jednotlivých kritérií. Budova se hodnotí neboli certifikuje na základě celkového počtu 
dosažených bodů – viz Obrázek 5. 

 
Obrázek 5: Výsledné certifikáty kvality LEED 

 
Zdroj: new.usgbc.org/leed [říjen 2018] 

11.4.2. BREEAM 

BREEAM (Building Research Establishment´s Environmental Method) je nejrozšířenější 
metoda pro hodnocení kvality budov. Zaručuje vysoký standard osvědčených postupů 
v oblasti udržitelné výstavby a stala se měřítkem pro rozpoznání kvality budovy v rámci 
životního prostředí. Od založení roku 1990 bylo certifikováno již více než 565 000 staveb 
a přes 2,25 milionu projektů je zaregistrováno. (26) 

Hodnocení úrovně projektu, konstrukce a užívání budovy podle certifikátu BREEAM se 
provádí na základě stanovených měřítek kvality. Tato měřítka představují širokou škálu 
hodnocení kritérií a kategorií, a to od spotřeby energie až po ekologická hlediska. 
Hodnotí se především úspora energie, hospodaření s vodou, kvalita vnitřního prostředí, 
znečištění okolí vlivem provozu budovy, doprava uživatelů do budovy, použití stavebních 
materiálů, nakládání s odpady, ekologie a provoz budovy. 

Metoda byla založena ve Velké Británii v Building Research Establishment (BRE) v roce 
1990. Od svého vzniku se metoda rozšířila a používá se v řadě zemí světa v tzv. 
Národních modifikacích. Významné bylo pro metodu datum 1. srpna 2009, kdy došlo 
k výraznému zlepšení metodiky s názvem BREEAM 2008. V rámci metody hodnocení se 
posuzují především vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. Zahrnuje 
hodnocení spotřeby zdrojů, toků materiálů a energie, environmentálního zatížení, vliv 
na faunu a flóru a v neposlední řadě také hodnotí vnitřní prostředí budovy a jeho 
vhodnost pro práci. V Kanadě je souběžně vyvíjen nástroj BREEAM Green Leaf, který 
označuje budovy 1 až 5 zelenými listy (čím více listů, tím lepší hodnocení). (26) 
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11.4.3. SBToolCZ 

SBToolCZ (Sustainable Building Tool CZ) je česká metodika, která slouží pro komplexní 
hodnocení kvality budov, kdy se posuzují vlastnosti budovy a její okolí s ohledem na 
naplnění požadavků udržitelné výstavby. 

Hodnotící metodika je založena na obecném mezinárodním schématu SBTool, který 
vyvíjí organizace International Initiative for a Sustainable Built Environment (IISBE) 
a která nabízí národním pobočkám rozsáhlou databázi kritérií udržitelné výstavby pro 
lokalizaci a použití v konkrétních podmínkách zúčastněných států. 

SBToolCZ je výsledkem dlouhodobého výzkumu Centra integrovaného navrhování 
progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nástroj 
vznikl ve spolupráci s mezinárodní organizací IISBE za podpory České společnosti pro 
udržitelnou výstavbu budov (CSBS).  

Výše zmíněná metodika je dosud jedinou certifikační metodikou, která respektuje 
podmínky a zvyklosti ve výstavbě v České republice. Metodika je tedy lokalizována pro 
použití na území České republiky. To znamená, že zohledňuje při certifikaci české 
legislativní podmínky a normy, hodnocená kritéria jsou pro území České republiky 
relevantní, srovnávací hladiny jsou nastaveny podle českého stavebnictví, váhy 
v metodice jsou nastaveny tak, aby zohledňovaly priority upřednostňované v České 
republice. Metodika je v souladu i s evropskými normami CEN/TC 350 a ISO TC 59. 

Posuzují se především vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. Hodnotí 
se zejména environmentální hledisko, ekonomické hledisko, funkční a technická kvalita, 
lokalita, sociálně kulturní aspekty. Budova se hodnotí prostřednictvím sady kritérií. 
Jednotlivá kritéria se obodují na základě vlastností budovy a jejího okolí. Metodika 
poukazuje na jednotlivé možnosti, jak zlepšit vlastnosti budovy ve sledovaných 
parametrech. Výsledkem je jeden ze tří certifikátů: bronzový, stříbrný, zlatý. 

Metodika je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada 
různých kritérií. Jejich rozsah se liší dle typu budovy a dle fáze životního cyklu, který je 
posuzován. V případě bytových budov ve fázi návrhu je hodnoceno celkem 33 kritérií, 
u administrativních budov 39 kritérií. 

V současnosti je vydáno 30 certifikátů převážně na rodinné domy a v současnosti 
dochází k výraznému nárustu certifikací především škol na území HMP. (27) 
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ČÁST 3 

Model řízení nákladů na energie budov 
v majetku obcí  
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12. Mentální model řízení nákladů 

V následují kapitole je představen současný stav řízení nákladů na energie budov 
v majetku obcí, tak jak jsou reálně prováděna energeticky úsporná opatření a navržen 
ideový model, který umožní využít více zdrojů financování a zefektivní tak celkově 
financování této oblasti.  

 Současný stav řízení nákladů v obcích 

Dle vlastní analýzy, je řešení problematiky řízení nákladů na energie v obcích, a to 
především v těch malých na minimálním poli zájmu. Obce řeší pouze zvyšující se náklady 
na nákup energie, zákonnou povinnost zpracovat PENB a neutěšený stav budov v jejich 
majetku. Ve všech obcích, se kterými jsem spolupracoval, však neměly žádný přehled 
o celkových nákladech za energie. Tento stav panoval nejen v Hlinsku, se kterým jsme 
navázali spolupráci v roce 2012, tak i v Hlavním městě Praze, kde na této problematice 
pracuji v současnosti. V HMP je situace možná ještě horší než na malých obcích, jelikož 
vlastní přibližně 7 000 budov, které jsou spravovány různými odbory a během analýzy 
současného stavu bylo problematické získat relevantní údaje až do takového důsledku, 
že není přesně jasné, které budovy HMP vlastní, o jaké budovy se jedná a jaké jsou 
dostupné informace k jednotlivým budovám, kdo tyto informace spravuje a zda je může 
poskytnout ke zpracování. 

V menších obcích je situace obdobná, avšak výrazně jednodušší ke zpracování. Jednak 
menší obce vlastní jednotky kusů budov a jejich správou nejsou pověřeny různé odbory. 
I přesto získat potřebné informace vyžadovalo politickou vůli ve vedení obce na základě 
přesvědčení, že pro obec takováto analýza může mít přínos. Ze začátku výzkumu jsem 
sběr dat prováděl osobně, i proto abych mohl jasně definovat potřebné údaje 
k podrobné analýze spotřeby energie budov v majetku obce. Jednalo se o analýzy obcí 
Modletice, Hlinsko, Úvaly, Lkáň. Následně byly pod vedením mým a doc. Frkové 
zpracovány další SECAP formou diplomových prací pro obce Rožmitál pod Třemšínem, 
Dobřejovice a Sedlčany. 

V současnosti spolupracuji se společnostmi ECOTEN s.r.o. a Královská obchodní s.r.o., 
která svým projektem Energeticky úsporná obec poskytuje zástupcům obcí poradenství 
v oblasti energetiky, úspor energií a možných dotací. V rámci této spolupráce byly 
analyzovány další obce. Situace je ve všech analogická.  

Neodbornost zástupců obcí, minimální znalosti stavebnictví, energetiky budov, 
technických zařízení, to vše má negativní dopad na spotřebu energie a výši nákladů na 
nákup energie, a to se zároveň promítá do technického stavu těchto budov. Navíc obce 
nedisponují dostatečnými finančními prostředky pro realizaci energeticky úsporných 
opatření. Tato situace přetrvává po celou dobu mého výzkumu. 
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Zástupci obcí sledují splnění zákonných povinností, možnost získání dotace na zateplení 
budovy, ale nemají jasný cíl a plán, jak energetiku v obci řešit. Jediným zdrojem pro 
energeticky úsporné opatření je obvykle dotace z OPŽP, proto se investice omezují na 
opatření na obálce budovy nebo výjimečně v kombinaci se zdroji vytápění. Nejsou 
hledány další formy financování, ani úspory provozních nákladů formou různých 
měkkých opatření, která je možné provést s minimálními investičními nároky. Tím 
zástupci obci způsobují nehospodárné nakládání s finančními prostředky, které tak 
nemohou být využity jinak, tedy buď na rozvoj obce nebo na generování fondu pro 
financování energeticky úsporných opatření. 

 

Proč nejsou v obcích náklady na nákup energie sledovány? 

Energetika budov stojí mimo priority vedení obce. Většina finančních prostředků je 
vynaložena na samotný provoz obce a transfery příspěvkovým organizacím, které 
s energií v budově hospodaří sami. Proto nejsou veškeré náklady přímo 
identifikovatelné samotnými zástupci obcí.  

Zájem o sledování spotřeby energie podnítila až možnost změny dodavatele energie 
a možnost obcí vstoupit na burzu a nakupovat energii centrálně pro celou obec. Teprve 
v tuto chvíli došlo k jednorázové analýze spotřeby energie a nákladů.  Obvykle ale nejsou 
data dále analyzována a sloužila tak pouze jako informace pro vstup na burzu s energií. 
V obci Hlinsko přistoupily na centrální nákup energie až po provedení analýzy 
a zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii města Hlinska, jíž jsem byl hlavním 
autorem. Do té doby neměly o celkové spotřebě energie a jejich nákladech žádný 
přehled. 

Rozhodování o realizaci nebo alespoň přípravě energeticky úsporného opatření na 
jednotlivých budovách je na základě potřeby řešit špatný technický stav budovy nebo na 
základě toho, že na daný druh budov (např. školu) je možné získat dotaci. Projektová 
dokumentace je připravena tak, aby splnila požadavky dané výzvy a zda je obec schopna 
danou investici profinancovat. Jelikož však obec nemá přehled o stavu, spotřebách 
energie a možných zlepšení všech budov, řeší tak projekty nahodile. V zásadě je 
rozhodování o zateplení budovy pouze otázkou získání dotace. 

Tímto přístupem obce nevyužívají efektivně finanční prostředky a zároveň neplní 
principy příkladné role orgánů veřejné moci v oblasti energetické náročnosti budov. 
Nepřenáší tak na obyvatele příklady dobré praxe, nemotivují k hospodárnému přístupu 
v oblasti spotřeby energie a v zásadě se tak chovají v rozporu se zákonem 
č. 406/2000 Sb., i když plní povinnosti zpracování PENB apod.  
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 Současný stav v Hlavním městě Praze 

Energetiku jako jednu z klíčových oblastí SMART Prague je nutno pojímat jako komplex 
oblastí a činností, které mají vliv na současnou a budoucí spotřebu energie. Spolehlivost 
v zásobování energií má v současné době v kontextu existujících a nových hrozeb a rizik 
nejvyšší prioritu.  

Globálním cílem je vytvoření systému umožňujícímu kvalifikované rozhodování 
o směřování výdajů v oblasti investic do energetických a dalších kvalitativních opatření 
v budovách města. Systém bude zajišťovat multikriteriální hodnocení budov při zavádění 
SMART komponent a následného systému reinvestic založeném na analýze velkých dat 
v oblasti spotřeby energie. 

Ve vlastnictví HMP je celkem cca 7 000 budov. V letech 2003–2004 bylo zpracováno 
téměř 2 000 energetických auditů budov v majetku HMP či zřízených organizací, z toho 
725 auditů na budovy úřadů, škol, sociálních ústavů, domovů důchodců apod., ostatní 
audity byly vyhotoveny pro bytové domy. Realizací opatření navrhovaných 
energetickými audity by bylo možné při vynaložení investičních prostředků v celkové výši 
4,5 mld. Kč v objektech HMP dosáhnout úspor více než 22 % spotřeby energie. Ke konci 
roku 2010 bylo realizováno 410 energeticky úsporných opatření s náklady 1,528 mld. Kč. 
Do roku 2017 byly zpracovány průkazy energetické náročnosti budov pro cca 600 budov 
v majetku HMP. Tyto datové balíky však nejsou nijak propojeny ani spojeny se záznamy 
skutečných spotřeb energie a vody. Od roku 2003 byly realizovány pokusy o digitalizaci 
těchto existujících dat, zmínit je možné systém ENA (Evidence Energetických Auditů), 
který agreguje údaje ze 168 energetických auditů. Tedy systém, který nepojmul veškeré 
zpracované energetické audity. Existující data dále nejsou nijak analyzována či 
zpracována. Neexistuje tak ani systém doporučení a prioritizace pro zavádění SMART 
komponent do budov. 

Neexistence jasné koncepce v oblasti implementace moderních technologií do budov, 
která by byla založena na prioritizaci investic s využitím pokročilých analýz velkých dat, 
neumožňuje vytvoření dostatečně důvěryhodného finančního nástroje, který by umožnil 
refinancování prostředků z vytvořených úspor s možným zapojením finančních institucí 
(banky, fondy apod.). Vytvoření takového nástroje by mohlo vytvářet silné synergie 
s možnostmi finančních nástrojů po roce 2020. 

Od roku 2017 je připravována koncepce energetického management budov v majetku 
HMP, tzv. Energetický ekosystém, jehož jsem přímým účastníkem a formuji tak koncepci 
řešení zavedení energetického managementu. Postupně jsou realizovány dílčí kroky, 
které vedou k realizaci funkčního energetického managmentu na budovách v majetku 
HMP. 
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Obrázek 6: Schéma zavedení Energetického ekosystému (Pilotní projekt) 

 
Zdroj:  M .  Rohlena,  M.  Mikulč ík,  D.  Šubáková  

Dle obrázku 6 je realizováno celkem 5 bloků, které definují zavedení energetického 
ekosystému. Od roku 2017 probíhala analýza dostupnosti dat, identifikace budov apod. 
(Blok 1) Na základě toho byla stanovena strategie vytvoření metodiky pro základní 
hodnocení budov, tak aby byla zjednodušena administrativa s přípravou energeticky 
úsporných opatření (Blok 2). Tato metodika je součástí dále zpracovaného modelu. Na 
tyto části dále navazují bloky Automatizace sběru dat (Blok 3) a finanční model, který 
stanoví možnosti a zdroje financování energeticky úsporných opatření (Blok 4). Blok 5 
všechny tyto bloky spojí do jednoho informačního systému, přímo tak dojde k postupné 
implementaci mnou navrženého modelu řízení nákladů na energie budov v konceptu 
SMART Prague. 

V roce 2018 HMP přistoupilo k CoM formuje tak strategii pro dosažení snížení produkce 
emisí CO2 do roku 2030. Jedním z prvků tohoto plánu jsou právě i budovy vlastněné 
a využívané institucemi HMP. 

 V současnosti je v provozu systém pro sledování fakturačních údajů, který se podařilo 
do roku 2018 realizovat pouze na části budov, celkem na 1 289 – viz Tabulka 8. Pro tyto 
budovy tak jsou dostupné reálné údaje o spotřebě energie a nákladech. Údaje 
v následující tabulce vychází ze systému, který HMP zavedlo do provozu v průběhu roku 
2017. Jedná se o systém po sledování spotřeby energie a vody a jejich fakturace – 
Energybroker. V bloku 3 bude tento, případně obdobný jiný, systém uváděn do praxe, 
tak aby nebylo nutné fakturační údaje vyplňovat manuálně, ale data byla importována 
přímo od dodavatelů energie. 
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Tabulka 8: Spotřeba neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách 
Výsledná hodnota indikátoru Hodnota 
Počet budov v majetku MHMP [ks] 1 289 
Roční spotřeba neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách – 
elektřina [MWh] 229 861,10 
Roční spotřeba neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách – plyn 
[MWh] 119 772,24 
Roční spotřeba neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách – 
tepelná energie [MWh] 80 005,61 

Zdroj:  Smart Prague Index  –  Ročenka 2017  (28)  

V současnosti jsou pro tyto budovy sledovány údaje o spotřebě elektrické energie, 
zemního plynu a tepla. Evidované náklady na nákup energie jsou u tohoto vzorku budov 
453 mil. Kč. (28) Jedná se však pouze o cca šestinu budov v majetku HMP. 

 Potenciál zlepšení oproti současnému stavu 

Zde je právě obrovský potenciál ke zlepšení současného stavu. Navrhovaný model řízení 
nákladů identifikuje podstatné informace pro hodnocení energeticky úsporných 
opatření, identifikuje nevyužívané zdroje financování a zefektivní tak financování této 
oblasti v obcích. Zároveň tak obce vystoupí v příkladné roli orgánů veřejné moci v oblasti 
energetické náročnosti budov. 

Očekávané zlepšení v případě aplikace modelu: 

- Úspory nákladů za nákup energie 
- Využití zpracovaných dokumentů (PENB, EA apod.) 
- Využití všech dostupných zdrojů financování 
- Snížení následné administrativy 
- Rozvoj obce 
- Zlepšení životního prostředí v obci 
- Plnění litery zákona – příkladná role orgánů veřejné moci v oblasti energetické 

náročnosti budov 

13. Ideový návrh mentálního modelu řízení nákladů 

Na základě výše uvedených zkušeností, teoretických a praktických poznatků,  je navržen 
model efektivního řízení nákladů na energie budov v majetku obcí, tak aby bylo 
dosaženo maximálního zlepšení současného stavu. Obsahuje soupis potřebných dat 
a informací o budovách, kritéria rozhodovacího procesu a návrh financování. 
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13.1.1. Strategické rozhodnutí a organizační struktura 

Prvním krokem k zavedení energetického managementu na úrovni obce je politické 
rozhodnutí o zavedení energetického managementu. Tento krok je klíčovým prvotním 
rozhodnutím zástupců obce, vyjadřujícím vůli řešit energetické otázky obce.  Vstupním 
dokumentem obecně je zpracování vize a definování konkrétních cílů v konkrétních 
prioritních oblastech – viz Obrázek 7.  

  

Obrázek 7: Příklad diagramu prioritních oblasti energetiky obce 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (příklad:  Akční p lán pro udrži te lnou energii  města Hl inska  (29))  

Toto je první krok, který musí zástupci obcí provést před samotnou implementací 
modelu řízení nákladů na energie budov. Na základě tohoto politického rozhodnutí je 
možné formovat strategii opatření nejen na vlastních budovách, ale přenášet příklady 
dobré praxe na obyvatele. Proto jednou z prioritních oblastí by vždy měla být osvěta 
obyvatel. Tím bude naplněna litera zákona o příkladné roli orgánů veřejné moci v oblasti 
energetické náročnosti budov.  

Následující rozhodující krok je personalizace, tj. zavedení organizační struktury a přenos 
zodpovědností na určité osoby/odbor, které budou implementaci řídit. Na malých 
obcích tuto funkci může vykonávat starosta/místostarosta, jelikož se nejedná 
o administrativně náročnou činnost s ohledem na počet budov, které obvykle malé obce 
vlastní. U větších obcí, jako je třeba již zmiňované Hlinsko, byla tato povinnost 
přenesena na Odbor investic a městského majetku. Možných organizačních struktur je 

Vize

Cíle

Prioritní oblast 1: 
Úspory energií

Prioritní oblast 2: 
Obnovitelné zdroje 

energií

Prioritní oblast 3: 
Osvěta obyvatel
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velké množství a vždy záleží na konkrétním začlenění této funkce do struktury obecního 
úřadu, jak je znázorněno na následujícím příkladu – viz Obrázek 8. 

Obrázek 8: Příklad možné organizační struktury  

 
 
 Zdroj:  (19)  

 Schéma mentálního modelu 

V grafické podobě modelu řízení nákladů jsou znázorněny toky informací a finančních 
prostředků. Nejdůležitější skupinou informací jsou informace o budovách. Další 
důležitou informací, která je nutná k sestavení Akčního plánu dle navrženého modelu, 
jsou příjmy obecního rozpočtu a možná alokovaná finanční částka pro realizaci 
energeticky úsporných opatření. Toto je popsáno dále v jednotlivých podkapitolách. 
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Obrázek 9: Grafická podoba ideového modelu řízení nákladů, jeho vazeb a prvků 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Na obce je vyvíjen tlak na snižování spotřeby energie, ať formou regulatorních nástrojů, 
tak i zvyšujícími se náklady na nákup energie. Proto se rozšiřují běžné činnosti obce 
o hospodaření energií. Regulatorní nástroje jsou doplněny o finanční nástroje ve formě 
nenárokových dotací/transferů. Obce tak mají možnost energeticky úsporná opatření, 
a tedy i výrazné modernizace budov spolufinancovat z Evropských/národních dotací, 
pokud splní požadavky daných výzev. Navržený model a metodika zefektivňuje řízení 
nákladů na energie stanovením požadavků na dostatečné informace o budovách, 
stanovením potenciálu energeticky úsporných opatření na budovách a stanovením 
vhodných zdrojů financování, jak je zobrazeno na obrázku 9. 

Ovšem pro správné plánování energeticky úsporných opatření je nutné znát dostatek 
informací o jednotlivých budovách, tak aby bylo možné identifikovat potenciál 
energetických úspor – viz Obrázek 10. Úspory na jedné budově představují tvorbu fondu 
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úspor investovaných následně do dalších energeticky úsporných opatření na dalších 
budovách. V následující podkapitole jsou identifikována potřebná data. 

Obrázek 10: Ideové schéma zavedení modelu řízení nákladů na energie 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Základem pro efektivní využití finančních prostředků je dostatek relevantních dat 
o jednotlivých budovách. Na základě toho je možné stanovit priority v realizaci opatření, 
tak aby bylo dosaženo maximálního užitku – snížení nákladů na nákup energie, snížení 
spotřeby primární neobnovitelné energie, potažmo snížení produkce CO2.  Pro takovéto 
plánování je však nutné získat dostatek reálných a aktuálních dat o budovách. Jak bylo 
popsáno výše, zástupci obcí nemají o budovách – o jejich technickém stavu a o reálných 
spotřebách energie dostatečný přehled. Na obrázku 10 je tento stav znázorněn vlevo.  
Proto je prvním krokem analýza současného stavu. Na základě této analýzy současného 
stavu je možné zpracovat Akční/strategický plán, jak dosáhnout maximálních úspor 
spotřeby energie a nákladů a tyto uvolněné finanční prostředky reinvestovat do dalších 
energeticky úsporných opatření budov. 

Po zavedení navrženého modelu řízení nákladů do praxe, je možné investovat finanční 
prostředky tak, aby byla maximalizována úspora finančních prostředků, nebo snížena 
spotřeba energie. Uspořené finanční prostředky tak mohou generovat fond úspor, který 
je možné využívat k dalším investicím do energeticky úsporných opatření. S tím přímo 
souvisí i využití všech dostupných zdrojů financování, které je možné na energeticky 
úsporná opatření využít. 

Pro implementaci ideového modelu do praxe jsou rozhodující tyto kroky – viz Obrázek 
11: 

- Analýza současného stavu 
- Stanovení potenciálu úspor 
- Návrh finančního modelu 
- Realizace opatření 
- Kontrola a korekce 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE Michal Rohlena 
Fakulta stavební  Disertační práce 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

56 
 

 

Obrázek 11: Schéma aplikace ideového modelu řízení nákladů 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

  Analýza současného stavu 

Analýza současného stavu je prvním krokem k implementaci modelu do praxe. Je 
základem pro rozhodnutí, kde jsem v obci schopen dosáhnout úspor nákladů na energie 
budov. 

Struktura analýzy současného stavu vychází z generalizace zpracovaných studií 
a přípravy projektu Energetického ekosystému v HMP.  

Tato analýza sestává z : 

- Identifikace budovy 
- Historické spotřeby energie 
- Zjednodušený technický popis budovy a její technický stav, aby bylo možné 

stanovit potenciální energeticky úsporné opatření 

13.3.1.  Identifikace budovy 

Jedná se o identifikační údaje budovy, jako je umístění, způsob využití a dostupné 
informace k budově (např. PENB) a struktura je naznačena v tabulce 9. 

 

 

Analýza 
současnoho 

stavu

Stanovení 
potenciálu

Návrh 
finančního 

modelu

Realizace 
opatření

Kontrola 
a korekce
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Tabulka 9: Struktura identifikačních údajů o budově 

Identifikace 
budovy  
  

Kód budovy   
Kód CZ-CC dle ČSÚ  
KÚ  
List vlastnictví  
Popis objektu  
Mandátní správce/správce budovy  
Kontakt  
Ulice  
Č.p.  
Par. Č.  
Název budovy  
Evidenční jednotka  
Uživatel – typ  
Uživatel – název  
Způsob využití  
Způsob ochrany  
Rok výstavby  

Dostupné 
dokumenty 
k objektu 

PENB ANO/NE 
Rok/datum   
Energetický audit ANO/NE 
Rok/datum   
PD  ANO/NE 
Rok/datum   

Zdroj:  V lastn í zpracování  

V tabulce 9 je uvedena doporučená struktura identifikačních údajů budovy. Struktura 
není závazná a je rozsáhlá především z důvodů možného propojení na různé evidenční 
systémy. Vychází tedy především z analýzy budov v majetku HMP, kde je využíváno více 
účetních a evidenčních systémů.   

 

13.3.2. Historická data o spotřebě energie 

Pro plánování energetických opatření jsou rozhodující historická data o spotřebě 
energie a energonositelích využívaných v budově. Tyto údaje je nutné dohledat 
minimálně 3 roky zpětně,  aby mohly být snadno interpretovány např. v energetickém 
auditu. Odstraní se zároveň sezónnost daného údaje – viz Tabulka 10. 
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Tabulka 10: Struktura historických dat o spotřebě energie 
Médium Jednotka Hodnota Náklad [Kč] 
Voda [m3]     
Elektřina  [MWh]     
Teplo  [GJ]     
Zemní plyn [MWh]     
Jiné plyny [MWh]     
Hnědé uhlí  [t]     
Černé uhlí  [t]     
Koks [t]     
Jiná pevná paliva  [t]     
TO  [t]     
TOEL  [t]     
Druhotné zdroje  [GJ]     
Obnovitelné zdroje  [GJ / MWh]     
Jiná paliva  [GJ]     

Zdroj:  V lastn í zpracování  

13.3.3. Technický popis budovy 

V následujících tabulkách 11 a 12 jsou popsány technické parametry budovy, tak jak jsou 
využitelné v rámci hodnocení budovy. Tyto parametry mohou být stanoveny buď na 
základě dostupných dokumentů (PENB, EA, PD apod.) nebo na základě znalosti budovy 
pověřené osoby. 

Na základě tohoto technického popisu byla sestavena metodika hodnocení budov, která 
je využita v analýzách HMP.  Zde bylo nutné vytvoření nového hodnotícího nástroje 
s ohledem na vysoký počet budov v majetku. Ale metodika, která je představena 
v kapitole 13.4 je využitelná i pro obce a budovy, pro které např. není zpracován PENB. 
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Tabulka 11: Technický popis obálky budovy 
Kategorie Podkategorie Parametr 

Parametry 
obálky budovy 

Obvodové stěny 

Převažující konstrukce 
Plocha [m2] 
Tepelná izolace 
Rok úpravy 
Technický stav 

Výplně otvorů 

Konstrukce 
Plocha [m2] 
Rok úpravy 
Technický stav 

Střecha 

Konstrukce 
Plocha [m2] 
Zateplení 
Rok úpravy 
Technický stav 

Podlaha nejnižšího vytápěného podlaží 

Konstrukce 
Plocha [m2] 
Zateplení 
Rok úpravy 
Technický stav 

Zdroj:  V lastn í zpracování  

Tabulka 12: Technický popis technického zařízení budovy 
Kategorie Podkategorie Parametr 

Technické 
zařízení budovy 

Vytápění 

Hlavní zdroj 
Procenta 
Vedlejší zdroj 
Otopná soustava 
Rok  
Technický stav 

Chlazení 

Systém chlazení 
Procenta plochy 
Rok 
Technický stav 

Větrání 
Větrání 
Rok 
Technický stav 

Úprava vlhkosti 
Úprava vlhkosti 
Rok 
Technický stav 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE Michal Rohlena 
Fakulta stavební  Disertační práce 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

60 
 

Teplá voda 

Převažující způsob ohřevu 
TV 
Zdroj 
Rok 
Technický stav 

Osvětlení 
Osvětlení 
Rok 
Technický stav 

Další technologické prvky budovy   
Způsob měření   
Energetický management ANO/NE 

Zdroj:  V lastn í zpracování  

Struktura dat byla stanovena, tak aby byla v souladu s PENB a EA a bylo tak možné 
udržovat údaje aktuální a neustále tak stanovovat další potenciální energeticky úsporná 
opatření, jednat tak neustále podle principu neustálého zlepšování. 

 Metodika stanovení potenciálu úspor energie 

Následující kapitola je převzata z metodiky zpracované pro HMP v rámci projektu 
Energetického ekosystému. (30) 

V metodice hodnocení budov je pracováno se základními údaji o budově tak, aby bylo 
možné hodnotit potenciál budov a kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu, tzn. 
které budovy nebo skupiny budov revitalizovat a jakým způsobem. Na základě výsledku 
hodnocení touto metodikou mohou být budovy seřazeny dle potenciálu a dle 
navrženého opatření a na základě toho na ně může být dané opatření aplikováno. Mezi 
následnými doporučeními potom může být částečné nebo komplexní zateplení budovy, 
částečná výměna technologií v budově, změna a regulace technických systémů budovy 
nebo i komplexní revitalizace budovy. 

Při analýze současného stavu řízení nákladů na energie byly zjištěny dva problémy, kdy 
nebylo možné využít údajů z PENB nebo EA: 

- Na malých obcích nebyly pro všechny budovy zpracovány PENB, jelikož se často 
jednalo o budovy s menší energeticky vztažnou plochou než 250 m2 , které tak 
nemají povinnost tohoto zpracování 

- HMP vlastní přibližně 7 000 a není technicky, personálně a časově možné 
dostupné PENB, EA a další zpracované dokumenty zanalyzovat. 
 

Byla proto zpracována metodika pro základní hodnocení budov a stanovení potenciálu 
energetických úspor. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole 13.3.3, struktura 
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technického popisu budovy vychází ze struktury PENB, tak aby bylo možné data neustále 
zpřesňovat, dle dostupných podkladů (PENB, EA apod.) 

Metodika byla zpracována v součinnosti s expertní skupinou, jejímiž členy byly: 

- Doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.  

Pracoviště: Ústav pozemního stavitelství, VUT v Brně 

- Prof. Ing. Petr Hájek, csc., feng  

Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Konstrukcí pozemních staveb 

         ČVUT v Praze, Fakulta stavební, výzkumné centrum CIDEAS 

- Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 

Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra technických zařízení budov 

 

Obrázek 12:  Diagram podrobnosti informací dle počtu budov 

 
 
 

Zdroj:  V lastn í zpracování  

Na obrázku 12 je znázorněna přesnost dat v závislosti na počtu budov. Budovy, které 
nemají zpracovaný PENB tak mohou být hodnoceny následující metodikou a je tak 
možné stanovit potenciál úspor i na těchto budovách bez potřeby zpracování podrobné 
dokumentace. U HMP je metodika využita k hodnocení všech budov a na základě 
stanoveného potenciálu jsou následně zpřesňovány údaje pro vytipované budovy. Jsou 
tak minimalizovány náklady na zpracováno např. EA a eliminována administrativa 
s agregací všech dostupných dat pro všech 7 000 budov. 
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Struktura metodiky, respektive hodnocení kritérií může být doplňováno a zpřesňováno 
(i průběžně) na základě dostupných dat. Metodika tak vytváří základní stupeň hodnocení 
budov, který může být zpracovaným PENB, posudkem nebo auditem dále zpřesněn.  

Na základě vícekriteriálního hodnocení bude stanoven vážený součet bodů, pomocí 
kterého bude možné budovy filtrovat, testovat potenciál nasazení energeticky 
úsporných opatření před samotným zpracováním projektové dokumentace, nebo EA. 
Tím dojde k výrazné úspoře finančních prostředků vynakládaných na přípravu projektů. 
Tímto způsobem mohou být řešeny objekty, nebo soubory budov s obdobným 
úsporným opatřením, u kterých lze očekávat velký potenciál úspor. 

Obrázek 13: Schéma hodnocení budov dle metodiky 

 
 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Na základě metodiky budou neustále aktualizovány údaje o budově tak, aby bylo možné 
pravidelně vyhodnocovat efektivitu provedených opatření, ale i neustále plánovat další 
úsporná opatření na dalších budovách. Bude tak vytvořen zásobník opatření, která bude 
možné realizovat v případě uvolněných zdrojů financování. 

13.4.1. Metody vícekriteriálního hodnocení 

Jako vícekriteriální analýza variant či též vícekriteriální hodnocení variant, zkráceně VAV 
nebo VHV, se označuje subdisciplína vícekriteriálního rozhodování, kdy je množina 
posuzovaných variant popsána explicitně konkrétním výčtem všech prvků. Vedle 
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vícekriteriálního programování tak jde o jednu ze dvou základních částí vícekriteriálního 
rozhodování. Jedná se o postupy podporující komplexní rozhodnutí, při kterých je 
potřeba posoudit varianty z více hledisek. Jednotlivá hlediska jsou vyjadřována ve formě 
kritérií. Obvyklým cílem vícekriteriálního rozhodování je vybrat jednu z množiny 
posuzovaných variant, případně seřadit varianty podle výhodnosti dle daných 
preferencí. 

Metody vícekriteriálního hodnocení (resp. metody volby vah) se liší mj. tím, zda nám 
dávají ordinální či kardinální informace o pořadí jednotlivých variant (resp. Důležitosti 
jednotlivých kritérií) a zda pro své použití potřebují ordinální či kardinální informace 
o jednotlivých variantách vůči jednotlivým kritériím (resp. o preferenci jednotlivých 
kritérií zadavatelem).  

Ordinální informace pouze udává pořadí. Je-li výsledkem vícekriteriální optimalizace 
ordinální uspořádání jednotlivých variant, dozvíme se, jaká varianta se jeví jako nejlepší, 
která jako druhá nejlepší. Proto byla zvolena metoda párového porovnání, která pouze 
hodnotí, která funkce je významnější. Ordinální informace ale neudává, o kolik je první 
varianta lepší než druhá. Proto byla zvolena ještě druhá varianta hodnocení, a to Saatyho 
metoda, ve které dochází k hodnocení o kolik je daná funkce významnější.  (31) 

Párové porovnání 

Metodou párového porovnání se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií. Úkolem je 
zjistit pro každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím 
souboru. V pravé horní části tabulky (horní trojúhelníkové matici) hodnotitel u každé 
dvojice kritérií zjišťuje, zda preferuje kritérium uvedené v řádku před kritériem 
uvedeným ve sloupci. Jestliže ano, zapíše do příslušného políčka číslo kritéria uvedeného 
v řádku, v opačném případě číslo kritéria uvedeného ve sloupci. Při vyhodnocení této 
tabulky se pro každé kritérium stanoví počet jeho preferencí, který je roven součtu jeho 
preferencí v řádku a sloupci tohoto kritéria. V případě stejného počtu preferencí u dvou 
(nebo více) kritérií je třeba brát v úvahu směr preference těchto dvojic kritérií. Podle 
počtu preferencí kritéria se určí jeho pořadí v souboru kritérií.  

Metoda spočívá v postupném srovnávání důležitosti jedné funkce s důležitostí všech 
ostatních funkcí a určení, která z nich je důležitější. V každém řádku se zapisuje číslo 
funkce, která je důležitější ve srovnání s funkcí ve sloupci. 

Vzhledem k požadavkům vzájemné srovnatelnosti vah kritérií stanovených různými 
metodami je třeba tyto váhy normovat (součet normovaných vah souboru kritérií je 
roven jedné). (31) 
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Saatyho metoda 

Saatyho metoda sloužící ke stanovení vah kritérií. Provádí ve dvou krocích. Nejprve se 
určí matice intenzit preferencí S. Prvky matice S, které se označují jako ijs  (i-tý řádek, j-

tý sloupec), se získá tak, že se zjišťuje kolikrát je kritérium iK  významnější než kritérium 

jK , pokud platí, že iK  je významnější nebo stejně významné jako jK . Tento poměr 

významností dvou kritérií, který je vyjádřen prvky ijs , lze také interpretovat jako poměr 

jejich vah: 

j

i
ij v

v
s = , i, j=1,2,…,m. Rovnice 1 

 Na základě toho, kolikrát je kritérium iK  významnější než jK , se přiřazují prvkům ijs  

matice intenzit preferencí s čísla od 1 do 9, jejichž význam je uveden v tabulce 13. Pro 
jemnější rozlišení preferencí dvojic kritérií se používají hodnoty 2, 4, 6, 8. 

 

Tabulka 13: Jazykové deskriptory 
Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná 
3 První kritérium je slabě významnější než druhé 
5 První kritérium je dosti významnější než druhé 
7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 
9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

 

Pokud platí, že jK  je významnější než iK , určí se prvky ijs  takto: 

𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏
𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊

.  Rovnice 2 

Tento vztah lze popsat takto: Jestliže kritérium iK   je jis -krát významnější než kritérium 

jK , potom významnost kritéria iK  tvoří  
jis

1
 - tou  část významnosti kritéria jK . Jestliže 

ro všechny prvky matice s platí vztah, pak říkáme, že matice s je reciproká.       

Druhým krokem je stanovení samotných vah vycházejících ze znalosti matice S, 

k čemuž lze využít více postupů, například určení vlastního vektoru příslušného 

k maximálnímu vlastnímu číslu matice intenzit preferencí s nebo metodu nejmenších 

čtverců, která minimalizuje výraz: 
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Za podmínky 

1
1
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=

m

i
iv . Rovnice 4 

Tyto dva postupy ovšem vyžadují použití počítačového softwaru. Dále je možné pro 
výpočet vah kritérií Saatyho metodou použit postup pracující s geometrickým 
průměrem, který bude aplikován na matici S: 

( )

m

m
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mij
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1
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∑

∏

=

=









= , i=1,…,m. Rovnice 5 

Výsledky získaném tímto postupem jsou téměř totožné s vahami určenými na základě 
výpočtu vlastního vektoru příslušného k maximálnímu vlastnímu číslu matice S. (31) 

13.4.2. Váhy kritérií 

Metody vícekriteriálního hodnocení vyžadují stanovení důležitosti jednotlivých kritérií. 
Pomocí váhy kritérií lze tuto významnost číselně vyjádřit. Čím větší je váha, tím je dané 
kritérium významnější a naopak. Pro dosažení srovnatelnosti vah, které byly získány 
odlišným způsobem, například jinou metodou, je nutné tyto váhy znormovat. 

Pro stanovení vah je uvažováno s vícepodlažními budovami, které na území města Prahy 
převládají. 

Kritéria hodnocení byla stanovena na základě konzultace expertní skupiny hodnotitelů 
s ohledem na kompatibilitu s dostupnými dokumenty. Převážná část kritérií tedy 
odpovídá struktuře PENB a je rozšířena o prvky, které v PENB nejsou hodnoceny, avšak 
mohou výrazně ovlivňovat spotřebu energie v budově. Struktura kritérií byla takto 
určena, aby bylo možné data na základě dostupnosti dat postupně zpřesňovat a byla tak 
metodicky vytěžitelná po dlouho dobu a nevytvářela pouze nějakou paralelní strukturu. 

Váhy kritérií jsou děleny do dvou základních skupin: 

- Obálka budovy 
- Technické zařízení budovy 

Jelikož volba vah je subjektivní, analýza byla provedena na základě skupiny hodnotitelů. 
Zprůměrováním jednotlivých hodnocení expertní skupiny (panely expertů) jsme získali 
objektivní výsledek hodnocení vah kritérií. 
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Na následujícím obrázku 14 je znázorněno členění nákladů v jednotlivých kritériích. 
Procentuální dopad na spotřebu energie/nákladů je stanoven na základě experty 
normovaných vah a je uveden v následující kapitole.  

Obrázek 14: Schéma členění spotřeby energie dle metodiky 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

13.4.3. Obálka budovy 

Pro obálku budovy byla stanovena 4 základní kritéria a na základě výše popsaných 
metod stanoven dopad jednotlivých konstrukcí na spotřebu energie na vytápění 
v budově. Na základě průměrných vah je možné stanovit očekávané náklady a případně 
úsporu energie/nákladů v případě návrhu úsporného opatření.  

Jednotlivé váhy byly stanoveny na základě odhadů expertní skupiny, dle dvou metod 
vícekriteriálního hodnocení. Jednotlivé váhy byly znormovány a hodnocení panelu 
expertů zprůměrováno. Je tak stanoven očekávaný dopad jednotlivých konstrukcí obálky 
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budovy na spotřebu energie na vytápění. Stanovené váhy nahrazují výpočet tepelných 
ztrát na základě ploch jednotlivých konstrukcí viz Tabulka 14.  

 

Tabulka 14: Váhy kritérií obálky budovy 

  
Doc. Ing. Milan 

Ostrý, Ph.D. 
Prof. Ing. Petr Hájek, 

csc., feng 
Doc. Ing. Michal 
Kabrhel, Ph.D. Prům

ěrné 
váhy 

Č
. Kritérium PP SM Ø PP SM Ø PP SM Ø 

1 Obvodové stěny 0,33 0,37 0,35 0,33 0,25 0,29 0,33 0,26 0,30 0,31 

2 Výplně otvorů 0,50 0,36 0,43 0,50 0,56 0,53 0,50 0,40 0,45 0,47 

3 Střecha 0,17 0,17 0,17 0,17 0,11 0,14 0,17 0,19 0,18 0,16 

4 
Podlaha nejnižšího 
vytápěného podlaží 0,00 0,10 0,05 0,00 0,08 0,04 0,00 0,15 0,07 0,05 

    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Graf 3:  Rozdělení dopadů konstrukcí obálky budovy na spotřebu energie na vytápění 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Největší očekávaný dopad na spotřebu energie na vytápění mají výplně otvorů (47 %), 
druhým nejvýznamnějším prvkem jsou obvodové stěny (31 %) a střecha (16 %). 
Nejmenší dopad má podlaha (5 %) - viz Graf 3. 

Obdobně jako u obálky budovy byly stanoveny váhy jednotlivých prvků budovy na 
spotřebu energie. Jedná se o odhad dopadu jednotlivých technologií na spotřebu 
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energie v budově. Na základě přiřazených vah stanovených expertní skupinou je možné 
stanovit potenciál úspor při návrhu energeticky úsporných opatření. Mohou tak být pro 
jednotlivé budovy navržena doporučená opatření s možnostmi financování, díky kterým 
lze dosáhnout snížení provozních nákladů, spotřeby energie a snížení emisí 
znečišťujících látek 

Pro technické zařízení budov jsou hodnoceny jednotlivé typy budov dle způsobu využití, 
jelikož požadavky na jednotlivé technologické prvky v budově se liší. Jsou tak hodnoceny 
následující nejvýznamnější typy budov v majetku HMP: 

- Administrativní budovy 
- Školská zařízení 
- Budovy pro obchodní účely 
- Budovy pro bydlení 
- Budovy pro kulturu 

V následujících tabulkách č. 15, 16, 17, 18, 19 jsou uvedeny váhy kritérií technického 
zařízení budov jednotlivých typů budov, tak jak byly stanoveny na základě zhodnocení 
expertní skupinou. Stanovené váhy jsou platné v případě, že budova všechny tyto 
technologické prvky obsahuje. Pokud ne, budou váhy upraveny v poměru jim 
příslušným. 

Př. Pokud budova neosahuje chlazení, váha bude uvažována jako 0 a všechny ostatní 
váhy budou navýšeny v poměru, tak aby součet vah byl roven 1. 
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Tabulka 15: Váhy TZB pro administrativní budovu 

  
Doc. Ing. Milan 

Ostrý, Ph.D. 
Prof. Ing. Petr Hájek, 

csc., feng 
Doc. Ing. Michal 
Kabrhel, Ph.D. 

Průměrné 
váhy 

Č
. Kritérium PP SM Ø PP SM Ø PP SM Ø 

1 Vytápění 0,22 0,25 0,24 0,22 0,27 0,25 0,22 0,25 0,24 0,24 

2 Chlazení 0,19 0,24 0,22 0,17 0,18 0,17 0,19 0,21 0,20 0,20 

3 Větrání 0,14 0,18 0,16 0,19 0,22 0,21 0,17 0,20 0,19 0,18 

4 Úprava vlhkosti 0,00 0,01 0,01 0,08 0,06 0,07 0,11 0,08 0,10 0,06 

5 Příprava TV 0,06 0,03 0,04 0,11 0,08 0,09 0,08 0,06 0,07 0,07 

6 Osvětlení 0,17 0,15 0,16 0,14 0,11 0,12 0,14 0,12 0,13 0,14 

7 

Další 
technologické 
prvky 0,08 0,06 0,07 0,06 0,03 0,04 0,06 0,03 0,04 0,05 

8 Způsob měření 0,08 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 

9 Zavedený EM 0,06 0,04 0,05 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Tabulka 16: Váhy kritérií pro budovu pro vzdělávání 

  
Doc. Ing. Milan 

Ostrý, Ph.D. 
Prof. Ing. Petr Hájek, 

csc., feng 
Doc. Ing. Michal 
Kabrhel, Ph.D. 

Průměrné 
váhy 

Č
. Kritérium PP SM Ø PP SM Ø PP SM Ø 

1 Vytápění 0,22 0,25 0,23 0,22 0,25 0,24 0,22 0,29 0,26 0,24 

2 Chlazení 0,06 0,03 0,04 0,14 0,18 0,16 0,14 0,12 0,13 0,11 

3 Větrání 0,19 0,27 0,23 0,19 0,26 0,23 0,19 0,22 0,21 0,22 

4 Úprava vlhkosti 0,00 0,01 0,01 0,08 0,05 0,07 0,08 0,06 0,07 0,05 

5 Příprava TV 0,03 0,02 0,02 0,11 0,07 0,09 0,11 0,08 0,10 0,07 

6 Osvětlení 0,17 0,19 0,18 0,17 0,11 0,14 0,17 0,15 0,16 0,16 

7 

Další 
technologické 
prvky 0,14 0,07 0,11 0,06 0,03 0,04 0,06 0,03 0,04 0,06 

8 Způsob měření 0,11 0,07 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,05 

9 Zavedený EM 0,08 0,07 0,08 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,03 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  
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Tabulka 17: Váhy kritérií pro budovu pro obchodní účely 

  
Doc. Ing. Milan 

Ostrý, Ph.D. 
Prof. Ing. Petr Hájek, 

csc., feng 
Doc. Ing. Michal 
Kabrhel, Ph.D. 

Průměrné 
váhy 

Č
. Kritérium PP SM Ø PP SM Ø PP SM Ø 

1 Vytápění 0,23 0,17 0,20 0,22 0,26 0,24 0,22 0,25 0,23 0,23 

2 Chlazení 0,20 0,21 0,21 0,11 0,12 0,11 0,17 0,20 0,18 0,17 

3 Větrání 0,17 0,23 0,20 0,14 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,16 

4 Úprava vlhkosti 0,11 0,08 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 

5 Příprava TV 0,00 0,01 0,01 0,11 0,08 0,10 0,08 0,06 0,07 0,06 

6 Osvětlení 0,11 0,14 0,13 0,19 0,18 0,19 0,17 0,16 0,16 0,16 

7 

Další 
technologické 
prvky 0,09 0,08 0,08 0,14 0,09 0,11 0,14 0,09 0,11 0,10 

8 Způsob měření 0,06 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 

9 Zavedený EM 0,03 0,04 0,03 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Tabulka 18: Váhy kritérií pro budovu pro bydlení 

  
Doc. Ing. Milan 

Ostrý, Ph.D. 
Prof. Ing. Petr Hájek, 

csc., feng 
Doc. Ing. Michal 
Kabrhel, Ph.D. 

Průměrné 
váhy 

Č
. Kritérium PP SM Ø PP SM Ø PP SM Ø 

1 Vytápění 0,22 0,29 0,26 0,22 0,29 0,26 0,22 0,29 0,26 0,26 

2 Chlazení 0,03 0,02 0,02 0,14 0,13 0,14 0,11 0,12 0,11 0,09 

3 Větrání 0,14 0,12 0,13 0,19 0,24 0,22 0,19 0,20 0,20 0,18 

4 Úprava vlhkosti 0,00 0,01 0,01 0,08 0,06 0,07 0,08 0,05 0,07 0,05 

5 Příprava TV 0,19 0,23 0,21 0,11 0,08 0,10 0,14 0,13 0,14 0,15 

6 Osvětlení 0,17 0,18 0,17 0,17 0,12 0,14 0,17 0,13 0,15 0,16 

7 

Další 
technologické 
prvky 0,08 0,05 0,07 0,06 0,03 0,04 0,06 0,03 0,04 0,05 

8 Způsob měření 0,11 0,07 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 

9 Zavedený EM 0,06 0,03 0,04 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  
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Tabulka 19: Váhy kritérií pro budovu pro kulturu 

  
Doc. Ing. Milan 

Ostrý, Ph.D. 
Prof. Ing. Petr Hájek, 

csc., feng 
Doc. Ing. Michal 
Kabrhel, Ph.D. 

Průměrné 
váhy 

Č
. Kritérium PP SM Ø PP SM Ø PP SM Ø 

1 Vytápění 0,22 0,20 0,21 0,22 0,26 0,24 0,22 0,23 0,23 0,23 

2 Chlazení 0,19 0,18 0,19 0,19 0,22 0,21 0,19 0,23 0,21 0,20 

3 Větrání 0,17 0,17 0,17 0,14 0,22 0,18 0,17 0,20 0,18 0,18 

4 Úprava vlhkosti 0,03 0,03 0,03 0,08 0,05 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 

5 Příprava TV 0,00 0,01 0,01 0,11 0,07 0,09 0,11 0,07 0,09 0,06 

6 Osvětlení 0,11 0,11 0,11 0,17 0,11 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 

7 

Další 
technologické 
prvky 0,11 0,11 0,11 0,06 0,03 0,04 0,06 0,04 0,05 0,07 

8 Způsob měření 0,06 0,08 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 

9 Zavedený EM 0,11 0,12 0,12 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,05 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  
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V následující tabulce je uveden souhrn vah jednotlivých typů budov. Znázorněny jsou 
rozdíly v jednotlivých váhách technologií pro jednotlivé budovy. Největší rozdíl je 
uvažovaný u chlazení budov, kde je rozdíl 11 procentních bodů mezi budovou pro 
bydlení a pro kulturu. Druhý nejvýraznější rozdíl je v přípravě teplé vody, kdy v bytových 
domech je jí spotřebováno výrazně více než v ostatních typech budov. 

Tabulka 20: Souhrnná tabulka vah kritérií 

Č. Kritérium AD
M
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ty
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IN
 –

 M
AX

 

1 Vytápění 0,24 0,24 0,23 0,26 0,23 0,03 
2 Chlazení 0,20 0,11 0,17 0,09 0,20 0,11 
3 Větrání 0,18 0,22 0,16 0,18 0,18 0,06 
4 Úprava vlhkosti 0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 0,02 
5 Příprava TV 0,07 0,07 0,06 0,15 0,06 0,09 
6 Osvětlení 0,14 0,16 0,16 0,16 0,13 0,03 
7 Další technologické prvky 0,05 0,06 0,10 0,05 0,07 0,05 
8 Způsob měření 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,01 

9 Zavedený EM 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Na základě tohoto hodnocení je možné optimalizovat rozhodovací proces pro návrh 
energeticky úsporného opatření. Zjednodušeně lze říci, že např. V bytových domech je 
rozhodující na spotřebu energie vytápění, větrání a příprava teplé vody. Zanedbatelný 
vliv mají naopak technologické prvky, ze kterých se obvykle vyskytuje výtah. Oproti tomu 
u administrativních budov je rozhodující na spotřebu energie vytápění, chlazení, větrání 
a osvětlení. Na těchto prvcích je tak možné maximalizovat úsporu spotřeby energie 
v případě zastaralých technologií. 
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13.4.4. Bodové hodnocení 

Pro každou konstrukci obálky budovy je stanovena stupnice bodového hodnocení. Toto 
bodové hodnocení zjednodušuje výpočet potenciálu úspor na budovách. Na základě 
technického popisu jsou přiřazeny body, které značí kvalitu konstrukce/snižující dopad 
na spotřebu energie. 

Stupnice jsou uvažovány jako lineární.  

Přiřazení bodů je možné na základě typického zástupce uvedeného v dotazníkovém 
šetření nebo na základě přesného údaje uvedeného v PENB nebo EA. Bude tak možné 
tento údaj vždy zpřesňovat na základě dostupných dat. Cílem bodování je analogicky 
popsat danou konstrukci nebo použitou technologii v budově a na základě přiřazených 
bodů stanovit, jak velký je potenciál pro úspory spotřeby energie v budově.  V ideálním 
případě může být dosaženo na daných budovách u všech hodnocení 10 bodů. Čím lepší 
hodnocení budova v daném kritériu získá, tím je hospodárnější a klesá tak potenciál 
úspor v daném kritériu. 

13.4.5. Obálka budovy 

Bodové hodnocení obálky budovy je rozděleno do čtyř kritérií – obvodové stěny, výplně 
otvorů, střecha a podlaha. Body jsou přidělovány podle součinitele prostupu tepla (U) 
dané konstrukce. Je možné využít typického zástupce nebo na základě PENB vypočtenou 
hodnotu.  

 

Obrázek 15: Bodové hodnocení obvodových stěn 

Obvodové stěny 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
U (W/m2k) 1,5          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  
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Kriteriální meze – viz Obrázek 15 byly zvoleny s ohledem na nejhorší běžně užívanou 
skladbu obvodového zdiva 30 cm plné cihly. Pokud by byla konstrukce horší, tedy 
U >1,5 W/m2k je přiřazeno 0 bodů. Druhá kriteriální mez je stanovena jako nejlepší 
dostupné řešení (BAT – Best Available Technology). V tomto případě je použita hodnota 
pro budovy v pasivním standardu. Pro maximální zisk 10 bodů je uvažováno 
s u <0,12 W/m2k, tady hodnota doporučení pro pasivní domy. 

 

Tabulka 21: Typický zástupce obvodových stěn 
 Typický zástupce U (W/m2k) Body 
Plná cihla tl. 600 cm 1,19 2,25 
Dutinová cihla (CDm apod) tl. 375 mm 1,43 0,51 
Stěnový ŽB panel 1,02 3,48 
Plynosilikát 0,49 7,33 
Dřevěná 0,8 5,07 
Kámen 1,39 0,80 
Porobeton (Ytong) 0,22 9,28 
Cihelné bloky (Porotherm apod.) 0,22 9,28 
Lehký obvodový plášť (LOP) 1,06 3,19 
Hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy 0,12 10 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím ČSN 73 0540-3  

 

 

Obrázek 16: Bodové hodnocení výplní otvorů 

Výplně otvorů 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
U (W/m2k) 5          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  
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Kriteriální meze pro výplně otvorů – viz Obrázek 16, byly zvoleny s ohledem na nejhorší 
užívanou skladbu výplně otvorů, kovové s jednoduchým zasklením (U=5,65 W/m2k). 
Pokud by byla výplň horší, tedy U>5 W/m2k je přiřazeno 0 bodů. Pro Maximální zisk 
10 bodů je uvažováno s U< 0,5 W/m2k, tedy hodnota nejlepších výrobků na trhu (BAT – 
Best Available Technology) – viz Tabulka 22. 

Tabulka 22: Typický zástupce výplní otvorů 
Typický zástupce U (W/m2k) Body 
Kovová – původní 3,9 2,44 
Dřevěná zdvojená 2,5 5,56 
Dřevěná špaletová 2,35 5,89 
Okna s izolačním zasklením po roce 2002 1,5 7,78 
Okna s izolačním zasklením po roce 2008 1,2 8,44 
Okno s izolačním trojsklem 0,9 9,11 
Okno s izolačním čtyřsklem 0,5 10,00 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím ČSN 73 0540-3  

 

Konstrukce stropu pod nevytápěnou půdou je uvažována také jako střecha, jedná se 
o modelové zjednodušení s ohledem na obdobné požadavky na součinitel prostupu 
tepla. 

Obrázek 17: Bodové hodnocení střechy/stropu posledního nadzemního podlaží 

Střecha 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
U (W/m2k) 1,5          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Kriteriální meze střechy – viz Obrázek 17 byly zvoleny s ohledem na nejhorší běžně 
užívanou skladbu trámového stropu pod půdou. Pokud by byla konstrukce horší, tedy 
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U>1,5 W/m2k je přiřazeno 0 bodů. Pro maximální zisk 10 bodů je uvažováno 
s U<0,1 W/m2k, tady hodnota doporučení pro pasivní domy – viz Tabulka 23. 

Tabulka 23: Typický zástupce střechy/stropu 
Typický zástupce U (W/m2k) Body 
Plochá střecha 0,67 5,93 
Plochá střecha zateplená po roce 2002 0,24 9,00 
Šikmá střecha 0,67 5,93 
Šikmá střecha zateplená po roce 2002 0,24 9,00 
Strop pod nevytápěnou půdou 0,67 5,93 
Strop pod nevytápěnou půdou zateplená po roce 2002 0,24 9,00 
Hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy 0,1 10 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím ČSN 73 0540-3  

 

Obrázek 18: Bodové hodnocení podlahy nejnižšího vytápěného podlaží 

Podlaha nejnižšího vytápěného podlaží 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
U (W/m2k) 3          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Kriteriální meze podlahy nejnižšího vytápěného podlaží – viz Obrázek 18 byly zvoleny 
s ohledem na nejhorší běžně užívanou skladbu podlahy na terénu. Pokud by byla 
konstrukce horší, tedy U>3 W/m2k je přiřazeno 0 bodů. Pro maximální zisk 10 bodů je 
uvažováno s U<0,15 W/m2k, tady hodnota doporučení pro pasivní domy – viz Tabulka 
24. 
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Tabulka 24: Typický zástupce podlahy  
Typický zástupce U (W/m2k) Body 
Strop nad nevytápěným suterénem 1 7,02 
Podlaha na terénu 3 0,00 
Kombinace (více jak 75 % na terénu) 2,5 1,75 
Kombinace (50–75 % na terénu) 2 3,51 
Kombinace (25–50 % na terénu) 1,5 5,26 
Podlaha vytápěného suterénu 3 0,00 
Strop nad nevytápěným suterénem zateplená po roce 2002 0,6 8,42 
Podlaha na terénu – zateplená po roce 2002 0,45 8,95 
Kombinace (více jak 75 % na terénu) - zatepleno po roce 2002 0,45 8,95 
Kombinace (50–75 % na terénu) - zatepleno po roce 2002 0,45 8,95 
Kombinace (25–50 % na terénu) - zatepleno po roce 2002 0,45 8,95 
Podlaha vytápěného suterénu zateplená po roce 2002 0,45 8,95 
Hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy 0,15 10 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím ČSN 73 0540-3  
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13.4.6. Technické zařízení budov 

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena bodově, tak aby bylo možné stanovit potenciál úspor 
pro aplikaci energeticky úsporného opatření.  

Pro vytápění jsou stanoveny výpočty bodů pro hlavní a vedlejší zdroj (každý viz. 
samostatné schéma na obrázcích 19 a 20), jelikož se běžně vyskytují dva zdroje 
v budově. Celkové bodové hodnocení je dáno váženým průměrem podle procentuálního 
využití jednotlivých zdrojů. Pro hlavní zdroj může být stanoveno využití 0-100 %. 
Zbývající podíl bude přiřazen vedlejšímu zdroji. 

Obrázek 19: Bodové hodnocení pro hlavní zdroj vytápění 

Vytápění (hlavní zdroj) 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinnost 50          100 
Koeficient primární  
Neobnovitelné energie 3          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Bodové hodnocení zdroje vytápění je vypočteno jako průměr bodů za Účinnost zdroje 
[%] a Koeficient primární neobnovitelné energie – viz Tabulka 25. 
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Obrázek 20: Bodové hodnocení pro vedlejší zdroj vytápění 

Vytápění (vedlejší zdroj) 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinnost 50          100 
Koeficient primární  
Neobnovitelné energie 3          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Tabulka 25: Koeficienty primární neobnovitelné energie 
Zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí 1,1 
Propan-butan, LPG, topný olej 1,2 
Elektřina 3 
Dřevěné pelety 0,2 
Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,1 
Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) 0 
Elektřina – dodávka mimo budovu −3,0 
Teplo – dodávka mimo budovu −1,0 
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem OZE > 80 % 0,1 
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem OZE mezi 50 % a 80 % 0,3 
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem OZE < 50 % 1 
Ostatní neuvedené energonositele 1,2 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím Vyhlášky č.  78/2013 Sb.,  o energet ické náročnosti  budov.   

 

Pro výpočet bodového hodnocení tepelného čerpadla je uvažováno s následujícími 
parametry. 

- Účinnost vyšší než 100 % 
- Neobnovitelná primární energie stanovena vzorcem  
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nPE= Koeficient npe
COP (topný faktor tepelného čerpadla)

= 3,0
COP

 

Rovnice 7 
Tabulka 26: Typický zástupce vytápění 

Typický zástupce Účinnost nPE Body 
Tepelné čerpadlo COP=3,1 100 0,968 8,39 
Kotel na tuhá paliva před rokem 2005 75 1,1 5,67 
Kotel na tuhá paliva před rokem 1995 50 1,1 3,17 
Plynový kotel před rokem 2005 77 1,1 5,87 
Kondenzační plynový kotel 98 1,1 7,97 
Nízkoteplotní plynový kotel 89 1,1 7,07 
CZT 99 1 8,23 
Elektrické přímotopy 99 3 4,90 
Akumulační kamna 99 3 4,90 
Kogenerační jednotka 95 -3 9,75 

 Zdroj:  Vlastní zpracování  s  využit ím ČSN 73 0331-1  

Pro výpočet bodového hodnocení je uvažováno se sezónní účinností chlazení 
a podlahovou plochou chlazené části budovy – viz Obrázek 21. Je uvažováno, čím větší 
podlahová plocha je chlazená, tím větší je potenciál úspor. 

Obrázek 21: Bodové hodnocení pro chlazení 

Chlazení 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EER (Sezonní chladící 
 faktor zdroje chladu) [-] 1          5 
Chlazená podlahová  
Plocha [%] 0          100 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  
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Tabulka 27: Typický zástupce chlazení 
Typický zástupce EER [-] Body 
Není   0 
Centrální chlazení vzduchotechnikou 3,8 7 
Lokální zdroje chladu 3,8 7 

 Zdroj:  Vlastní zpracování  s  využit ím ČSN 73 0331-1  

Větrání budovy může být přirozené okny nebo nucené – viz Tabulka 28. Ztráty větráním 
jsou uvažovány v souladu s PENB jako spotřeba energie na vytápění. 

Obrázek 22: Bodové hodnocení pro větrání budovy 

Větrání 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinnost zpětného 
Získávání tepla [%] 0          100 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Tabulka 28: Typický zástupce větrání 
Typický zástupce Účinnost Body 
Přirozené 0 0 
Nucené bez rekuperace 0 0 
Nucené s rekuperací 75 7,5 

 Zdroj:  Vlastní zpracování  

 

Obrázek 23: Bodové hodnocení pro úpravu vlhkosti 

Úprava vlhkosti 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Typický zástupce NE     Lokálně     Celá budova 

Zdroj:  V lastn í zpracování  
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Úprava vlhkosti spočívá v přidávání nebo odebírání vodní páry do nebo ze vzduchu pro 
zajištění požadované vlhkosti vzduchu vnitřního prostředí. Obvykle probíhá v rámci 
vzduchotechniky. Prostory mohou být zvlhčovány parním generátorem nebo naopak 
odvlhčovány kondenzátorem umístěným ve vzduchotechnice. Úprava vlhkosti probíhá 
obvykle v prostorech se specifickými nároky na prostředí. Typicky jsou odvlhčovány 
bazény. 

Obrázek 24: Bodové hodnocení pro přípravu TV 

Příprava TV 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Účinnost [%] 50          100 
Koeficient nPE 3          0 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Bodové hodnocení zdroje ohřevu TV je vypočteno jako průměr bodů za Účinnost 
zdroje [%] a Koeficient primární neobnovitelné energie – viz Tabulka 29. 
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Rovnice 8 
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Tabulka 29: Koeficienty primární neobnovitelné energie 

Energonositel Koef. 
nPE 

Zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí 1,1 
Propan-butan, LPG, topný olej 1,2 
Elektřina 3 
Dřevěné pelety 0,2 
Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,1 
Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) 0 
Elektřina – dodávka mimo budovu −3,0 
Teplo – dodávka mimo budovu −1,0 
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem OZE > 80 % 0,1 
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem OZE mezi 50 % a 80 % 0,3 
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem OZE < 50 % 1 
Ostatní neuvedené energonositele 1,2 

Zdroj:  V lastní zpracování s  využit ím Vyhlášky 78/2013 Sb.,  o energet ické náročnost i  budov.  Ministerstvo 
průmyslu  a  obchodu.  2013 

 

Pro výpočet bodového hodnocení tepelného čerpadla je uvažováno s následujícími 
parametry. 

- Účinnost vyšší než 100 % 
- Neobnovitelná primární energie stanovena vzorcem  

nPE= Koeficient nPE
COP(topný faktor tepelného čerpadla)

= 3,0
COP

 

Rovnice 9 
Tabulka 30: Typický zástupce ohřevu TV 

Typický zástupce Účinnost nPE Body 
El. Bojler 95 3 4,50 
Průtokový ohřívač 99 3 4,90 
Plynový kotel 89 1,1 7,07 
CZT 99 1 8,23 
Tepelné čerpadlo COP=3,1 100 0,968 8,39 
OZE (FVE nebo solární panely) 99 0 9,90 

 Zdroj:  Vlastní zpracování  s  využit ím ČSN 73 0331-1  
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Pro osvětlení byly stanoveny body na základě typických zástupců užívaných v budovách. 

Obrázek 25: Bodové hodnocení pro osvětlení 

Osvětlení 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Typický měrný příkon [W/lux] 0,2        0,033  0,025 

Typický zástupce Žá
ro

vk
a  

      Zá
řiv

ka
  

LE
D 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Tabulka 31: Typický zástupce osvětlení 
Typický zástupce Typický měrný příkon [W/lux] Body 
Žárovka 0,2 0 
Zářivka 0,033 9,54 
LED 0,025 10 

 Zdroj:  Vlastní zpracování  s  využit ím DESIGNBUILDER  

 

Další technologické prvky 
Jedná se o soupis významných technologických prvků, které ovlivňují spotřebu energie 
v budově.  
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- Sauna  
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- Promítací zařízení (kinosál apod.)  
- Chladírna  
- Fotovoltaická elektrárna  
- Prádelna 

Tyto technologické prvky ovlivňují spotřebu energie a na základě znalosti jejich využití je 
možné stanovit potřebu podružného měření, optimalizace spotřeby energie apod. 

Obrázek 26: Bodové hodnocení pro způsob měření 

Způsob měření 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Typický zástupce   Fakturační    Podružné měření  Online metering 

Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Způsob měření výrazně ovlivňuje způsob stanovení spotřeby energie v dané budově. 
Pokud jsou sledována pouze fakturační měřidla, není možné odlišit různé provozy 
v budově a vyhodnocování spotřeby je možné pouze na základě měsíčního nebo ročního 
intervalu.  

Podružné měření zohledňuje spotřebu energie v jednotlivých provozech a je tak možné 
odlišit spotřebu např. Školní kuchyně a vytápění, pokud je vytápěno plynovým kotlem. 

Online metering podává aktuální informace o spotřebě. Mohou tak být zachyceny 
odchylky od standardu a eliminovány zvýšené provozní náklady na energie a vodu. 

Obrázek 27: Bodové hodnocení pro zavedení energetického managementu 

Zavedený EM 
Body 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 -  NE          ANO 

Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Energetický management (EM) je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. 
V širším pohledu je EM součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku 
(Facility Management). EM klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých 
spotřeb energií a médií. 

Cílem EM je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného 
provozu při pokrytí všech energetických potřeb. Obecně má EM dva cíle: 

- Optimalizaci spotřeb energií a médií, 
- Optimalizaci výroby či dodávky energií a médií. 
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13.4.7. Vážený součet bodů 

Vážený součet bodů vychází z vah určených expertní skupinou pro hodnocení obálky 
budovy a technického zařízení budovy. Je tak hodnocením celé budovy. Na základě 
váženého součtu bodů je možné stanovit „Hodnotu energetického posouzení“ a stanovit 
tak pořadí realizace doporučených opatření.  

Vážený součet bodů může nabývat hodnot 0-10 a značí tak kvalitu obálky budovy nebo 
vyspělost technického zařízení budovy. Čím nabývá nižších hodnot tím je vyšší potenciál 
energetických úspor. Na základě váženého součtu bodů můžeme hodnotit budovu jako 
celek a následně stanovit potenciál pro zlepšení hodnocení budovy v jednotlivých 
kritériích jak obálky budovy, tak technického zařízení budovy. 

V následující tabulce 32 je uveden příklad bodového hodnocení váženého součtu bodů 
na základě popisu budovy. 

Tabulka 32: Ukázka váženého součtu bodů pro obálku budovy 

Č. Kritérium 
Průměrné 
váhy Hodnota Zateplení   Body 

1 Obvodové stěny 0,31 Plná cihla Částečně   2,25 

2 Výplně otvorů 0,47 Dřevěná zdvojená     5,56 

3 Střecha 0,16 Plochá střecha Částečně   5,93 

4 
Podlaha nejnižšího vytápěného 
podlaží 0,05 

Strop nad nevytápěným 
suterénem ANO   8,95 

Vážený součet bodů 4,76 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Z celkového pohledu je budova nevyhovující z pohledu tepelně technických vlastností 
obálky budovy. U této budovy jsou vyhovují pouze výplně otvorů, ostatní konstrukce 
obálky budovy je vhodné doporučit k zateplení. 
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Tabulka 33: Ukázka váženého součtu bodů pro TZB 

č. Kritérium   Hlavní zdroj % využití Vedlejší zdroj Body 

1 Vytápění 0,29 Plynový kotel 100 0 5,87 

2 Chlazení 0,00 Není 0   0,00 

3 Větrání 0,27 Přirozené okny     0,00 

4 Úprava vlhkosti 0,00 Není     0,00 

5 Příprava TV 0,08 Plynový kotel Zásobníkový   5,87 

6 Osvětlení 0,19 Zářivkové     9,54 

7 Další technologické prvky 0,08 0       

8 Způsob měření 0,06 Fakturační měřidla     2,00 

9 Zavedený EM 0,04 ANO     10,00 

Vážený součet bodů 4,49 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

Při hodnocení technického zařízení budovy – viz Tabulka 33, budova nevyužívá účinná 
zařízení. Rozhodující pro vážený součet bodů je především způsob vytápění a větrání, 
které jsou nevyhovující a vykazují vysoký potenciál úspor. 

13.4.8. Hodnota energetického posouzení 

Jedním z hlavních cílů metodiky je efektivní využití finančních prostředků na energeticky 
úsporná opatření a slouží jako základ pro zavedení plánování energeticky úsporných 
opatření. Zjednodušuje tak rozhodovací proces výběru vhodných budov pro daná 
opatření. Na základě této metodiky je stanovena zjednodušení metoda hodnocení 
budov, tak aby bylo rozhodování o energetických opatřeních rychlé a efektivní. 
Poskytuje tak první stupeň hodnocení v předinvestiční fázi. Není tak nutné realizovat 
nákladné energetické audity a posudky na všechny budovy, ale pouze na ty, u kterých je 
vysoký potenciál úspor. Omezí se zároveň administrativa s vyhodnocováním navržených 
opatření v energetických auditech. 

Je využitelná pro budovy, pro které není zpracován PENB, nebo pro HMP, která vlastní 
tak rozsáhlý komplex budov je nutné budovy třídit dle efektivity – hodnoty 
energetického posouzení současného stavu a tím i možného potenciálu úspor. K tomu 
slouží reálná data o spotřebě energie a nákladech pro jednotlivé budovy.  

Pro výběr vhodných budov pro realizaci doporučených opatření je stanoveno výpočtem 
hodnoty energetického posouzení:  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑒𝑒𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒éℎ𝐻𝐻 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝐻𝐻í =
𝑉𝑉áž𝑒𝑒𝐻𝐻é 𝑏𝑏𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏é ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝐻𝐻í

𝑅𝑅𝑒𝑒á𝑙𝑙𝐻𝐻á 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻ř𝑒𝑒𝑏𝑏𝑦𝑦 𝑒𝑒𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
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Reálná data spotřeby energie: 

- Spotřeba energie [kWh] 
- Spotřeba primární neobnovitelné energie [kWh] 
- Emise znečišťujících látek [CO2] 
- Náklady na nákup energie [Kč] 
- Kombinací v předem daném poměru 

Pro výpočet hodnoty energetického posouzení je možné zvolit výše zmíněné dělitele. 
Jejich volba je závislá na potřebě dosažení výsledku. Je tak možné upřednostnit 
maximální snížení provozních nákladů nebo např. Spotřebu primární neobnovitelné 
energie.  Volba je dána pouze na základě stanoveného cíle, který si obec vytyčí.  

Na základě tohoto podílu je možné řadit dle maximální hodnoty a třídit budovy do skupin 
dle vhodnosti opatření. Vzniká tak zásobník doporučených opatření. Pro tyto budovy 
bude doporučena realizace energetického auditu a zpřesnění výsledků, tak aby mohlo 
opatření být realizováno. Tím bude zajištěno optimální řízení nákladů na přípravu 
energeticky úsporných projektů. 

Výsledkem hodnocení dle metodiky je stanovení potenciálu úspor na jednotlivých 
budovách. Pro jednotlivé budovy je vypočteno bodové hodnocení, které odpovídá 
technickému stavu budovy a stanovuje tak potenciál možného zlepšení budovy. Na 
základě tohoto hodnocení v jednotlivých kritériích je tak možné odhadnout potenciál 
úspor spotřeby energie/nákladů. Stejně jako je hodnocení budovy děleno do dvou 
základních kategorií (obálky budovy a TZB), jsou takto děleny i výsledky hodnocení. 

Můžeme tak realizovat opatření na obálce budovy a na technickém zařízení budovy. 
V tomto případě jsou stanovena potenciální doporučená opatření, která je možné na 
budově aplikovat. Na základě tohoto hodnocení je možné pro konkrétní vybrané budovy 
zpracovat detailní hodnocení formou energetického auditu apod. a na budově aplikovat. 

Obecně lze opatření dělit dle následujícího schématu v tabulce 34. 
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Tabulka 34: Možné výsledky hodnocení budovy 

Opatření na obálce budovy 
  Dílčí zateplení 
    Zateplení fasády budovy 
    Zateplení střechy/stropu posledního podlaží 
    Výměna výplní otvorů 
    Zateplení podlahy nejnižšího vytápěného podlaží 
    Instalace stínění budovy 
  Komplexní zateplení obálky budovy 
Opatření na technickém zařízení budovy 
  Měření a regulace 
  Zavedení energetického managementu 
  Výměna části technického zařízení budovy 
    Instalace zdroje vytápění s vyšší účinností 
    Instalace vzduchotechniky s rekuperací 
    Instalace OZE 
    Výměna/revitalizace umělého osvětlení 
    Rekuperace tepla z TZB 
Komplexní revitalizace budovy 
Bez dalšího výrazného potenciálu úspor 
Potřeba zpřesnění dat 

Zdroj:  V lastn í zpracování  

 

 Financování energeticky úsporných opatření 

Jako finanční model je uvažováno s tím, jaký finanční zdroj je vhodný pro realizaci 
daného opatření. Analýza zdrojů financování byla provedena v kapitole 10.1 na 
straně 27. S těmito finančními zdroji je pracováno při návrhu finančního modelu pro 
energeticky úsporná opatření. Každý z jmenovaných zdrojů se hodí pro jiný typ opatření 
a jejich kombinací tak obec může dosáhnout vysoké efektivity při realizaci těchto 
opatření. 

Základem pro sestavení finančního modelu je především stanovení potenciálu pro 
každou budovu. Na základě tohoto hodnocení je možné budovy třídit pro jednotlivá 
opatření a k nim zvolit optimální zdroj financování – viz Obrázek 28. 
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Obrázek 28: Diagram rozdělení energeticky úsporných opatření a vhodných zdrojů financování 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

Cílem finančního modelu je maximalizace využití cizích zdrojů financování, tak aby bylo 
dosaženo maximálního dopadu na snížení spotřeby energie. Toho je možné dosáhnout 
na základě seřazení budov dle maximálního dopadu na snížení spotřeby energie/nákladů 
pro jednotlivé druhy opatření. Cizí zdroje financování zajistí dostatečný zdroj financování 
tak, aby nebyl omezen další chod a služby zajišťované obcí. 

Při plánování opatření na obálce budovy je možné využít pro propočet investičních 
nákladů ceny dle tabulky 35. Na základě stanovení takového propočtu nákladů lze 
přistoupit k úvaze o možnostech financování, a to z vlastních nebo cizích zdrojů.  
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Tabulka 35: Orientační cena energeticky úsporných opatření obálky budovy 
Zateplované konstrukce Kč bez DPH/m2 
Obvodové stěny 2 300 
Ploché a šikmé střešní konstrukce 2 200 
Konstrukce k nevytápěným prostorům 1 000 
Podlaha na terénu 2 500 
Výplně otvorů 6 000 

Zdroj:  V lastn í zpracování s  využitím Pravidel pro žadatele  a  příjemce podpory  v  OPŽP  

Fond úspor 

Fondem úspor se rozumí vytvořený fond, který je generován na základě dosažených 
reálných úspor nákladů za nákup energie. Příkladem může být takto koncipovaný fond, 
který je využitý v Litoměřicích (viz. Kapitola 10.3.2 na straně 35). Tento fond následně 
transparentně rozděluje finanční prostředky na další úsporná opatření, do rozpočtu 
obce a pro příspěvkové organizace. Jelikož část z tohoto fondu úspor může být přidělena 
příspěvkovým organizacím, může tak sloužit jako motivační nástroj k dalším energeticky 
úsporným opatřením, tentokrát formou měkkých opatření. Těmi může být důraz na 
šetrné užívání budovy a vzdělávání uživatelů budovy. 

 Realizace opatření 

Na základě doporučení opatření dle hodnocení potenciálu dochází k realizaci opatření. 
Do této fáze je zahrnuta předinvestiční příprava v podobě zpracování projektové 
dokumentace a investiční fáze zahrnující realizaci navržených opatření. 

Předinvestiční fáze: 

- Zpracování projektové dokumentace 
- Výběr zhotovitele 

Investiční fáze: 

- Realizace navrženého opatření 

 Kontrola a korekce 

Nedílnou součástí řízení nákladů na energie budov v majetku města je neustálá kontrola 
a vyhodnocování realizovaných opatření a návrhy k dalšímu zlepšování. V souladu 
s ČSN EN 50001, musí docházet neustálému zlepšování. K tomu slouží sledování 
skutečné spotřeby energie a nákladů a vyhodnocování nejen již realizovaných 
energeticky úsporných opatření, ale i stanovování dalšího potenciálu úspor ve spotřebě 
energie. 
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V následujícím diagramu na obrázku 29 je znázorněn cyklus kontroly a vyhodnocování 
návrhu energeticky úsporných opatření na budovách v majetku obce.  

Obrázek 29: Diagram vyhodnocení projektu 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování  

 Přednosti metodiky 

Nabízí řešení i pro správce obce bez příslušného vzdělání, kteří tak budou moci zhodnotit 
stav budov a stanovit potenciální energeticky úsporná opatření. Na základě tohoto 
hodnocení a reálných dat o spotřebě energie a nákladech, tak mohou sestavit investiční 
plán a zahrnout ho do rozpočtu obce.  

Metodika je velmi jednoduchá a aplikovatelná na všechny budovy v majetku obce, aniž 
by byly potřeba nákladné energetické audity. Cena energetických auditů se dle velikosti 
budovy a náročnosti zpracování může pohybovat v řádu 20–100 tisíc Kč. Tyto prostředky 
není nutné vynaložit pro stanovení energeticky úsporných opatření, ale až na základě 
stanoveného potenciálu u budovy, pro kterou bude zpracovávána projektová 
dokumentace k realizaci opatření. Tím dochází k výrazné úspoře finančních prostředků 
vynakládaných do přípravy projektů, jelikož není nutné zpracovávat EA. 

 Omezení metodiky 

Omezení metodiky vyplývá z administrativních obstrukcí a dostupnosti dané metodiky 
přímo pro tisíce představitelů obcí. Aby metodika byla zformalizovaná na popis jistých 
činností daného procesu tak, aby byla srozumitelná, dostupná zdarma a její uplatnění 
vymahatelné, což se dále týká legislativních opatření a politické vůle. Metodika 
zohledňuje limitující faktory, které omezují možnost provedení jinak doporučeného 
opatření, nebo omezují přesnost stanovení potenciálu energetických úspor na dané 
budově. 
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13.9.1. Památkově chráněné budovy  

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jsou památky a kulturní dědictví 
významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od 
nejstarších dob do současnosti. Jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka 
z nejrůznějších oborů lidské činnost jsou chráněny pro své hodnoty historické, umělecké, 
revoluční, vědecké a technické nebo pro svůj přímý vztah k významným osobnostem 
a historickým událostem. Smyslem ochrany památek je jejich zachování, zpřístupňování 
a vhodné využívání tak, aby se podílely na rozvoji společnosti. Kulturní památky jsou 
chráněny jako nedílná součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významný činitel 
životního prostředí a nenahraditelné bohatství. 

Památkově chráněné budovy jsou v hodnocení omezeny a není na ně doporučováno 
zateplení vnějšího líce obvodových stěn budovy, jelikož by došlo k porušení památkové 
ochrany. Výjimku tvoří zateplení na vnitřním líci obvodových stěn např. S použitím 
kapilárně aktivních materiálů, které je možno ve specifických případech aplikovat. Lze 
také jednoduše provést šetrné zateplení stropních konstrukcí posledního podlaží např. 
vláknitou tepelnou izolací nebo tepelnými izolacemi na bázi obnovitelných materiálů. 
Podlahy na terénu nebo stropy oddělující vytápěnou a nevytápěnou zónu je možné také 
obvykle zateplit. U výplní otvorů, např. dvojitých oken, lze provést repliky původních 
konstrukcí, při čemž původní jednoduché zasklení vnějších okenních křídel se nahradí 
dvojsklem.  

Tato opatření je ovšem nutné vždy navrhnout na základě podrobného technického 
posouzení na konkrétní budově a po konzultaci s památkáři. 

13.9.2. Komplexy budov 

Při hodnocení komplexů budov je omezena přesnost stanovení potenciálu energetických 
úspor. Pokud se jedná o různé přístavby s různým způsobem využití, obdobím výstavby 
nebo rekonstrukce apod. Je obtížné stanovit potenciál na celou budovu. Pokud se ovšem 
jedná o budovu s jedním fakturačním měřidlem, není ani možné přesně stanovit 
spotřebu jednotlivých energonositelů a náklady na provoz jednotlivých bloků budovy.  

V tomto případě je vhodné doplnit podružné měření pro jednotlivý budovy, tak aby bylo 
možné přesné stanovení spotřeby energie a rozpočítání nákladů.  
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ČÁST 4 

Aplikace modelu  
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14. Aplikace modelu  

V rámci výzkumu jsem zpracoval studie Akčních plánů úspor energie pro obce zapojené 
do CoM. Od prvotních analýz např. pro obec Modletice, kde jsem analyzoval především 
současný stav spotřeby energie, tak jak ukládá model, až po Akční plán udržitelné 
energie města Hlinska, který již zahrnuje kompletní plán energeticky úsporných 
opatření. Nejvýznamnější aplikací navrženého modelu je implementace Energetického 
ekosystému v rámci budov v majetku HMP. 

V této kapitole jsou představeny konkrétní výsledky aplikace navrženého modelu. 

 Akční plán udržitelné energie města Hlinska 

Tato podkapitola je zpracována na základě vlastní zpracované případové studie Akčního 
plánu udržitelné energie města Hlinska. (29) 

V rámci mezinárodního projektu ENESCOM byl zpracován Akční plán udržitelné energie 
města Hlinska. V této kapitole jsou shrnuty nejdůležitější části, které souvisí s přípravou 
a aplikací navrženého modelu. 

Na základě reálných dat o spotřebě energií byla zpracována analýza současného stavu 
od roku 2005 do roku 2011 – viz Graf 4. Pro místní samosprávy nemusí být hledisko emisí 
CO2 dostatečným argumentem, ale lze o něm uvažovat jako o měřítku šetrnosti 
k životnímu prostředí. Velký význam pro samosprávy však mají náklady na energie, 
jelikož tvoří značnou část výdajů z jejich rozpočtu, což však s emisemi CO2 přímo souvisí. 

Byla provedena analýza obecního majetku, jeho stavu, stáří a využití. Do 
analýzy majetku Města Hlinska jsou zahrnuty všechny energeticky významné budovy 
a zařízení, soukromé obytné budovy a Teplárenská společnost Hlinsko. Od referenčního 
roku 2009 již došlo k několika významným úsporným opatřením vedoucích ke snížení 
spotřeby a emisí CO2. V roce 2010 prošla teplárna změnou zdroje vytápění s využitím 
95 % dřevěné štěpky. Tím došlo u objektů zásobovaných teplem z CZT nejen ke snížení 
nákladů na energie, ale i ke snížení emisí CO2 , patrný pokles v r. 2011. U dalších objektů 
došlo k zateplení a tím ke snížení spotřeby energií a potažmo nákladů – viz Graf 4 a Graf 
5. 
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Graf 4: Spotřeba energie jednotlivých obecních budov 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  

  

Graf 5: Náklady na energie pro jednotlivé objekty ve vlastnictví města Hlinska 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  

V rámci akčního plánu byla stanovena dlouhodobá vize a vymezeny 3 prioritní oblasti 
pro uplatnění opatření.  

„Zajištění spolehlivého a hospodárného zásobování energií a nakládání s palivy, energií 
a odpady v souladu s dlouhodobým udržitelným rozvojem města a regionu a životním 
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prostředím pro udržení a zlepšování vysoké kvality života ve městě Hlinsko.“  
Viz Obrázek 30. 

 
Obrázek 30: Diagram prioritních oblastí Akčního plánu 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  

14.1.1. Prioritní oblast 1: Úspory energií 

Úspory energií jsou jednou z nejdůležitějších oblastí Akčního plánu. Úsporná opatření 
budou realizována na základě předchozího ekonomického a environmentální 
rozhodování. Úsporná opatření budou realizována na vybraných objektech v majetku 
města dle dat z Inventury energetické spotřeby města, kterou jsem zpracoval jako 
prvotní a která předcházela návrhu Akčního plánu. Pro všechna navržená opatření 
budou vypracovány energetické audity s posouzením optimální varianty úsporného 
opatření. Jedná se nejen o budovy ve vlastnictví města ale také o veřejné osvětlení 
a městská vozidla. Ve spolupráci se soukromým sektorem budou sledována úsporná 
opatření budov v soukromém vlastnictví. 

Na základě zavedení energetického managementu bude optimalizován provoz a využití 
budov ve vlastnictví města, aby nedocházelo k plýtvání. Toto opatření ovšem nelze 
přesně kvantifikovat, protože přínos následkem snížení spotřeby energií bude v různé 
míře kompenzován nárůstem cen energií.  

Vize Cíle
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Graf 6: Vývoj spotřeby energie obecních budov 

 

Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  

Na základě plánu energetických opatření na vlastních budovách město Hlinsko sníží 
spotřebu energie do r. 2020 oproti původnímu stavu v roce 2009 o 20,8 % z 8 965 MWh 
na 7 104 MWh ročně – viz Graf 6.  

V následující tabulce 36 jsou uvedena plánovaná opatření na obecním majetku vedoucí 
ke snížení spotřeby energie. Jedná se o tzv. tvrdá opatření – tedy zateplení 
a rekonstrukce budov. Tato opatření musí následovat ještě tzv. měkká opatření, tedy 
školení a motivace osob využívajících dané budovy. Tím dojde k hospodárnému chování 
osob a přenášení zkušeností na všechny obyvatele města Hlinska.  
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Tabulka 36: Návrh plánovaných opatření 

Plánované úsporná opatření  

Plánovaný 
rok 
realizace 

Náklady 
Kč[] 

Snížení 
spotřeby 
[MWh] 

OZE 
[MWh] 

Snížení 
emisí 
CO2 
[tun] 

  Zateplení BD ČSA 386,387,389 2010 5,5 mil 73   6 
  Zateplení BD ČSA 432,433,435 2010 5,5 mil 84   8 
  Zateplení ZŠ Smetanova 2011 9,6 mil 187   62 
  Výměna oken na radnici; 2012-2013 0,7 mil 41   8 
  Zateplení ZŠ Rubešova 2013 7,0 mil 368 75   

  
Solárně-termický systém 
ohřevu vody 2013 2,5 mil 187 187 27 

  Zateplení ZŠ Budovatelů 2014 8,6 mil 198   32 
  Zateplení ZŠ Ležáků 2015 11,0 mil 351   191 

  
Výměna zdroje vytápění 
objektu Polikliniky 2016 1,2 mil 136   43 

  
Rekonstrukce a zateplení MŠ 
Lidického 2016 3,2 mil 52   11 

  
Rekonstrukce a zateplení MŠ 
Adámkova 2017 3,5 mil 65   12 

  
Rekonstrukce a zateplení MŠ 
Milíčova 2018 3,3 mil       

Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  

 

Graf 7: Předpokládaný vývoj nákladů na energie obecních budov 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  
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Na grafu 7 je zřetelný vývoj nákladů na nákup energie. Pokud by nebylo přistoupeno 
k energetickému managementu dosáhly by náklady za energie výše téměř 20 mil. Kč 
ročně. Naopak při provedení energeticky úsporných opatření a centralizací nákupu 
energie je dosáhnuto výrazných úspor nákladů a v roce 2020 dosáhnou výše 12,7 mil. Kč. 
Celkem tak Město Hlinsko v období 2009 až 2020 ušetří na nákladech na nákup energie 
48 mil. Kč. Při predikci vývoje cen bylo uvažováno s 3% růstem cen ročně.  

14.1.2. Prioritní oblast 2: Obnovitelné zdroje energií 

Podpora obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) je jedním z pilířů, jak dosáhnout 
nezávislosti na zdrojích energií z nestabilních zemí. Pro místní samosprávy přináší řadu 
výhod v možnosti návrhu optimálního OZE podle jeho využití. Město Hlinsko plánuje 
instalaci solárně-termických systémů na střechách městských budov. 

Ve městě Hlinsko je využívána dřevní štěpka jako zdroj Teplárenské společnosti Hlinsko. 
Pro odběratele tepla znamenalo zavedení tohoto opatření především snížení nákladů na 
vytápění. V celkovém pohledu celého města došlo především ke snížení využití fosilních 
paliv (zemního plynu) a zvýšení podílu OZE z místních zdrojů.  

Řada domácností využívá OZE na vytápění nebo ohřev TUV. Na základě osvěty nejen 
v oblasti využívání OZE, ale i možnostech financování, budou místní obyvatelé 
stimulováni k rozšíření využití OZE.  

14.1.3. Prioritní oblast 3: Osvěta obyvatel 

Spotřeba energií soukromých budov tvoří největší část spotřebované energie města 
a produkce emisí CO2. Je zde tedy velký potenciál k úsporám spotřeby energií. Spotřeba 
energií je závislá na chování obyvatel. Současná zvyšující se životní úroveň obyvatel se 
projevuje ve zvýšené spotřebě energií, což se projevuje ve zhoršení životního prostředí. 
Bez motivace obyvatel k šetrnému zacházení postrádá Akční plán smysl.  

Obyvatelé města budou informováni o členství města Hlinska v iniciativě CoM a z toho 
vyplývajícího závazku města snížit emise o 20 % do roku 2020 na webových stránkách 
města, při Dnech zdravého města a různých sportovních a kulturních akcích, konaných 
ve městě Hlinsko. Občané získají informace o energetické náročnosti budov ve 
vlastnictví města za pomoci např. Veřejně přístupných Průkazů energetické náročnosti 
budov, nebo budou informováni o aktuálních a připravovaných úsporných opatřeních 
na budovách města. Město bude také informovat o možných dotačních programech, 
vhodných pro financování úsporných opatření u soukromých budov. 
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14.1.4. Shrnutí SECAP Hlinsko 

Město Hlinsko přistoupilo v roce 2012 ke komplexnímu řízení nákladů na energie 
vlastních budov i s cílem motivovat k obdobnému hospodárnému chování vlastní 
obyvatele. Na základě analýzy současného stavu spotřeby energie na vlastním majetku 
zjistili, jak vysoké jsou celkové náklady na energie. Do té doby byla značná část skryta 
v hospodaření příspěvkových organizací. Přistoupili tak k centrálnímu nákupu energie 
a realizaci energeticky úsporných opatření.  

Výrazný vliv na snížení produkce emisí CO2 měla i změna zdroje vytápění v centrálním 
zdroji tepla, který z plynových kotlů přešel na vytápění z dřevní štěpky. To mělo pro 
obyvatele i další pozitivní efekt ve snížení jednotkové ceny za teplo. 

Graf 8: Rozdíl spotřeby energie bez provedení opatření a po provedení opatření na celém území města 
Hlinska 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Akční p lán udrž i te lné energie města Hl inska)  

Předpokládané náklady na provedení navržených úsporných opatření na majetku města 
jsou odhadovány na 80 milionů korun (převážná část dat převzata z energetických 
auditů, již zpracovaných na jednotlivé budovy Města).   

Možné zdroje financování: 

• Rozpočet Města Hlinska; 
• Dotace ze státního rozpočtu (např. Program EFEKT); 
• Strukturální investiční fondy EU 2014–2020; 
• Program Nová Zelená Úsporám 
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Že může obec zapojit obyvatele do této iniciativy jasně dokazuje i zájem obyvatel 
o podporu z programu Zelená úsporám a Nová Zelená Úsporám. V Hlinsku byla do září 
2018 žadatelům vyplacena z tohoto programu podpora ve výši 106 mil. Kč, jednalo se 
o 455 proplacených žádostí. Tyto prostředky výrazně napomohly k naplňování cílů úspor 
energií a snížení emisí. I když na základě dat o vyplacené podpoře z programu Zelená 
úsporám nelze vyvodit veškerá provedená opatření na soukromých budovách, jsou 
velmi dobrým ukazatelem. Program významně stimuloval vlastníky nemovitostí 
k provedení úsporných opatření. 

 Pilotní projekt budov v majetku HMP 

V rámci spolupráce na realizaci Energetického ekosystému byl návrh modelu rozšířen 
především o metodiku, která slouží k základnímu hodnocení budov a jejich potenciálu 
energetických úspor.  Jelikož HMP vlastní přibližně 7 000 budov,  je tato aplikace velmi 
rozsáhlá a v současnosti probíhá na pilotním vzorku 80 budov.  Postupně jsou sbírány 
základní informace pro všechny budovy v majetku HMP, tak aby mohl být realizován celý 
projekt energetického ekosystému.  

V této kapitole jsou uvedeny výsledky zpracované v rámci pilotního projektu. 

14.2.1. Sběr dat/Parametry hodnocení a dotazníkové šetření 

Výběr vhodných budov do pilotního projektu zohledňuje především dostupnost 
potřebných dat pro hodnocení, tak aby byly výsledky srovnatelné s exaktními údaji 
z PENB, nebo z jiných aktuálně realizovaných projektů: Řízení energetiky v budovách 
HMP s využitím energetického managementu; Energetické úspory EPC a Digitální 
měření energií. Bude tak možné výstupy metodiky optimalizovat a zajistit správnost 
hodnocení i pro budovy, pro které jsou dostupná pouze částečná data, např. pouze 
spotřeba energie na základě fakturace.  

Jelikož výstupy metodiky musí poskytnout relevantní údaje pro všechny typy budov, jsou 
do pilotního projektu zařazeny budovy škol, domovů pro seniory, kulturních zařízení, 
administrativní budovy apod., které jsou v majetku Hlavního města Prahy.  

Mezi hodnotící kritéria pro výběr budov do pilotního projektu s ohledem na jejich 
rozmanitost (a zároveň zobecnitelnost výstupů na celý potenciální soubor budov 
v majetku HMP) byla zařazena následující: 

- Způsob využití budovy:  
- Školy, domovy pro seniory, kulturní zařízení, administrativní budovy. 

- Energeticky vztažná plocha:  
- Výběr budov s EVP od 250 m2. 

- Umístění technologií:  
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- Pro hodnocení již v současnosti budova obsahuje technologie pro 
chlazení nebo větrání, 

- V budově je předpoklad umístění dalších energeticky náročných 
technologických prvků (kuchyně, bazény apod.). 

- Třída energetické náročnosti:  
- Rozložení budov s třídou energetické náročnosti A-F (Celkové dodaná 

energie). 
- Dostupnost dat:  

- Budova se zpracovaným PENB, nebo zahrnutá do jednoho z aktuálně 
realizovaných projektů: Řízení energetiky v budovách HMP s využitím 
energetického managementu, Energetické úspory EPC a Digitální měření 
energií. 

 

Jelikož nejsou pro všechny budovy dostupná veškerá vstupní data nebo nejsou strojově 
zpracovatelná, byla na základě metodiky stanovena struktura parametrů budovy, tak 
aby bylo možné pracovat s minimem dostupných informací v základním hodnocení. Na 
základě tohoto základního hodnocení následně je možné data o vybraných budovách 
zpřesnit, ať již existujícími dokumenty, nebo na základě nově zpracovaných. Není tak 
nutné zpracovat a vyhodnotit 7000 PENB nebo EA, ale pouze u těch budov, které mají 
vysoký potenciál úspor.  

U budov, které toto umožňovaly, bylo čerpáno z dostupné dokumentace. Například se 
jednalo o sběr parametrů běžně uváděných v PENB, pokud jimi budova disponovala (od 
rozměrů budovy, přes použité materiály atd.), v případě budov s vypracovaným 
energetickým auditem/ vč. doporučení pro opatření směřující k energetickým úsporám, 
byly tyto poznatky také sesbírány a zohledněny. 

Pro chybějící parametry bylo nezbytné provést doplňující dotazníkové šetření, které 
vycházelo ze strukturované tabulky parametrů uvedených v metodice.  S dotazníkovým 
šetřením jsme se obrátili přímo na správce jednotlivých budov a v případě potřeby i na 
odpovědné zástupce jednotlivých organizací sídlících v budovách v majetku HMP 
(budovy ve správě odborů a příspěvkových organizací HMP – konkrétně budovy 
spadající pod odbor kultury a cestovního ruchu, odbor školství a mládeže, odbor 
správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, odbor hospodaření s majetkem, 
odbor evidence majetku, Lesy hl. M. Praha případně další). Mezi parametry, u kterých 
bylo nutné doplnit popis konstrukcí nebo užitých technologií byly k výběru 
předdefinovány a stanoveny běžně využívané konstrukce a technické prvky, které byly 
v minulosti při výstavbě využívány. Předdefinování dostupných možností v rámci 
dotazníku vedlo k sběru konzistentních dat vedoucímu k snazšímu zpracovávání 
a porovnávání. Pro tyto standardizované prvky bylo stanoveno bodové hodnocení, které 
je uvedeno dále u jednotlivých bodových hodnocení konstrukcí a technického zařízení. 
Tento postup byl konzultován s expertní skupinou. 
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14.2.2. Aplikace modelu na pilotním projektu 

Jelikož výběr budov do pilotního provozu byl zvolen tak, aby bylo k daným budovám 
dostupných co nejvíce informací ve formě PENB, energetického auditu apod. Bylo možné 
porovnat výsledky dané výpočtem dle metodiky, a právě třeba dle PENB. Východiskem 
je, že metodika stanovuje relevantní údaje pro základní hodnocení budov. Za základě 
tohoto hodnocení mohou být vytipovány budovy s vysokým potenciálem a u nich data 
zpřesněna a následně doporučené opatření realizováno. Tím dojde k úspoře času 
a finančních prostředků v předinvestiční přípravě projektů. 

Zvolený minimální rozsah potřebných dat k hodnocení je dostatečný pro toto základní 
hodnocení a veškeré informace jsou využity pro hodnocení. Při přípravě dalšího 
dotazníkového šetření pro plný provoz na všech budovách je tak možné postupovat 
tímto způsobem. 

Na následující straně je ukázka hodnocení konkrétní budovy v pilotním projektu. Jsou 
uvedeny konstrukce obálky budovy a bodové hodnocení, stejně jako obsažené technické 
zařízení budovy a doporučené energeticky úsporné opatření vedoucí ke snížení spotřeby 
energie. 
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Tabulka 37: Ukázka hodnocení konkrétní budovy dle navržené metodiky 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Energetický ekosystém – Metodika  hodnocení  budov v majetku HMP) 

Název budovy
1 P.č. interně

Kód budovy v ENO
KÚ
List vlastnictví
Ulice
č.p.
par. č.
Způsob využití
Způsob ochrany
Rok výstavby
Poslední technické zhodnocení    

P.č. kritérium
 

váhy Hodnota Zateplení Body

1 Obvodové s těny 0,31 Plná  cihla Částečně 2,25

2 Výplně otvorů 0,47 Dřevěná zdvojená 5,56

3 Střecha 0,16 Plochá s třecha Částečně 5,93

4
Podlaha nejnižš ího 
vytápěného podlaží 0,05

Strop nad nevytápěným 
suterénem ANO 8,95

4,76

č. kritérium Hlavní zdroj % využití
Vedlejší 
zdroj Body

1 Vytápění 0,29 Plynový kotel 100 0 5,87

2 Chlazení 0,00 Není 0 0,00

3 Větrání 0,27 Při rozené okny 0,00

4 Úprava vlhkosti 0,00 Není 0,00

5 Příprava  TV 0,08 Plynový kotel Zásobníkový 5,87

6 Osvětlení 0,19 Zářivkové 9,54

7 Dalš í technologické prvky 0,08 0

8 Způsob měření 0,06 Fakturační měřidla 2,00

9 Zavedený EM 0,04 ANO 10,00

4,49

Kategorie

Celková dodaná energie E 160,1 kWh/m2/rok

Neobnovitelná primární energie E 215,6 kWh/m2/rok

Doporučení
Obálka budovy Památka - omezené možnosti v souladu s památkovou ochranou
Technické zařízení budovy

Vážený součet bodů

PENB

Vážený součet bodů

Technické zařízení budovy

p   ; p  
rezervace - budova, pozemek v 

0
0

Zdroj vytápění s vyšší účinností, Ohřev TV s vyšší účinností a 
využitím OZE, instalace online meteringu, 

Obálka budovy

Akademické gymnázium Štěpánská
0

Nové Město [727181]
1143

Štěpánská
614

2084
budova pro vzdělávání



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE Michal Rohlena 
Fakulta stavební  Disertační práce 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí 

108 
 

 

Pro jednotlivé budovy v pilotním projektu bylo provedeno vyhodnocení bodového 
hodnocení a byla navržena možná energeticky úsporná opatření. V následující tabulce 
37 jsou uvedeny počty budov s jednotlivými typy navržených opatření na obálce budovy. 

Tabulka 38: Doporučené opatření na obálce budovy 
Popisky řádků Počet z výsledek 
Bez potenciálu 26 
Komplexní zateplení 10 
Komplexní zateplení vyjma střechy 2 
Výměna oken 4 
Zateplení stěn 6 
Zateplení stěn a střechy 1 
Zateplení stěn a výměna oken 1 
Zateplení vyjma oken 13 
Zpřesnění informací 1 
Památka – omezené možnosti v souladu s památkovou ochranou 16 
Celkový součet 80 

Zdroj:  V lastn í zpracování (Energetický ekosystém – Metodika  hodnocení  budov v majetku HMP) 

25 budov je hodnoceno bez potenciálu energetických úspor na obálce budovy. 
Hodnocení vychází z toho, že na budovách již bylo zateplení provedeno, nebo se jedná 
o „nové“ budovy, které tak již dnes splňují požadavky na součinitele prostupu tepla 
a potenciál úspor je tak u nich minimální. U většiny těchto budov není provedeno 
zateplení podlahy, avšak toto opatření má malý potenciál úspor a je finančně a technicky 
náročné, proto není zateplení podlah doporučeno k realizaci. 

Komplexím zateplením (10 budov) je myšleno zateplení stěn, výměna oken, zateplení 
střechy/stropu a podlahy. Při podrobném energetickém hodnocení v dalším stupni 
podrobnosti, může být vyhodnoceno zateplení podlahy jako nerentabilní a není tak 
automaticky vždy nutné takové opatření realizovat. 

16 budov je památkově chráněných. Jedná se o národní kulturní památku nebo se 
budova nachází v památkové rezervaci. Pro tyto budovy tak není navrženo opatření na 
obálce budovy. Jedná se např. O Divadlo Minor, nebo Muzeum Hlavního města Prahy, 
Obecní dům nebo Výstaviště Holešovice. U těchto budov je tak nutné přistupovat 
k realizaci energeticky úsporných opatření se zvýšeným zřetelem na kulturní hodnotu 
budov. Proto je doporučeno u těchto budov provedení posouzení na místě za účasti 
energetického specialisty a památkářů a nalezení konkrétního opatření, které nebude 
mít za následek poškození památkově chráněné budovy. 

V následující tabulce 39 je naznačeno doporučené pořadí pro realizaci energeticky 
úsporných opatření dle schéma možností financování. Je zde uvedena pouze část 
výsledků. Pro hodnocení byla využita data o spotřebě energie na vytápění ze systému 
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Energybroker, pro tu část budov, které jsou v tomto systému registrovány a jsou údaje 
vyplněny pro roky 2016 až 2018.   

Tabulka 39: Doporučené pořadí budov k realizaci opatření na obálce budovy 

P.č. Název organizace 

Spotřeba 
energie na 
vytápění 
[MWh] 

Vážený 
součet 
bodů 
Obálka 
budovy Navržené opatření 

Hodnota 
energetic
kého 
posouzení 

Po
řa
dí 

77 Aquacentrum Šutka 3 845 7,94 Bez potenciálu 0,00207 1 

57 
Domov pro seniory 
Slunečnice 2 320 7,41 Bez potenciálu 0,00319 2 

63 Domov pro seniory Chodov 1 621 5,70 
Zateplení stěn 
a střechy 0,00352 3 

32 Jedličkův ústav 1 186 4,56 Komplexní zateplení 0,00385 4 
42 Švandovo divadlo 995 4,27 Komplexní zateplení 0,00430 5 

69 
Správa služeb hlavního města 
Prahy 1 145 5,80 

Zateplení vyjma 
oken 0,00507 6 

19 Domov pro seniory Háje 1 023 6,41 Výměna oken 0,00627 7 
15 Botanická Zahrada Praha 1 258 8,44 Bez potenciálu 0,00671 8 
35 Domov pro seniory Malešice 1 230 8,40 Bez potenciálu 0,00683 9 
21 Domov pro seniory Krč 725 5,27 Zateplení stěn 0,00726 10 

18 
Dětský domov a Školní jídelna 
Dolní Počernice 432 3,82 Komplexní zateplení 0,00885 11 

20 Domov pro seniory Kobylisy 780 7,45 Bez potenciálu 0,00956 12 

3 
Gymnázium a Hudební škola 
hlavního města Prahy 560 5,42 

Zateplení vyjma 
oken 0,00966 13 

11 

Střední škola, Základní škola 
a mateřská škola pro 
sluchově postižené 443 4,66 Komplexní zateplení 0,01050 14 

12 
Základní škola Vokovice 
Praha 6 405 4,27 Komplexní zateplení 0,01056 15 

6 Gymnázium Omská 479 5,32 
Zateplení vyjma 
oken 0,01110 16 

1 
Akademické gymnázium 
Štěpánská 419 4,76 

Památka – omezené 
možnosti v souladu 
s památkovou 
ochranou 0,01136 17 

16 
Domov mládeže a školní 
jídelna Lovosická 538 6,20 Zateplení stěn 0,01152 18 

53 
Gymnázium u libeňského 
zámku 317 4,27 Komplexní zateplení 0,01348 19 

26 
Domov pro seniory Elišky 
Purkyňové 310 4,27 Komplexní zateplení 0,01381 20 

45 SOU Praha-Radotín 410 6,91 Výměna oken 0,01686 21 

9 
Masarykova střední škola 
chemická 292 5,70 

Památka – omezené 
možnosti v souladu 0,01953 22 
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s památkovou 
ochranou 

37 
Muzeum hlavního města 
Prahy 194 4,43 

Památka – omezené 
možnosti v souladu 
s památkovou 
ochranou 0,02289 23 

2 
Českoslovanská akademie 
obchodní 176 4,27 

Památka – omezené 
možnosti v souladu 
s památkovou 
ochranou 0,02434 24 

70 
Zdravotnická záchranná 
služba hl. M. Prahy 200 5,42 

Zateplení vyjma 
oken 0,02702 25 

80 Ředitelství městské policie 150 4,37 

Památka – omezené 
možnosti v souladu 
s památkovou 
ochranou 0,02922 26 

13 
Základní umělecká škola 
Taussigova, Praha 8 215 8,05 Bez potenciálu 0,03744 27 

7 
Karlínské gymnázium, Praha 
8, Pernerova 273/25 136 5,32 

Zateplení vyjma 
oken 0,03907 28 

10 
Střední odborné učiliště 
potravinářské Písnice 108 5,27 Zateplení stěn 0,04899 29 

29 Jedličkův ústav 114 5,81 
Zateplení vyjma 
oken 0,05086 30 

Zdroj:  V lastn í zpracování (Energetický ekosystém – Metodika  hodnocení  budov v majetku HMP) 

Pořadí budov k realizaci opatření na obálce budovy odpovídá technickému popisu 
a spotřebě energie na vytápění. Následujícím krokem by tedy bylo zpřesnění údajů 
u budov v předních pozicích a doporučení k realizaci daných opatření. Na prvních dvou 
místech jsou uvedeny budovy s hodnocením „Bez potenciálu“. Je to způsobeno vysokou 
spotřebou energie těchto budov. Na základě technického popisu by však jakékoliv 
opatření na obálce budovy mělo nízký potenciál úspory energie, Je proto vhodné se 
u těchto budov zaměřit spíše na technické zařízení budovy, které bude mít výrazně vyšší 
dopad na snížení spotřeby energie. 

  

Tabulka 40: Doporučené pořadí budov k realizaci opatření na TZB 

P. č. Název organizace 

Spotřeb
a 
energie 
[MWh] 

Vážený 
součet 
bodů 
TZB 

Hodnota 
energetick
ého 
posouzení 

Pořa
dí 

77 Aquacentrum Šutka 10 961 6,17 0,00056 1 
57 Domov pro seniory Slunečnice 4 561 5,70 0,00125 2 
42 Švandovo divadlo 1 840 2,38 0,00130 3 
63 Domov pro seniory Chodov 3 187 4,59 0,00144 4 
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19 Domov pro seniory Háje 2 224 3,27 0,00147 5 
69 Správa služeb hlavního města Prahy 3 073 4,70 0,00153 6 
15 Botanická Zahrada Praha 2 793 4,87 0,00174 7 
32 Jedličkův ústav 2 136 4,30 0,00201 8 
35 Domov pro seniory Malešice 2 418 6,17 0,00255 9 
20 Domov pro seniory Kobylisy 1 534 5,70 0,00372 10 
21 Domov pro seniory Krč 1 577 5,90 0,00374 11 

3 Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy 1 143 4,45 0,00389 12 
16 Domov mládeže a školní jídelna Lovosická 1 170 5,83 0,00498 13 

11 
Střední škola, Základní škola a mateřská škola pro 
sluchově postižené 799 4,11 0,00515 14 

6 Gymnázium Omská 978 5,28 0,00540 15 
18 Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice 849 4,59 0,00541 16 
45 SOU Praha-Radotín 738 4,00 0,00542 17 
12 Základní škola Vokovice Praha 6 729 4,11 0,00564 18 

1 Akademické gymnázium Štěpánská 755 4,49 0,00595 19 
53 Gymnázium u libeňského zámku 571 4,11 0,00720 20 

9 Masarykova střední škola chemická 596 4,45 0,00747 21 
26 Domov pro seniory Elišky Purkyňové 609 5,70 0,00937 22 
37 Muzeum hlavního města Prahy 455 4,69 0,01030 23 
70 Zdravotnická záchranná služba hl. M. Prahy 445 4,82 0,01084 24 

2 Českoslovanská akademie obchodní 358 4,45 0,01242 25 
29 Jedličkův ústav 225 2,87 0,01280 26 
13 Základní umělecká škola Taussigova, Praha 8 387 5,00 0,01292 27 
80 Ředitelství městské policie 332 4,77 0,01435 28 
10 Střední odborné učiliště potravinářské Písnice 194 3,19 0,01649 29 
62 Domov pro seniory Malešice 219 4,59 0,02091 30 

 

Zdroj:  V lastn í zpracování (Energetický ekosystém – Metodika  hodnocení  budov v majetku HMP) 

V předchozí tabulce 40 je uvedeno pořadí budov dle potenciálu úspor na technickém 
zařízení budovy. Na prvních dvou místech se nachází stejné budovy (Aquacentrum Šutka 
a Domov pro seniory Slunečnice), Pro tyto budovy je doporučena úprava TZB především 
s využitím OZE, tak aby byla snížena spotřeba primární neobnovitelné energie. Takovéto 
opatření bude mít výrazně vyšší dopad na snížení spotřeby energie než opatření na 
obálce budovy, vhodným opatřením je i instalace podružného měření, aby bylo možné 
identifikovat přesnou spotřebu na vytápění, ohřev TV a další provoz, které se mohou 
výrazně lišit od předpokladů.  

Při hodnocení TZB byly prvotně hodnoceny budovy určené ke komplexnímu zateplení za 
účelem posouzení vhodnosti ke komplexní revitalizaci, tedy nejen k zapletení ale 
i k renovaci všech zařízení obsažených v budově. 3 z těchto budov jsou zásobovány 
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teplem z CZT, zbylé jsou vytápěny a ohřev TV zajišťuje plynový kotel. Jediná budova 
obsahuje vzduchotechnickou jednotku s rekuperací, i když pouze pro část budovy 
(U Jedličkova ústavu 1349/2 - Školy a rehab. bazén). Všechny tyto budovy jsou vhodné 
ke komplexní revitalizaci zahrnující opatření na obálce budovy i renovaci/provedení 
nového technického zařízení budovy s využitím OZE a instalaci systému měření 
a regulace a zavedení energetického managementu. 

Budovy bez potenciálu úspor na obálce budovy jsou energeticky úsporné i co se 
technického zařízení týče. 10 budov je zásobováno teplem z CZT, zbylé budovy vyjma 
jedné jsou vytápěny plynovým kotlem (plynové kotle prochází rychlým vývojem a je tak 
doporučeno u nich zpřesnit informaci o účinnosti), poslední budova je vytápěna 
elektrokotlem. U této poslední budovy (K sádkám č.p. 141) je doporučena instalace 
zdroje využívající OZE, např. Tepelné čerpadlo tak, aby byla snížena spotřeba primární 
neobnovitelné energie. Část těchto budov obsahuje vzduchotechnické jednotky 
s rekuperací. Umělé osvětlení je realizováno zářivkovými svítidly, takže zde je malý 
potenciál úspor a výměna zařízení za účinnější je doporučena až na základě dosažení 
technické životnosti. 

Na zbylých budovách bylo posouzeno technické zařízení. 7 budov je zásobováno teplem 
z CZT, zbylé budovy jsou vytápěny plynovým kotlem. Zde platí stejné doporučení viz. 
Výše, tzn. Zpřesnit údaj o účinnosti kotle a případně tak je možné doporučit revitalizaci 
nebo výměnu zařízení s využitím OZE. Jediná budova obsahuje vzduchotechniku 
s rekuperací, 7 budov obsahuje centrální vzduchotechniku bez rekuperace, zbylé budovy 
jsou větrány přirozeně okny. Osvětlení je převážně zářivkové. Dle dostupných údajů 
žádná z těchto budov neobsahuje podružné měření, avšak chybí údaj o případných 
významných spotřebičích, aby bylo možné rozhodnout o instalaci podružného měření. 
Obecně budovy v pilotním projektu neobsahují žádný zdroj využívající OZE, je tak možné 
využit jako vedlejší zdroj FVE systémy, nebo výměnu především plynových kotlů 
a elektrokotlů za tepelná čerpadla, tak aby bylo dosaženo úspor ve spotřebě primární 
neobnovitelné energie. 

Na základě hodnocení a základního technického popisu je možné budovy filtrovat, 
testovat nasazení opatření před samotným zpracováním projektové dokumentace. Tím 
dojde k výrazné úspoře finančních prostředků vynakládaných na přípravu projektů. 
Tímto způsobem mohou být řešeny objekty, nebo soubory budov s obdobným 
úsporným opatřením, u kterých lze očekávat velký potenciál úspor. 
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Obrázek 31: Diagram hodnocení budov v rámci Energetického ekosystému HMP 

 
Zdroj:  V lastn í zpracování (Energetický ekosystém – Metodika  hodnocení  budov v majetku HMP) 

Na základě metodiky – viz obrázek 31,  budou neustále aktualizovány údaje o budově 
tak, aby bylo možné pravidelně vyhodnocovat efektivitu provedených opatření, ale 
i neustále plánovat další úsporná opatření na dalších budovách. Bude tak vytvořen 
zásobník opatření, která bude možná realizovat v případě uvolněných zdrojů 
financování. 

Metodika hodnocení budov je součástí koncepce v oblasti implementace moderních 
technologií do budov, založená na prioritizaci investic s využitím pokročilých analýz 
velkých dat. V konečném důsledku se v rámci Energetického Ekosystému bude podílet 
na vytvoření dostatečně důvěryhodného finančního nástroje, který by umožnil 
refinancování prostředků z vytvořených úspor s možným zapojením finančních institucí 
(banky, fondy apod.). Vytvoření a užívání tohoto nástroje bude velmi pravděpodobně 
vytvářet silné synergie s možnostmi finančních nástrojů – veřejných financí, které budou 
k dispozici po roce 2020.  
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ČÁST 5 

Shrnutí výsledků práce, závěry práce  
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15. Shrnutí výsledků disertační práce 

Nosným tématem disertační práce je řízení nákladů na energie budov v majetku obcí. 
Byla provedena podrobná rešerše legislativy a literatury s ohledem na způsob 
financování obcí a rozhodování o možnostech energeticky úsporných patření na 
budovách majetku obcí. Na základě této rešerše (kapitola 9 a 10) a vlastních analýz 
zpracovávaných v rámci případových studií (kapitola 14), byl stanoven vysoký potenciál 
pro zlepšení současného stavu (kapitola 12). Především malé obce a jejich volení 
zástupci nemají dostatečné znalosti v této problematice a soustředí se na jiné priority. 
Obce tak vynakládají neefektivně finanční prostředky na nákup energie a prováděná 
energeticky úsporná opatření nejsou koncepčně hodnocena v kontextu celé obce. 
Nejsou zároveň využívány všechny dostupné zdroje financování, především tedy 
hovořím o EPC,  které by mělo výrazný dopad na snížení spotřeby energie, bez potřeby 
vlastních finančních prostředků a bez potřeby znalosti těchto technologií. 

Na základě této rešerše a analýzy současného stavu je sestaven ideový návrh modelu, 
jehož součástí je propracovaná metodika hodnocení potenciálu energetických úspor 
budov, který přináší především těmto malým obcím jasný a jednoduchý nástroj pro 
efektivní řízení nákladů na energie budov – viz kapitola 13. Metodiku, která je součástí 
modelu, jsem vypracoval v rámci projektu Energetického ekosystému v rámci SMART 
Prague. Na základě této metodiky je možné stanovit potenciál energeticky úsporných 
opatření na všech budovách v majetku obcí. Je tak možné získat relativně snadno 
přehled o stavu budovy a jejím potenciálu k energeticky úsporným opatřením. Takto 
koncipovaná databáze může být neustále aktualizována a vždy tak zástupci obcí budou 
mít přehled o možnostech dalších energeticky úsporných opatření. V HMP je hodnocení 
budov touto metodikou základem pro zavedení a provoz energetického managementu 
na všech budovách v jejím majetku, těchto budov je přibližně 7 000.  

Nedílnou součástí této práce je aplikace modelu na případových studiích. Těch bylo 
zpracována během mého studia více, ale nejvýznamnější jsou uvedeny v kapitole 14. 
Jedná se o zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky města Hlinska a aplikaci 
modelu a metodiky na pilotním vzorku budov v rámci projektu Energetického 
ekosystému konceptu SMART Prague. Tyto dvě významné aplikace potvrzují vhodnost 
navrženého modelu řízení nákladů na energie a metodiky hodnocení budov. Obce tak 
získají přehled o budovách, spotřebě energie a výši provozních nákladů a mohou tak 
sestavit Akční plány vedoucí k úsporným opatřením na budovách v jejich majetku. 
Budou tak generovat výrazné úspory omezených veřejných finančních prostředků 
a vystupovat v příkladné roli veřejné správy. 
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16. Vyhodnocení cílů a ověření pracovních hypotéz 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky práce v kontextu stanovených cílů práce. 

VO1: Jak velký vliv a jakým způsobem mohou přispět místní samosprávy obcí 
k energetickým úsporám na svém území?  

Jelikož obce jsou základní jednotkou veřejné správy a přímo ovlivňují nejen vlastní chod 
obce, ale poskytují základní služby pro státu, jsou v přímém kontaktu s obyvateli. Cíle EU 
na splnění snížení emisí CO2 nejsou schopny splnit veřejné instituce, ale musí přímo nebo 
nepřímo ovlivňovat chování obyvatel.  

Obce musí působit v příkladné roli orgánů veřejné moci. Mohou jít příkladem 
hospodařením na vlastním majetku a prezentovat pozitivní výsledky vlastního snažení. 
Zároveň zpracovávají koncepční dokumenty, kterými ovlivňují budoucí rozvoj území 
a mohou tak uplatnit svůj politický vliv na obyvatele. Nemají však žádný přímý 
regulatorní nástroj, kterým by mohly přenést povinnosti na obyvatele. Mohou 
především motivovat, radit a jít příkladem. 

 

VO2: Jak může koncepční přístup v návrhu energeticky úsporných opatření snížit 
náklady na jejich přípravu a realizaci? 

Koncepční přístup může výrazně omezit náklady na přípravu energeticky úsporných 
opatření především ve fázi přípravy projektů. Mohou být omezeny výdaje na energetické 
audity, které odpoví na konkrétní navržené opatření. Tyto audity jsou však nákladné 
a realizovat je na všechny budovy je tak mrháním finančními prostředky. Navržený 
model a metodika prvotně stanovují potenciál energeticky úsporných opatření na všech 
budovách a následně je možné zpracovat projektovou dokumentaci včetně 
energetického auditu pouze na budovy, které mají vysoký potenciál úspor. Tím, že 
budou mít zástupci obcí jasný přehled o stavu budov, jejich energetické náročnosti 
a provozních nákladech mohou neustále plánovat další opatření a stanovovat vhodné 
zdroje financování. Bez takovéhoto plánu se obce připravují o různé zdroje financování, 
ať již hovoříme o dotacích nebo o EPC. Tímto sníží zátěž vlastního omezeného rozpočtu 
a finance tak mohou využít i k dalšímu rozvoji obce nejen k nákupu energie. 
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 Cíle práce 

V této kapitole je zhodnoceno splnění stanovených cílů disertační práce. 

Cíl C1: Zmapovat současný stav problematiky řízení nákladů na energie budov 
v majetku obcí. 

Cíl c1a: Zmapovat požadavky přenášené na obce z pohledu snižování spotřeby 
energie 

Byla zmapována problematika legislativy a strategických dokumentů, jejichž rešerše je 
provedena v kapitole 9. 

Cíl c1b: Zmapovat systém financování obcí 

Problematika financování obcí je analyzována v kapitole 10 a přináší rešerši nejen o 
možnostech financování obcí, ale i podrobnou analýzu současného stavu. 

Cíl c1c: Zmapovat řešení problematiky v zahraničí 

Problematika je velmi diskutovaným tématem i v zahraničí. Jako největší zdroj jsem 
využíval ve své práci Iniciativu Evropské komise – Pakt starostů a primátorů. Tomuto 
tématu se věnuje kapitola 11. 

 

Cíl C2: Vytvořit model řízení nákladů na energie budov v majetku obcí. 

Cíl c2a: Stanovení minimálních potřebných informací o budově 

Pro stanovení potenciálu energeticky úporných opatření je nutné znát dostatek 
informací o jednotlivých budovách. Potřebné minimální údaje a struktura jsou uvedeny 
v kapitole 13.3. 

Cíl c2b: Stanovení metodiky hodnocení budov  

Podstatnou část této práce tvoří metodika hodnocení potenciálu energeticky úsporných 
opatření realizovatelných na budovách – viz kapitola 13.4. 

Cíl c2c: Stanovení modelu financování energeticky úsporných opatření 

Nedílnou součástí navrhovaného ideového modeluje je doporučení financování opatření 
vhodnými vlastními nebo cizími zdroji financování. Tomuto tématu se věnuje kapitola 
13.5. 

Cíl C3: Aplikovat model na případových studiích 

Navržený model řízení nákladů na energie byl aplikován na řadě případových studií. 
Nevýznamnější aplikace jsou uvedeny v kapitole 14. 
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 Pracovní hypotézy 

Pracovní hypotézy formulované v kapitole 5, jsem považoval za tvrzení  s vysokou 
pravděpodobností, že na základě faktů získaných z analýz (kapitola 9,  10 a 11) i na 
základě vlastních případových studií budou potvrzeny (kapitola 14). 

Hypotéza 1:  Obce nedostatečně využívají dostupné nástroje, jak docílit energetických 
úspor na svém majetku efektivním způsobem. 

Hypotéza je potvrzena.  

Všechny obce, které spolupracovaly na výzkumu, využívaly k financování pouze vlastní 
zdroje, úvěry a dotace, jak ukazuji v kapitole 12 a především na případové studii 
v kapitole 14.1. Žádná z malých obcí nevyužívala pro realizaci energeticky úsporných 
opatření jiné zdroje financování jako je např. EPC. Zároveň nevedou evidenci spotřeby 
energie a nemají zmapovaný majetek, tak aby mohly stanovit potenciál úspor a vytvořit 
zásobník opatření tak, aby tato opatření mohly zahrnout do investičních plánů 
a rozpočtu obce. Problém s evidencí a technickým popisem budov je především 
v malých obcích, kterých je v ČR 77 % z počtu 6 258 , jelikož o chod obce se starají pouze 
volení zástupci, kteří nemají dostatečné odborné znalosti a spatřují priority v jiných 
činnostech, než je řízení nákladů. Obdobný problém je i v HMP, kde je situace 
komplikována především velkým počtem budov (přibližně 7000), i když snahy o zlepšení 
stavu byly.  

Hypotéza 2: Vedení obce může alespoň nepřímo ovlivnit chování dalších 
zainteresovaných subjektů (stakeholders – občané, firmy) na svém území směrem 
k efektivnímu využívání energie. 

Hypotéza je potvrzena.  

Na základě rešerše literatury (kapitola 9.5.1, 10 a 11) a vlastního zkoumání je možné 
hypotézu potvrdit. Obce nemají přímý regulatorní nástroj, jak ovlivnit spotřebu energie 
obyvatel, ale obce vystupují v příkladné roli veřejné moci. Mohou tak obyvatelům 
přinášet pozitivní výsledky hospodaření s energií a vlastním majetkem. Tím mohou 
motivovat občany ke stejnému chování. Zároveň zpracovávají strategické dokumenty 
(Územní plány, Územní energetické koncepce apod.), které stanovují rozvoj obce nejen 
v kontextu využití území, ale i v oblasti využití energií.   

Přístupů k přenášení zkušeností na obyvatele je velké množství. Je možné zmínit koncept 
SMART Cities (kapitola 11.2), který umožňuje obcím získávat a zpracovávat velké 
množství dat a ty prezentovat obyvatelů. Nezahrnuje pouze oblast budov, ale i dopravy, 
veřejného prostranství apod. Toto potvrzuje i zájem obcí v celé Evropě o zapojení do 
CoM (kapitola 11.1) a komplexní řízení energetiky na nejen svém majetku, ale 
i transparentní proklamování svých záměrů směrem k obyvatelům. 
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Dalším příkladem může být Statutární město Plzeň, které prezentuje hodnocení škol tzv. 
Energ.etickým terčem, který uživatele budov, tedy především děti a rodiče, informuje 
o využívání energie v daní budově (kapitola 10.3.1). 

Vlastní snaha o snížení spotřeby energie v městě Hlinsko a snaha informovat a radit 
v rámci energetických úspor vedla v tomto městě k významnému využívání dotačního 
programu Zelená úsporám, která má za cíl snížení spotřeby energie a využívání OZE 
(kapitola 14.1.). Zároveň město podpořilo přechod CZT na výrobu tepla z obnovitelných 
zdrojů – dřevní štěpky. Docílilo tak nejen výrazné úspory primární neobnovitelné 
energie, snížení emisí CO2 ale i snížení jednotkové ceny pro koncové zákazníky – 
obyvatele. 

17. Závěry 

Závěr 1: Koncepčním přístupem k řízení nákladů na energie vlastních budov může obec 
dosáhnout výrazných úspor nákladů – investičních i provozních. 

Závěr 2: Pro dosažení energetických úspor je možné využít cizích zdrojů financování 
i v malých obcích s nedostatečnými vlastními finančními, technickými a lidskými zdroji.  

Závěr 3: Pouze příkladnou rolí orgánů veřejné moci, tedy především obcí, je možné 
dosáhnout stanovených energetických cílů na celém území obce – státu. 

Závěr 4: Obce nemají přímý regulatorní nástroj pro ovlivnění chování obyvatel v oblasti 
energetické náročnosti. Stanovují však koncepce rozvoje svého území a mohou tak 
nepřímo ovlivnit i chování obyvatel. 

18. Diskuze a doporučení 

Doporučení 1: Spotřebu energie budov je možné ovlivňovat po celou dobu životního 
cyklu budovy – především vlivem uživatelů budovy. 

Doporučení 2: Každoročně vyhodnocovat efektivnost provedených opatření a neustále 
korigovat předpoklady a stanovovat další potenciál energetických úspor. 

Doporučení 3: Technický popis budovy aktualizovat na základě provedení energeticky 
úsporného opatření, aby bylo možné neustále identifikovat další potenciál budovy. 
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