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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je porovnání ekonomických a environmentálních 

dopadů plynem poháněných a elektřinou poháněných tepelných čerpadel 

odebírajících teplo ze vzduchu s následným předáním do vody. Práce obsahuje 

úvod do problematiky tepelných čerpadel s jejich principem, účelem a vývojem 

trhu v Evropě. Pro ekonomické posouzení byla použita metoda čisté současné 

hodnoty a pro environmentální posouzení metoda IMPACT 2002+. 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je porovnat ekonomické a environmentální dopady 

plynem poháněných a elektřinou poháněných tepelných čerpadel odebírajících 

nízkopotenciální teplo ze vzduchu s následným předáním do vody (většinou 

v otopné soustavě budovy – např. podlahové topení, radiátory).  

Obsahem kapitoly Úvod do problematiky tepelných čerpadel je vysvětlení, proč 

jsou tepelná čerpadla důležitá a proč by měla zažívat v nadcházejících letech 

svou zlatou éru. Kapitola obsahuje i popis jejich fungování, jejich druhy a analýzu 

trhu s tepelnými čerpadly v Evropě. 

Druhou kapitolou je Srovnání ekonomických dopadů plynového a elektrického 

tepelného čerpadla vzduch – voda pomocí metody čisté současné hodnoty. 

Srovnává obě varianty za okolností, které byly nastaveny tak, aby představovaly 

typickou aplikaci plynem poháněných tepelných čerpadel vzduch – voda a jejich 

elektřinou poháněného ekvivalentu. 

Poslední kapitolou před samotným závěrem je Analýza environmentálních 

dopadů plynového a elektrického tepelného čerpadla vzduch – voda. Jsou zde 

srovnávány obě varianty pomocí metody IMPACT 2002+.  
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1 Úvod do problematiky tepelných čerpadel 

1.1 Proč má smysl zabývat se tepelnými čerpadly? 

Obrovským problémem, kterého si až v dnešní době začínáme více všímat, je 

změna klimatu neboli globální oteplování. Globální oteplování vzniká podle 

světových odborníků na otázky klimatu téměř s jistotou kvůli lidské činnosti. [1] 

Vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší se zvyšuje jejich podíl v atmosféře. 

Zjednodušeně řečeno, skleníkové plyny v atmosféře tvoří něco jako „průhlednou 

přikrývku“, která udržuje teplo na Zemi, aby utíkalo do vesmíru méně. Se 

zvyšujícím se podílem skleníkových plynů v atmosféře se tato přikrývka stává 

silnější a teplo přijaté ze slunečního záření je zachyceno ve větší míře, čímž se 

planeta se otepluje. Říká se tomu skleníkový efekt. [2] 

Mezi důsledky globálního oteplování patří mimo jiné tání ledovců, stoupající 

hladina moří, extrémní výkyvy počasí, změny srážkových vzorců, více záplav, 

extrémního sucha či lesních požárů. To vede k vymírání různých forem života na 

pevninách i v oceánech, nižší úrodě, potřebě přesouvat celá města kvůli 

zvyšování hladin moří, snižování kapacit zdrojů pitné vody, předčasným úmrtím 

kvůli vlnám veder, škodám způsobeným extrémním počasím a dalším negativním 

jevům. [3] 

Dle zprávy z roku 2014 od IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

se oxid uhličitý (CO2) podílel na globálních emisích ze 76 % (65 z celkových 76 

% pochází z fosilních paliv a průmyslových procesů). [4] 

Dle vizualizace od OurWorldInData.org, která čerpá ze zdrojů Climate Watch a 

World Resources Institute, bylo globálně jen za rok 2016 vypuštěno do ovzduší 

49,4 miliard tun CO2 ekvivalent (skleníkový efekt emisí různých plynů přepočten, 

jako kdyby se emise skládaly čistě z oxidu uhličitého). Z toho 73,2 % emisí bylo 

vypuštěno v sektoru energetiky. Pod sektor energetiky spadá i 17,5 % ze všech 

světových emisí, které byly vypuštěny kvůli produkci elektřiny a tepla 

využitého v budovách domácností a komerčních budovách (kanceláře, 

restaurace, obchody atd.; nikoli v průmyslu). [5] 
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Obrázek 2: Globální emise skleníkových plynů podle sektoru za rok 2016 [5] 
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Obrázek 1: Graf globálních emisí skleníkových plynů podle plynu 
(grafika vlastní, data z [4]) 
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Pro přibližnou představu, dle článku na webu ucsusa.org z roku 2012 emise 

skleníkových plynů průměrné domácnosti v USA jsou tvořeny z 30 % vytápěním 

a z 14 % ohřevem vody. Je to tedy zhruba necelá polovina všech emisí 

domácností (v USA), která je vypuštěna do ovzduší kvůli neekologické 

produkci tepla. [6] 

Pokud bychom to zobecnili a pouze pro velmi hrubou představu uvažovali, že 

průměrné světové domácnosti a komerční budovy mají na jejich emisích stejný 

podíl z produkce tepla, jako domácnosti v USA, tak by zhruba 8 % veškerých 

současných emisí na světě (cca 50 mld. tun CO2 ekv. ročně), což jsou přibližně 

4 miliardy tun CO2 ekv. ročně, pocházelo z vytápění a ohřevu vody 

v budovách.  

A právě tepelná čerpadla by měla díky své vysoké efektivnosti a šetrnosti 

k životnímu prostředí významně přispět k zamezení vypouštění těchto emisí. 

Dle vize globálního nákladově efektivního energetického systému založeného na 

100% obnovitelné energii pro rok 2050 z rozsáhlé studie z roku 2019, kterou 

provedla finská LUT University ve spolupráci s mezinárodní skupinou vědců a 

poslanců Energy Watch Group financovaná Německou spolkovou nadací pro 

životní prostředí, by měla tepelná čerpadla v roce 2050 se svým odhadovaným 

podílem 44 % dominovat mezi zdroji tepla. Pro porovnání v roce 2015 zaujímala 

pouhé 1 %. Pokud nenastane nějaký technologický zvrat mezi zdroji tepla, tak by 

tepelná čerpadla měla v nadcházejících letech zažívat svou zlatou éru. [7] 

 

Obrázek 3: Podíly zdrojů tepla v roce 2015 a odhadované pro rok 2050 [7] 
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1.2 Základní princip tepelných čerpadel  

Tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako běžné chladničky či 

klimatizace, ale proces je obrácený. Zatímco v chladničkách chceme přesouvat 

teplo zevnitř ven, u tepelných čerpadel pro vytápění budov chceme přesouvat 

teplo z venku dovnitř. 

Podle Clausiovy formulace druhého zákona termodynamiky nemůže teplo 

přecházet samovolně ze studenějšího tělesa na teplejší. 

Fungování tepelného čerpadla je založeno na principu tepla skupenské přeměny. 

Když se kapalina mění na plyn, tak odebírá teplo z okolí. Když se plyn mění na 

kapalinu, tak předává teplo do okolí. To vše se děje za konkrétní teploty a tlaku. 

Této teplotě se říká teplota varu a je závislá na tlaku. [8] 

 

 

Když tedy najdeme vhodné médium, které má (za normálního tlaku) dostatečně 

nízkou teplotu varu, abychom mohli měnit jeho skupenství pouze změnou tlaku, 

budeme tak moci přesouvat teplo. A právě k tomu slouží tepelná čerpadla. [8] 

 

 

Obrázek 4: princip tepelného čerpadla [9] 
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1.3 Základní části tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla mají 4 základní části: 

• Výparník 

• Kondenzátor 

• Kompresor 

• Expanzní ventil 

Funkci těchto částí by už mohl napovídat obrázek výše. V okruhu, rozděleném 

na 2 části kompresorem a expanzním ventilem, protéká pracovní médium 

(chladivo). Mezi těmito dvěma částmi okruhu je rozdíl v tlaku.  

Kompresor v nasávané části okruhu vytváří podtlak. Nasávané médium 

kompresor tlačí do druhé části okruhu, kde se tlak naopak zvyšuje.  

Pro oddělení těchto částí okruhu od sebe slouží expanzní ventil, který průtok 

média „přiškrtí“ a tím dojde k rozdílu tlaků před a za ventilem. 

Část okruhu s nízkým tlakem protéká výměníkem tepla, který čerpá teplo z okolí 

(vzduch/země/voda). Jelikož se zde díky nízkému tlaku médium vypařuje (mění 

se z kapaliny na plyn), říkáme tomuto výměníku tepla výparník. 

Část okruhu s vysokým tlakem protéká výměníkem tepla, který předává teplo do 

okolí (většinou voda na výtop budovy). Jelikož zde díky vysokému tlaku dochází 

ke kondenzaci média (plyn se mění na kapalinu), nazýváme tento výměník tepla 

jako kondenzátor. [8] 

1.4 Topný faktor 

Abychom mohli porovnávat „účinnost“ různých tepelných čerpadel, musíme 

vědět, co to je topný faktor. Topný faktor (anglicky COP – Coefficient of 

Performance) je poměr mezi energií spotřebovanou na pohon kompresoru a 

dodanou tepelnou energií.  

𝐶𝑂𝑃 =  
|∆𝑄|

∆𝑊
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Čím je vyšší topný faktor, tím levnější je provoz tepelného čerpala díky nižší 

spotřebě placené energie. Běžně se pohybuje v rozmezí od 2,5 až 5. Za 

optimálních podmínek mohou dokonce dosahovat až hodnoty 7. [8,13] 

Hodnota topného faktoru není ke konkrétním čerpadlům pevně přiřazena. Vždy 

se mění s podmínkami, ve kterých dané tepelné čerpadlo pracuje. [13] 

 

1.5 Základní druhy TČ podle zdroje nízkopotenciálního tepla 

1.5.1 Vzduch – voda 

Jedná se o v ČR nejpoužívanější variantu, která zažívá nejen v ČR velký 

rozmach (viz obrázky v podkapitole 1.7 o analýze trhu s TČ). 

Prodávají se 3 provedení: 

První je samostatná venkovní a samostatná vnitřní jednotka (tzv. splitové 

provedení). Vnitřní jednotka je podobně jako klasický kotel připojena na topnou 

soustavu. Venkovní jednotku můžeme umístit na zem, na střechu, nebo i na 

stěnu, jelikož je relativně malá.  

Obrázek 5: Tepelné čerpadlo vzduch – voda [14] 
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Má ventilátor, který zajišťuje dostatečný přívod vzduchu do výměníku tepla 

(výparníku). Obě jednotky jsou navzájem propojeny izolovaným potrubím, 

přičemž vzdálenost těchto jednotek by neměla přesáhnout cca 10 m. 

Druhé je kompaktní provedení venkovní. Celé tepelné čerpadlo je venku. 

Pouze předání tepla otopné vodě probíhá vevnitř, kam se přivede izolované 

potrubí. Vevnitř tak nevzniká téměř žádný hluk a není zabrán žádný další vnitřní 

prostor. 

Třetí je kompaktní provedení vnitřní. Celé tepelné čerpadlo je vevnitř. Je však 

potřeba dovnitř přivést venkovní vzduch a ochlazený zase odvádět ven. Toho je 

docíleno sacím a výfukovým potrubím, které má průměr přibližně 400 mm. Je 

důležité, abychom nenasávali již vyfouknutý ochlazený vzduch, proto by měl být 

nasávací otvor v dostatečné vzdálenosti od toho vyfukovacího. Tato varianta je 

proti venkovní levnější, ale zabírá více vnitřního prostoru. [10] 

 

Výhody: Jeho použití není omezeno místními podmínkami jako je velikost 

pozemku, nemožnost zhotovení vrtů atd. Pro jeho instalaci se do okolního 

prostředí nemusí nijak zasahovat (žádné výkopové práce, vrty a podobně. 

Nevzniknou žádné finanční náklady na tyto práce. 

Nevýhody: Vyšší pořizovací cena samotného čerpadla. Hluk způsobený 

ventilátorem venkovní jednotky by v některých případech mohl vadit. Když klesá 

venkovní teplota, tak klesá i výkon tohoto tepelného čerpadla, a to výrazněji než 

u ostatních druhů. Provozní náklady tak rostou. [10] 
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1.5.2 Voda – voda 

Podle Evropské asociace tepelných čerpadel jsou v Evropě jejich prodeje 

vzhledem k celkovému počtu prodaných tepelných čerpadel pouze v řádu 

nízkých jednotek procent. [12] 

Voda, ze které čerpají teplo, může pocházet ze studny nebo z povrchové vody 

(rybník či řeka). 

V případě využití vody ze studny je potřeba ještě „klasické“ čerpadlo na vodu. 

Voda se totiž z čerpací studny vhání do výměníku tepla (výparníku) a poté je 

vypuštěna do vsakovací studny. Jsou tedy potřeba studny 2, aby se nečerpala 

znovu již ochlazená voda. Protože při nasávání vody, která by měla méně než 6 

°C, by hrozilo její zamrznutí. 

Mezi výhody patří nižší pořizovací náklady. Mezi nevýhody ale patří požadavky 

na kvalitu, dostatečné množství a teplotu vody. Nevýhodou je i nutnost pravidelné 

údržby. 

V případě využití povrchové vody z rybníka nebo řeky „klasické“ čerpadlo na 

vodu potřeba není. Místo toho se totiž do vody na dno pokládá kolektor vytvořený 

z plastových trubek, ve kterém proudí nemrznoucí teplonosná látka. 

Výhodou jsou opět nižší pořizovací náklady, avšak nevýhodou je nutnost lokality 

s dostatkem povrchové vody. [10] 

Obrázek 6: Tepelné čerpadlo voda - voda 
(studny) [14] 

Obrázek 7: Tepelné čerpadlo voda - voda 
(vodní plocha) [14] 
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1.5.3 Země – voda 

Vývoj jejich prodejů v Evropě dlouhodobě stagnuje. [12] 

Prodávají se buď standardní verze určené pouze k vytápění domu nebo verze 

kompaktní, které mají v sobě i bojler na teplou užitkovou vodu či doplňkový zdroj 

pro případ silných mrazů. [13]  

Nízkopotenciální teplo ze země můžeme čerpat buď pomocí plošného kolektoru 

nebo hloubkového vrtu. 

Zemním plošným kolektorem v podobě plastové trubky zakopané přibližně 

v hloubce 1 až 1,8 m a s roztečí cca 1 m proudí nemrznoucí médium. To odebírá 

teplo z okolní půdy. 

Pro tento typ tepelného čerpadla je potřeba poměrně velká plocha pozemku, na 

které se poté nesmí stavět. Pro tepelné čerpadlo s výkonem 10 kW je potřeba 

něco mezi 250 až 350 m2 pozemku. Při potřebě intenzivního vytápění dochází 

neustálým ochlazováním zemního kolektoru k jeho promrzání, a tím se snižuje 

výkon tepelného čerpadla. Výhodou je nižší pořizovací cena oproti variantě 

s vrty. 

Tepelné čerpalo využívající hloubkové vrty má sice vyšší pořizovací náklady 

než se zemním plošným kolektorem, ale díky celoroční stabilitě teplot v hloubce 

vrtu pak dosahuje nižších provozních nákladů. Do vrtu se umístí plastová trubka, 

Obrázek 8: Tepelné čerpadlo 
země - voda (plošný kolektor) [14] 

Obrázek 9: Tepelné čerpadlo 
země - voda (vrt) [14] 
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kterou stejně jako u zemního plošného kolektoru proudí nemrznoucí médium. 

Jednotlivé vrty dosahují hloubky i přes 150 m. Pro tepelné čerpadlo s výkonem 

10 kW je potřeba něco mezi 120 a 180 metry délky vrtů. I v případě vrtů je potřeba 

jejich správné dimenzování, protože v případě příliš krátkého vrtu by okolí 

plastových trubek promrzalo a docházelo by ke snížení výkonu tepelného 

čerpadla.  [10] 

 

1.6 Druhy tepelných čerpadel dle pohonu kompresoru 

1.6.1 TČ poháněné elektromotorem 

Elektřinou poháněná tepelná čerpadla (anglicky electric heat pumps – zkratkou 

EHP) mají nejčastější způsob pohánění kompresoru u tepelného čerpadla. 

Aplikace elektromotorů do tepelných čerpadel můžeme pozorovat napříč 

výkonnostními kategoriemi. Tento pohon tepelných čerpadel je používán už od 

roku 1920. 

Moderní tepelná čerpadla poháněná elektromotorem jsou vybavena také 

frekvenčním měničem, který reguluje jejich výkon v rozmezí 30 až 100 % dle 

potřeby. Účinnost elektromotorů (pokud nebereme v úvahu ztráty v energetickém 

mixu při výrobě elektřiny) začíná na 80 % u méně výkonných a u výkonnějších 

se pohybuje dokonce až nad 95 %. [33] 

Do budoucna, kdy bude energetický mix výroby elektřiny ekologičtější, mají 

potenciál mít uhlíkově neutrální provoz. 

1.6.2 TČ poháněné plynovým spalovacím motorem 

Plynem poháněná tepelná čerpadla (anglicky gas-engine driven heat 

pumps - zkratkou GEHP či GHP) jsou oproti elektromotoru méně častý způsob 

pohonu kompresoru TČ. Je to především tím, že jejich aplikace přichází v úvahu 

až u aplikací s několikanásobně vyšším výkonem, než potřebují rodinné domy. A 

to ve velkých budovách, jako jsou například velké průmyslové areály, školy, 

nemocnice, kancelářské budovy, hotely apod. 
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Jedná se o relativně nový způsob pohánění kompresoru TČ. První průmyslová 

aplikace proběhla teprve v roce 1985. 

Účinnost těchto plynových motorů bývá mezi 30 a 45 %, ale schopnost plyn 

využívajících tepelných čerpadel využít i odpadní teplo z motoru například 

k ohřevu teplé vody zvyšuje jejich využitelnost. 

Do výkonu 60 kW se používají motory z automobilového průmyslu adaptované 

na tuto technologii. Pro vyšší výkony jsou konstruovány pomaloběžné motory 

s dlouhou životností speciálně navrhnuté pro potřeby GHP. Mívají také vyšší 

účinnost. [33] 

Oproti používání motoru v automobilu je prodloužena životnost díky menšímu 

počtu startů a zastavování motoru. [20] 

 

GHP mají nad EHP výhodu navíc v situacích, kde: 

• připojení EHP by vyžadovalo konverzi napěťového rozvaděče 

• spotřeba elektřiny v budově musí být redukována nebo část spotřeby musí 

být dodávána dalším spotřebičům 

• není možnost připojení k třífázové síti 

• je konstantní využívání teplé vody (bazény, lázně, hotely, průmyslové 

procesy) 

• cena elektřiny výrazně převyšuje cenu plynu  [33] 

 

1.7 Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v Evropě 

Ačkoli se tepelná čerpadla používají již dlouhé desítky let, jejich rozkvět nastává 

až v posledních letech, ve kterých by se dal vývoj počtu jejich instalací 

(přinejmenším v Evropě) označit za exponenciální.  

Jejich zlatou éru předpovídají i vize o udržitelné energetice do roku 2050 (viz 

obrázek č. 3). 
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Na následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu instalací tepelných čerpadel 

podle jednotlivých systémů v Evropě (bez ohledu na výkon).  

Když jsou pominuty ty se systémem vzduch - vzduch, které se instalují převážně 

s výrazně nižším výkonem než vzduch - voda či země - voda, tak dominují trhu 

instalace systémů vzduch - voda.  

Počet instalací systémů voda - voda a ostatních systémů je zanedbatelný. [11]  

Je otázkou, zda exponenciální vývoj růstu nenaruší současná krize spojená s 

pandemií, podobně jako trh zaváhal po krizi v roce 2008. 

Obrázek 10: Vývoj počtu instalací tepelných čerpadel v Evropě [11] 
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Na dalším grafu je vyobrazen vývoj počtu prodaných tepelných čerpadel v ČR. 

Je zde vidět ještě výraznější dominance prodejů systémů vzduch – voda, které 

zaujímají přes 90 % trhu a jejich celkové prodeje strmě rostou. [17] 

Podobně, ačkoli ne tak výrazně, je tomu i v sousedních zemích, které mají 

relativně podobné klima jako ČR. Prodeje jsou poměrně rovnoměrně rozděleny 

mezi varianty „split“ a „monoblok“. [17] 

 

  

Obrázek 11: Vývoj počtu prodaných tepelných čerpadel v ČR [17] 

Obrázek 12: Podíl TČ vzduch – voda na trzích okolních zemí a poměr dle konstrukce 
[17] 
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2 Srovnání ekonomických dopadů plynového a 
elektrického TČ vzduch – voda 

V této kapitole budou porovnány 2 investiční varianty pomocí ČSH, které 

představuje varianta GHP a EHP.  

2.1 Úvod do investičního rozhodování 

Investice podniku jsou rozsáhlejší peněžní (kapitálové) výdaje, u nichž se 

očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy v časovém horizontu delším 

než 1 rok. Dělí se na hmotné, nehmotné a finanční investice. [21] 

Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů jsou děleny podle toho, zda 

respektují faktor času, na statické (nerespektují) a dynamické (respektují). 

Statické metody 

Lze je použít jen tehdy, když čas nemá podstatný vliv na rozhodování o 

investicích. Vhodné jsou například, když je investováno jednorázově do fixního 

majetku a životnost investice je krátká (zhruba do 2 let).  

V praxi se takové investiční případy vyskytují jen zřídka, a proto je využití 

statických metod značně omezeno. Mohou ale sloužit pro získání hrubého 

přehledu pro následné přesnější zkoumání vybraných variant. Pro svou 

jednoduchost jsou však statické metody i přes svá omezení dosti oblíbené. [21] 

Dynamické metody 

Měly by být používány tam, kde je delší doba pořízení investičního majetku a 

delší doba jeho ekonomické životnosti. Tedy u většiny investic.  

Respektování faktoru času podstatně ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí projektu 

nebo při výběru nejlepší investiční varianty. [21] 
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Metody hodnocení investičních projektů lze také třídit podle pojetí efektů 

z investic: 

• s nákladovým kritériem hodnocení efektivnosti (hodnocení očekávané 

úspory nákladů), 

• se ziskovým kritériem hodnocení efektivnosti (hodnocení očekávaného 

účetního zisku), 

• s kritériem čistého peněžního příjmu z investice (hodnocení očekávaného 

peněžního toku z investice). 

V současné teorii se dává přednost kritériím opírajícím se o peněžní příjem 

z investice. [21] 

Nejčastěji používané metody vyhodnocování efektivnosti investičních variant: 

• průměrné roční náklady, 

• diskontované náklady, 

• čistá současná hodnota a index rentability, 

• vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu), 

• průměrná výnosnost (rentabilita), 

• doba návratnosti. 

2.1.1 Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento 

Dle J. Valacha: „Čistá současná hodnota investičního projektu (základní čistá 

současná hodnota) je rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a 

(diskontovaným) kapitálovým výdajem na projekt.“ 

„Vnitřní výnosové procento (VVP) je úroková míra, při níž je čistá současná 

hodnota rovna nule.“ [21] 

Čistá současná hodnota je dynamická metoda, která považuje za efekt 

z investice peněžní příjem z investice. 
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Č𝑆𝐻 =  −𝐾 + ∑ 𝑃𝑛

1

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Kde:  ČSH = čistá současná hodnota 

P1,2,…,n = peněžní příjem (CF – Cash Flow) z investice 

v jednotlivých letech její životnosti  

i = požadovaná výnosnost nebo také diskontní sazba 

(úrok v %/100) 

K = kapitálový výdaj 

N = doba životnosti 

n = jednotlivé roky životnosti [21] 

Vnitřní výnosové procento nemůžeme použít při existenci nekonvenčního 

peněžního toku z investice. To je takový peněžní tok, kdy dochází k více než 

jedné změně ze záporného na kladný tok. V takovém případě by existovalo více 

VVP. [21] 

2.2 Výběr typického představitele plynem poháněných TČ 

vzduch – voda a jeho elektřinou poháněného 

ekvivalentu pro investiční posouzení 

Na trhu je řada výrobců tepelných čerpadel poháněných plynovým motorem. 

Mezi nejvýznamnější patří například výrobci Yanmar, Aisin Seiki, 

Panasonic Sanyo a Mitsubishi. [34] 

Dle interních informací společnosti GT Energy, s.r.o., jsou nejprodávanější 

plynová tepelná čerpadla od předního výrobce Yanmar typy s nejvyšším 

výkonem, protože je většinou potřeba nainstalovat na rozsáhlý objekt takových 

jednotek hned několik. Nejčastěji prodávaným je tedy nejvýkonnější 

YANMAR GHP 850, za ním YANMAR GHP 710 a slabší typy se prodávají méně. 

Typickou aplikací plynového tepelného čerpadla vzduch – voda je vytápění 
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objektu o tepelných ztrátách okolo 150 kW pomocí 2 jednotek nejvýkonnějšího 

typu od výrobce Yanmar, a to YANMAR GHP 850, které jsou v provedení split.  

Tato tepelná čerpadla jsou vhodná zejména pro nízkoteplotní systém vytápění, 

jako je například podlahové topení. Při venkovní teplotě -12 °C a teplotě vody 

v podlahovém topení 35 °C by měla mít jedna jednotka výkon 67 kW. Dohromady 

tedy 134 kW. Zbylý výkon do tepelných ztrát bude v případě potřeby dodávat jako 

bivalentní zdroj vytápění původní plynový kotel. [20] 

Vybrané parametry těchto plynových TČ od společnosti Yanmar: 

 

Obrázek 13: Parametry plynových tepelných čerpadel Yanmar [22] 

Obrázek 14: Venkovní jednotka plynového TČ Yanmar GHP [22] 
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Jako elektricky poháněný ekvivalent o podobném výkonu a stejného provedení 

(split) byly na základě konzultací s odborníkem z projektuj-tepelna-cerpadla.cz 

vybrány 3 jednotky S55L-M-Solid od výrobce Heliotherm. [20] 

Jejich výkon při venkovní teplotě -10 °C a vody v podlahovém topení 35 °C je 

3 x 45,24 kW, tedy celkových 135,7 kW. [23] 

Vybrané parametry těchto elektrických TČ od společnosti Heliotherm: 

 

 

Budou tedy srovnávány 2 jednotky Yanmar GHP 850 (split) a 3 jednotky 

Heliotherm S55L-M-Solid (split). 

Obrázek 15: Parametry elektrických TČ Heliotherm Solid M Split [23] 

Obrázek 16: Venkovní jednotka elektrického TČ Heliotherm Solid M Split [23] 
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2.3 Představení vytvořeného výpočtového modelu 

Pro účely ekonomických výpočtů byl v softwaru Microsoft Excel vytvořen 

výpočtový model. Je v něm přes 30 vstupních buněk (podbarvených béžově), 

které ovlivňují investiční rozhodování.  

Vzhledem k obtížně předvídatelným hodnotám, které mají zásadní vliv na 

investiční rozhodování (jako například vývoj cen energií) a různorodosti názorů 

na ně, byl model vytvářen tak, aby mohl uživatel dosazovat hodnoty dle svých 

spekulací a pozorovat výsledky výpočtů. 

Výpočtový model má v softwaru celkem 5 listů: 

• Společné hodnoty 

• Výpočet ceny plynu 

• Výpočet ceny elektřiny 

• Varianta GHP 

• Varianta EHP 

Na každém listu jsou umístěny příslušné grafy kumulovaných cash flow pro 

okamžitý náhled na změny návratnosti při změně vstupních buněk. 

Grafické prvky zabarvené do zelena značí variantu GHP, sloupce zabarvené do 

modra variantu EHP. 

Na listu Společné hodnoty je tabulka s výsledným srovnáním a investičním 

doporučením podle výsledků čistých současných hodnot jednotlivých variant. 

Tento ekonomický výpočtový model je součástí této bakalářské práce jako 

příloha. 
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2.4 Společné vstupní hodnoty pro obě investiční varianty 

Jako vzorový objekt k vytápění je uvažována budova většího hotelu.  

Majitelem objektu (investorem) je právnická osoba. Diskontní sazba byla 

určena majitelem objektu na 5 %. Daň z příjmu právnických osob byla 

stanovena na 19 %. 

Průměrná roční spotřeba tepelné energie byla odhadnuta na 300 MWh/rok. 

Je uvažována lokace objektu s dostatečnou infrastrukturou zemního plynu 

(dále jen plyn) i elektřiny. 

Původní vytápění bylo realizováno pomocí plynového kotle s účinností 80 % 

(Bude nadále sloužit, ale už jen jako bivalentní zdroj tepla při velkých mrazech). 

V objektu je již zabudováno podlahové topení. 

Cena „výkonové dopomoci“ původním plynovým kotlem sloužícím jako 

bivalentní zdroj vytápění ve velkých mrazech, kdy už kvůli čerpání tepla 

z chladného vzduchu nemá tepelné čerpadlo dostatečný výkon, je zanedbána. 

Existuje řada dotačních programů pro tepelná čerpadla, které mají rozsáhlý 

seznam podmínek a různou dobu platnosti. Jejich výši, která se může pohybovat 

i v rozmezí 10 až 90 %, ovlivňuje mnoho faktorů, jako je například zateplení 

budovy, kombinace se solárními panely, ušetřené emise CO2 a další.  

Určování přesné výše dotace by bylo nad rámec této práce, proto pro tento 

příklad hotelu byla pouze hrubě odhadnuta odborníkem na tepelná čerpadla 

z projektuj-tepelna-cerpadla.cz na základě zkušenosti s obdobnými projekty na 

50 % z investičních nákladů. Je tedy uvažováno s 50% dotací u obou 

investičních variant. [20] 

Predikce cen energií do tak vzdálené budoucnosti je velice obtížná a názory 

odborníků se často značně liší. Většina se ale shoduje, že ceny energií budou 

zdražovat, nejen kvůli vyřazování jaderních elektráren v Německu. V tomto 

vzorovém příkladu je počítáno s 3% ročním růstem u elektřiny i plynu, jak bylo 

doporučeno odborníkem z projektuj-tepelna-cerpadla.cz, protože tak počítají 

někteří odborníci na tepelná čerpadla v praxi. [20] 
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Riziko nepříznivého vývoje cen elektřiny by se dalo snížit investicí do vlastního 

zdroje elektrické energie (například fotovoltaických panelů), ale to není pro tento 

vzorový případ uvažováno. 

U těchto relativně větších tepelných čerpadel vzduch – voda se počítá 

s životností okolo 20 let s tím, že po 10 letech je potřeba reinvestice ve výši 

zhruba 20 % ceny zařízení na repasi kompresorů a základní řídící desky. 

V těchto 20 % je údajně i zhruba 30 % rezerva na to, kdyby bylo potřeba měnit 

ještě další součásti apod. Biologická degradace oleje v kompresoru je údajně 

15 let a konstrukce kompresoru prý není k výměně oleje uzpůsobena, proto je 

potřeba vyměnit kompresor celý. [20] 

Dle zákona č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů (verze 

132) by měla „klimatizační zařízení“ spadat do odpisové skupiny 3, což znamená 

daňové odepisování 10 let. Bylo zvoleno rovnoměrné odepisování.  

Určení ceny instalace závisí na mnoha faktorech, které mohou cenu ovlivňovat i 

v řádu vyšších desítek tisíc Kč, ale po konzultaci s odborníkem z obchodního 

oddělení GT Energy, s.r.o., byla průměrná cena instalace obdobných zařízení 

odhadnuta na 250 000 Kč. 

Cena pojištění zařízení, která by měla být zahrnuta v ceně pojištění budovy 

(hodnota tepelného čerpadlo je obvykle vyšší než původní zdroj vytápění), se prý 

v praxi počítá jako 0,5 % z ceny zařízení ročně. [20] 

Cenu likvidace bylo odborníkem z projektuj-tepelna-cerpadla.cz doporučeno 

neuvažovat, neboť výrobci a dovozci tepelných čerpadel již do ceny zařízení 

zahrnují recyklační poplatek, který musí zaplatit. [20] 

Ekonomické přínosy hotelu díky investicí poskytnuté nové možnosti chlazení 

objektu v horkých letních dnech (u obou variant TČ), a tím zkvalitňování služeb 

pro zákazníky, nebyly uvažovány. 
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2.5 Náklady na vytápění původním plynovým kotlem 

Je předpokládáno, že původní vytápění objektu bylo realizováno pomocí 

plynového kotle s účinností 80 %.  

Kotel (i plynová varianta TČ) spotřebovává zemní plyn (anglicky natural gas – 

NG). 

Investiční kapitálové náklady na původní kotel jsou pokládány za „utopené“, 

cena revizí zanedbána. 

Vývoj ceny plynu je pochopitelně uvažován stejný jako u varianty s plynovým 

tepelným čerpadlem, tedy 3% roční růst. 

Cena plynu se skládá z více částí. Byla vypočtena dle výpočtového modelu 

vytvořeného v Microsoft Excel a ceníku společnosti E.ON Energie, a.s. „Ceník 

Variant PRO 24 Únor 2021“ pro distribuční území společnosti GasNet, s.r.o. 

(pokrývá většinu ČR). [26] 

Při průměrné roční spotřebě tepelné energie 300 MWh a účinností kotle 80 % 

vychází průměrná roční spotřeba plynu na 375 MWh ročně. 

Přesný přepočet zemního plynu z MWh (jednotka pro energii obsaženou v plynu) 

na m3 (jednotka pro objem plynu) nelze provést kvůli nestálosti jeho kvality, neboť 

do infrastruktury je dodáván zemní plyn z více zdrojů). Pro orientační přepočet 

spotřebovaného zemního plynu se používá koeficient:    [26] 

1 𝑀𝑊ℎ =  
1

0,01055
 𝑚3 

 

 

(výpočtový model je založen na cenění pro odběry vyšší než 63 MWh ročně)

část ceny cena jednotka roční spotřeba jednotka celkem jedn.

Cena za MWh 809,47 Kč/MWh 375,00 MWh/rok 303 551,25 Kč/rok

Za rezerv. dist. kap. 249 182,74 Kč/1000m3*115 35 545,02 m3/rok 77 019,19 Kč/rok

Výsledná cena plynu pro plynový kotel: 380 570 Kč/rok

Plynový kotel (včetně DPH)

(vstupní buňky)

Obrázek 17: Výpočet ceny plynu pro původní starý plynový kotel z výpočtového 
modelu vytvořeného v Microsoft Excel 
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Výsledná cena plynu pro původní starý plynový kotel v „nultém roce“ (v době 

rozhodování o investici) je 380 570 Kč. 

Cena plynu pro původní starý plynový kotel představuje pro výpočtový model 

provozní náklady „před“ investicí (kdyby se žádná investice do modernizace 

vytápění neuskutečnila). 

 

2.6 Náklady na variantu s tepelným čerpadlem poháněným 

plynem (GHP) 

Jak již bylo napsáno, představitelem této varianty jsou 2 jednotky 

YANMAR GHP 850. Dle konzultací s odborníkem na tepelná čerpadla 

z projektuj-tepelna-cerpadla.cz tyto jednotky při podlahovém (nízkoteplotním) 

vytápění v průměrné klimatické oblasti Evropy (ČR) dosahují sezónního 

topného faktoru 1,9. [20] 

2.6.1 Investiční kapitálové náklady 

(ceny jsou uváděny včetně DPH) 

Cena zařízení (2 jednotky GHP 850 a příslušenství) byla na vyžádání společností 

GT Energy, s.r.o., stanovena na 3 055 180 Kč. [35] 

Cena instalace byla odhadnuta na 250 000 Kč. 

Výše dotace byla stanovena na 50 % z pořizovací ceny. Výše dotace je tedy 

1 652 590 Kč. 

Celkové investiční kapitálové náklady (bez reinvestice) tedy vychází na 

1 652 590 Kč. 

2.6.2 Náklady reinvestice po 10 letech 

Po 10 letech je potřeba repasovat kompresory, základní řídící desky, případně 

další součástky. Výše této reinvestice byla odhadnuta na 20 % z ceny zařízení. 

[20] 
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3055180 ∗
20

100
=  611036 𝐾č 

Náklady na reinvestici tedy činí 611 036 Kč. 

2.6.3 Provozní náklady 

Do provozních nákladů patří platby za energie (plyn), pojištění a servisní paušál. 

Jelikož se cena plynu skládá z více složek, pro přehlednost byly provozní náklady 

rozděleny na náklady za energie a ostatní provozní náklady. 

Cena pojištění (0,5 % z ceny zařízení ročně) je 15 276 Kč/rok. 

Celková cena servisního paušálu za obě jednotky GHP 850 byla po konzultaci 

s odborníkem z projektuj-tepelna-cerpadla.cz odhadnuta na 14 000 Kč. Velká 

část nákladů z této částky jde údajně na dopravu pracovníka na místo, proto 

zvýšený počet jednotek nemá násobný vliv na cenu servisního paušálu (pro 1 

jednotku bylo odhadováno 10 000 Kč/rok). [20] 

Celkem na ostatní provozní náklady připadá 29 276 Kč/rok. 

Cena plynu se skládá z více částí. Byla vypočtena dle výpočtového modelu 

vytvořeného v Microsoft Excel a ceníku společnosti E.ON Energie, a.s. „Ceník 

Variant PRO 24 Únor 2021“ pro distribuční území společnosti GasNet, s.r.o. 

(pokrývá většinu ČR). [26] 

Při průměrné roční spotřebě tepelné energie 300 MWh/rok a sezónním topném 

faktoru 1,9 vychází průměrná roční spotřeba plynu pro variantu GHP prostým 

podílem na 157,89 MWh/rok. 

Přesný přepočet zemního plynu z MWh (jednotka pro energii obsaženou v plynu) 

na m3 (jednotka pro objem plynu) nelze provést kvůli nestálosti jeho kvality, neboť 

do infrastruktury je dodáván zemní plyn z více zdrojů). Pro orientační přepočet 

spotřebovaného zemního plynu se používá koeficient:   [26] 

1 𝑀𝑊ℎ =  
1

0,01055
 𝑚3 
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Výsledná cena plynu pro tepelné čerpadlo v „nultém roce“ (v době 

rozhodování o investici) je 163 297 Kč. 

Je předpokládán průměrně 3% roční růst cen elektřiny i plynu. 

 

2.7 Náklady na variantu s tepelným čerpadlem poháněným 

elektřinou (EHP) 

Jak již bylo zmíněno, představitelem této varianty jsou 3 jednotky Heliotherm 

S55L-M-Solid. Tyto jednotky při podlahovém (nízkoteplotním) vytápění 

v průměrné klimatické oblasti Evropy (ČR) dosahují mimořádně vysokého 

sezónního topného faktoru 5,15. [23] 

Ještě v nedávných letech se prý mezi odborníky mluvilo o sezónním topném 

faktoru vyšším než 5 jako o něčem nemožném a dnes jsou takto vysoké sezónní 

topné faktory u některých elitních tepelných čerpadel realitou. [20] 

2.7.1 Investiční kapitálové náklady 

Cena zařízení (3 jednotky S55L-M-Solid a příslušenství) byla na vyžádání 

společností GT Energy, s.r.o., stanovena na 5 130 150 Kč. [35] 

Cena instalace byla odhadnuta na 250 000 Kč. 

Výše dotace byla stanovena na 50 % z pořizovací ceny. Výše dotace je tedy 

2 690 075 Kč. 

Celkové investiční kapitálové náklady (bez reinvestice) tedy vychází na 

2 690 075 Kč. 

(výpočtový model je založen na cenění pro odběry vyšší než 63 MWh ročně)

část ceny cena jednotka roční spotřeba jednotka celkem jedn.

Cena za MWh 828,83 Kč/MWh 157,89 MWh/rok 130 867,89 Kč/rok

Za rezerv. dist. kap. 249 182,74 Kč/1000m3*115 14 966,33 m3/rok 32 429,13 Kč/rok

Výsledná cena plynu pro tepelné čerpadlo: 163 297 Kč/rok

Plynová tepelná čerpadla (včetně DPH)

(vstupní buňky)

Obrázek 18: Výpočet ceny plynu pro TČ z výpočtového modelu vytvořeného 
v Microsoft Excel 



34 
 

2.7.2 Náklady reinvestice po 10 letech 

Stejně jako u plynové varianty, po 10 letech je potřeba repasovat kompresory, 

základní řídící desky, případně další součástky. Výše této reinvestice byla 

odhadnuta na 20 % z ceny zařízení. [20] 

5130150 ∗
20

100
=  1026030 𝐾č 

Náklady na reinvestici tedy činí 1 026 030 Kč. 

2.7.3 Provozní náklady 

Do provozních nákladů patří platby za energie (elektřina), pojištění a servisní 

paušál. 

Jelikož se cena elektřiny skládá z většího počtu složek, pro přehlednost byly 

provozní náklady rozděleny na náklady za energie a ostatní provozní náklady. 

Cena pojištění (0,5 % z ceny zařízení ročně) je 25 651 Kč/rok. 

Celková cena servisního paušálu za všechny 3 jednotky byla po konzultaci 

s odborníkem z projektuj-tepelna-cerpadla.cz odhadnuta na 18 000 Kč/rok. Je to 

o trochu více než u varianty GHP z toho důvodu, že jsou v této variantě místo 2 

jednotek 3 a ze zkušeností z praxe prý ví, že jsou v současné době servisní 

úkony tohoto konkrétního modelu tepelných čerpadel náročnější než u jiných 

modelů kvůli konstrukci zajišťující v současné době elitní hodnotu sezónního 

topného faktoru. Například v případě úniku chladiva (může se zřídka stávat, 

odhadem jednou za vyšší jednotky let) a následné nutnosti odčerpání chladiva, 

vyvakuování a opětovné napuštění chladiva prý zabere servisnímu technikovi 

odhadem celé 2 dny. [20] 

Celkem na ostatní provozní náklady připadá 43 651 Kč/rok. 

Cena elektřiny se skládá z více částí. Byla vypočtena dle výpočtového modelu 

vytvořeného v Microsoft Excel a ceníku společnosti ČEZ Prodej, a.s. „Ceník 

elektřina, smlouva na dobu neurčitou, podnikatelé“ pro distribuční území 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (pokrývá většinu ČR). s účinností obchodních 

cen od 1. 10. 2020 a účinností distribučních cen od 1. 1. 2021. [25] 
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Při průměrné roční spotřebě tepelné energie 300 MWh/rok a sezónním topném 

faktoru 5,15 vychází průměrná roční spotřeba elektřiny prostým podílem na 

58,252 MWh/rok. 

Za distribuční sazbu byla dle podmínek zvolena sazba pro podnikatele C56d.  

Popis této sazby zní: „Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem 

uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT 

po dobu 22 hodin“ [24] 

Vzhledem k povaze využití budovy (hotel) byla velikost původního jističe 

odhadnuta na přibližně 100 A. V technickém listu pro tato tepelná čerpadla 

Heliotherm Solid M stojí, že pro nejsilnější jednotku S55L-M-Solid (vybranou pro 

tuto aplikaci o 3 jednotkách) je hodnota maximálního proudu 52 A. [23] 

Pokud je navrženo zapojení 3 takovýchto jednotek do elektrické sítě objektu, je 

třeba navýšit hodnotu jističe o zhruba o 150 A. Výpočet tedy předpokládá 

v případě aplikace této varianty umístění jističe o hodnotě zhruba 250 A. 

Původní roční cena za rezervovaný příkon dle jističe (ovlivněná i původní dražší 

sazbou a jiným způsobem cenění pro jističe pod 160 A) je následně odečtena. 

Původní roční cena za rezervovaný příkon dle jističe (okolo 100 A) za 

předpokladu původní sazby C03d (standard pro vyšší spotřebu) je odhadnuta na 

85 000 Kč/rok. 

Úspora díky možnosti přejít z předpokládané sazby C03d na sazbu C56d a 

z toho vyvozující se snížené ceně zhruba o 1400 Kč za každou MWh a 

odhadované spotřebě elektřiny (původní bez vytápění) okolo 30 MWh je 

odhadnuta na 42 000 Kč. [25] 

Z výpočtového modelu vytvořeného v softwaru Microsoft Excel je tedy stanovena 

roční cena elektřiny v „nultém roce“ (v době rozhodování o investici) na 

196 399 Kč/rok. 

Je předpokládán průměrně 3% roční růst cen elektřiny i plynu.
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2.8 Porovnání variant investice pomočí ČSH 

Pro investiční rozhodování byla vybrána metoda čisté současné hodnoty. 

Metodu vnitřního výnosového procenta nelze použít kvůli možnosti existence 

nekonvenčního peněžního toku způsobeného reinvesticí v průběhu životnosti 

investice. 

Souhrn společných hodnot, včetně hodnot původního starého plynového kotle: 

hodnota jednota

300           MWh/rok

5% (%)

19% (%)

3% (%)

3% (%)

hodnota jednotka

80% (%)

375,00     MWh/rok

380 570   Kč/rok

391 988   Kč/rok

Společné hodnoty pro všechny varianty: (vstupní 

buňky)

Hodnoty původního starého plynového kotle

*Investiční kapitálové náklady na původní kotel pokládáme za ,,utopené", cenu revizí 

zanedbáme

Účinnost

Průměrná spotřeba plynu

Současné náklady na energie (vč. DPH)

Náklady za plyn bez investice v prvním roce (vč. DPH)

Průměrná roční spotřeba tepelné energie

Diskontní sazba

Daňová sazba

Průměrný oček. roční růst ceny plynu

Průměrný oček. roční růst ceny elektřiny

Obrázek 20: Společné hodnoty pro všechny varianty a hodnoty původního starého 
plynového kotle 

(výpočtový model je založen na cenění pro jističe vyšší než 3 x 160 A)

část ceny cena jednotka spotřeba jedn. celkem jedn.

více částí vysoký tarif 2534,74 Kč/MWh 0 MWh 0 Kč/rok

více částí nízký tarif 2398,84 Kč/MWh 58,252 MWh 139738 Kč/rok

ostatní POZE dle spotřeby 598,95 Kč/MWh 58,252 MWh 34890 Kč/rok

obchod. stálá platba 107,69 Kč/měsíc 12 měsíců 1292 Kč/rok

distrib. ,,c. za jistič" 49,59 Kč/A/měs. 250 A 148770 Kč/rok

ostatní činnost OTE 4,73 Kč/měsíc 12 měsíců 57 Kč/rok

výsledná cena (bez ostatních spotřebičů): 324748 Kč/rok

-57 Kč/rok

-1292 Kč/rok

-85000 Kč/rok

-42000 Kč/rok

výsledná cena el. navíc kvůli TČ: 196399 Kč/rok

(vstupní buňky)

Cena elektřiny pro tepelná čerpadla (sazba C56d, včetně DPH)

jednotková c. 

vč. daně a s. 

měsíční platby

odečet

činnost OTE

stálá platba

původní ,,cena za jistič"

Ost. úspora díky sazbě TČ

Obrázek 19: Výpočet ceny elektřiny v „nultém roce“ 
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  Souhrn hodnot pro výpočtové modely ČSH variant GHP a EHP: 

hodnota jednotka

1,9                    -

20                     let

10                     let

3 055 180       Kč

250 000           Kč

50% 1 652 590-       Kč

1 652 590       Kč

20% 611 036           Kč

168 196           Kč/rok

0,50% 15 276             Kč/rok

14 000             Kč/rok

29 276             Kč/rok

hodnota jednotka

5,15 -

20                     let

10                     let

5 130 150       Kč

250 000           Kč

50% 2 690 075-       Kč

2 690 075       Kč

20% 1 026 030       Kč

202 291           Kč/rok

0,50% 25 651             Kč/rok

18 000             Kč/rok

43 651         Kč/rok

Cena zařízení (CZ) (3 jednotky S55L-M Split)

Cena instalace

Výše dotace

Celkové investiční kapitálové náklady

(Ceny včetně DPH)

Varianta EHP - s elektřinou poháněnými tepelnými čerpadly

popis

Sezónní topný faktor

Očekávaná životnost

Doba odepisování

Reinvestice po 10 letech v % z CZ

Celkem ostatní provozní náklady po investici

Platba za elektřinu za první rok

Cena pojištění (%CZ/rok)

Cena servisního paušálu

(vstupní buňky)

Varianta GHP - s plynem poháněnými tepelnými čerpadly

Výše dotace

Reinvestice po 10 letech v % z CZ

(Ceny včetně DPH)

Cena servisního paušálu

Celkem ostatní provozní náklady po investici

popis

Cena pojištění (%CZ/rok)

Sezónní topný faktor

Očekávaná životnost

Doba odepisování

Cena zařízení (CZ) (2 jednotky GHP 850)

Cena instalace

Celkové investiční kapitálové náklady

Platba za plyn za první rok

Obrázek 21: Souhrn hodnot pro výpočtové modely variant GHP i EHP 
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Vzorce z tabulky výpočtu ČSH: 

Výnosy (úspora) =  Provozní náklady před investicí 

 - Náklady za energie po investici  

- Ostatní provozní náklady po investici 

 

Hrubý zisk = Výnosy (úspora) – Odpisy 

 

Daň = Daňová sazba * Hrubý zisk 

 

Čistý zisk = Hrubý zisk – Daň 

 

Cash Flow (CF) = Čistý zisk + Odpisy 

 

 

n…… číslo roku 

 

Kumulované CFn = ∑ 𝐶𝐹𝑛
𝑛
0  

 

Diskontované CFn (DCFn) = CFn / (1 + Diskontní sazba)n 

 

Kumulované DCFn = ∑ 𝐷𝐶𝐹𝑛
𝑛
0  

 

Provozní náklady před investicí n (PNPIn)  =  

Výsledná cena plynu pro plynový kotel (v „nultém roce“) *  

(1 + Průměrný očekávaný roční růst ceny plynu)n 

 

Náklady za energie po investici n (NZEPIn) pro jednotlivé varianty: 

NZEPIn (GHP) = Výsledná cena plynu pro TČ (v „nulté roce“) * (1 + Průměrný 

očekávaný roční růst ceny plynu)n 

 

NZEPIn (EHP) = Výsledná cena elektřiny navíc kvůli TČ (v „nulté roce“) * (1 + 

Průměrný očekávaný roční růst ceny plynu)n 
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Výpočet čisté současné hodnoty obou variant (sloupce s předvídatelným průběhem pro přehlednost skryty):

(Všechny jednotky kromě let jsou Kč)

Rok  0 1 2 9 10 11 12 18 19 20

Provozní náklady před investicí 391 988 403 747 496 558 511 455 526 798 542 602 647 896 667 333 687 353

Náklady za energie po investici 168 196 173 242 213 066 219 458 226 041 232 823 278 002 286 342 294 933

Ostatní provozní nákl. po investici 29 276 29 276 29 276 29 276 29 276 29 276 29 276 29 276 29 276

Výnosy (úspora) 194 516 201 229 254 217 262 721 271 481 280 504 340 618 351 714 363 144

Odpisy 165 259 165 259 165 259 165 259 61 104 61 104 61 104 61 104 61 104

Hrubý zisk 29 257 35 970 88 958 97 462 210 378 219 400 279 514 290 611 302 040

Daň 5 559 6 834 16 902 18 518 39 972 41 686 53 108 55 216 57 388

Čistý zisk 23 698 29 136 72 056 78 945 170 406 177 714 226 406 235 395 244 653

Cash Flow -1 652 590 188 957 194 395 237 315 244 204 -379 526 238 818 287 510 296 498 305 756

Kumulované CF -1 652 590 -1 463 633 -1 269 238 258 135 502 339 122 812 361 630 1 960 764 2 257 262 2 563 019

Diskontované CF -1 652 590 179 959 176 322 152 975 149 920 -221 901 132 983 119 466 117 334 115 236

kumulované DCF -1 652 590 -1 472 631 -1 296 309 -157 475 -7 555 -229 457 -96 474 653 504 770 839 886 075

ČSH: 886 075

Rok 0 1 2 9 10 11 12 18 19 20

Provozní náklady před investicí 391 988 403 747 496 558 511 455 526 798 542 602 647 896 667 333 687 353

Náklady za energie po investici 202 291 208 359 256 256 263 943 271 862 280 017 334 355 344 386 354 718

Ostatní provozní nákl. po investici 43 651 43 651 43 651 43 651 43 651 43 651 43 651 43 651 43 651

Výnosy (úspora) 146 046 151 737 196 652 203 861 211 286 218 934 269 890 279 296 288 984

Odpisy 269 008 269 008 269 008 269 008 102 603 102 603 102 603 102 603 102 603

Hrubý zisk -122 961 -117 270 -72 356 -65 147 108 683 116 331 167 287 176 693 186 381

Daň -23 363 -22 281 -13 748 -12 378 20 650 22 103 31 784 33 572 35 412

Čistý zisk -99 599 -94 989 -58 608 -52 769 88 033 94 228 135 502 143 121 150 969

Cash Flow -2 690 075 169 409 174 019 210 399 216 239 -835 394 196 831 238 105 245 724 253 572

Kumulované CF -2 690 075 -2 520 666 -2 346 648 -987 293 -771 054 -1 606 448 -1 409 616 -87 726 157 998 411 570

Diskontované CF -2 690 075 161 342 157 840 135 625 132 752 -488 437 109 603 98 938 97 241 95 569

kumulované DCF -2 690 075 -2 528 733 -2 370 893 -1 357 068 -1 224 316 -1 712 753 -1 603 150 -983 266 -886 025 -790 456 

ČSH: -790 456 

V
ar

ia
n

ta
 G

H
P

V
ar

ia
n

ta
 E

H
P

 odpisy prvotní investice 
odpisy reinvesticereinvestice (repase kompresorů a 

základní řídící desky)

Obrázek 22: Vybrané sloupce výpočtového modelu pro výpočet ČSH u variant GHP a EHP 
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Dle grafu kumulovaného cash flow je vidět, že když není zohledněn faktor času, 

tak se u varianty GHP prvotní investovaný kapitál navrátí těsně před dovršením 

8. roku po investici, avšak reinvestice po 10. roce způsobí přiblížení 

kumulovaného CF opět blízko nule. U varianty EHP je návratnost bez zohlednění 

faktoru času až mezi 18. a 19. rokem, tedy těsně před koncem životnosti. 

Když však je faktor času zohledněn a návratnost je určována podle doby, kdy 

se dostane nad nulu kumulované cash flow diskontované (DCF), tak je 

diskontovaná doba návratnosti varianty GHP mezi 12. a 13. rokem a v případě 

varianty EHP se za dobu životnosti investice nenavrátí vůbec. 
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2.9 Závěr porovnávání ekonomických dopadů 

Výsledná čistá současná hodnota varianty GHP vychází na kladných 

+886 075 Kč. Výsledná čistá současná hodnota varianty EHP vychází na 

záporných -790 456 Kč. 

Zápornost čisté současné hodnoty u varianty EHP značí, že ani v případě, kdyby 

byla EHP jedinou variantou, by se její realizace nevyplatila. Dle výpočtového 

modelu bylo zjištěno, že aby dosáhla varianta EHP nulové čisté současné 

hodnoty, musela by být výše dotace 67,2 %, zatímco u varianty GHP by stačilo 

pouhých 18,6 % (při 5% diskontní sazbě). 

Za výše popsaných cenových a dalších podmínek popisujících typickou aplikaci 

plynem poháněného tepelného čerpadla a jeho ekvivalentní elektricky 

poháněnou variantu a výše popsaného předpokládaného vývoje cen energií (3% 

roční růst od cen platných v roce 2021) je doporučeno následující: 

• REALIZOVAT VARIANTU S PLYNEM POHÁNĚNÝMI TEPELNÝMI 

ČERPADLY (varianta GHP). 

• Variantu s elektřinou poháněnými tepelnými čerpadly nerealizovat 

ani v případě znemožnění realizace varianty GHP. 

Pokud má investor odlišný názor na předpokládaný vývoj cen energií, které 

značně ovlivňují investiční rozhodování, či jiných odhadovaných hodnot, je mu 

k dispozici výpočtový model s automaticky generovaným doporučením dle 

stavů čistých současných hodnot jednotlivých variant. 

Hypotetické ČSH u GHP a EHP při hodnotách roční změny cen obou energií: 

Průměrně 3% roční pokles GHP – 311 327 Kč EHP – 1 805 434 Kč 

Průměrně 0% roční růst GHP + 185 362 Kč EHP – 1 384 416 Kč 

Průměrně 6% roční růst GHP + 1 886 103 Kč EHP + 57 217 Kč 

 

ČSH: 886 075 Kč ČSH: -790 456 Kč

Výsledné srovnání
Varianta EHPVarianta GHP

Doporučení:

Realizovat variantu GHP.

Obrázek 25: Výsledné srovnání variant dle jejich ČSH 
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3 Analýza environmentálních dopadů 
plynového a elektrického TČ vzduch – voda 

V této kapitole bude provedeno srovnání variant GHP a EHP pomocí analýzy 

LCA s využitím metody IMPACT 2002+. 

3.1 Úvod do LCA (Life cycle assessment) 

Life cycle assessment neboli česky posuzování životního cyklu (dále jen LCA) je 

metoda, která analyzuje celý životní cyklus systému nebo produktu, který je 

předmětem studie, a snaží se odhadnout kvantitu širokého rozpětí 

environmentálních dopadů. Často je prezentována jako nástroj k posouzení 

udržitelnosti. 

Počátky LCA byly relativně nedávno, a to v 60. letech 20. století, kdy degradace 

životního prostředí (konkrétně limitovaný přístup ke zdrojům) se začala stávat 

znepokojením. [15] 

Hlavní charakteristické znaky LCA: 

• Nahlíží perspektivou životního cyklu 

• Zahrnuje široké rozpětí environmentálních problémů 

• Je kvantitativní 

• Je založena na vědě   [15] 

Obrázek 26: Životní cyklus výrobku a jeho fáze [16] (Bylo písemně svoleno od autorů 
obrázku použít jej pro účely této práce.) 
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Za jakými účely je LCA analýza zadávána: 

• Vývoj a zlepšování produktu 

• Strategické plánování 

• Tvorba veřejné politiky 

• Marketing 

• Další 

Definice cíle (goal definition) je první fáze analýzy LCA a určuje účel studie, který 

definuje a popíše. 

Definice rozsahu (scope definition) je druhou fází a určuje, jaké produktové 

systémy mají být hodnoceny a jak by toto hodnocení mělo probíhat. 

Inventární analýza (inventory analysis) je třetí a často nejvíce časově náročná 

fáze LCA. Řídí se definicí cíle a rozsahu. Její hlavní činností je sběr a sestavování 

dat o elementárních tocích ze všech procesů ve studovaných produktových 

systémech na základě různých zdrojů. Výstupem je sestavený soupis 

elementárních toků, který se použije jako základ pro následnou fázi analýzy. 

Obrázek 27: Rámec LCA upravený ze standardu ISO 14040 [15] 
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Vyhodnocení dopadů (impact assessment) je čtvrtou fází analýzy LCA. 

Překládá informace z inventární analýzy do kvantifikovaných dopadů na životní 

prostředí. Na rozdíl od předchozích fází je v praxi tato fáze značně 

automatizovaná díky LCA softwarům, ale základní zásady, modely a faktory by 

měly být uživateli stále dobře porozuměny k zajištění přehledu potřebného pro 

kvalifikovanou interpretaci výsledků.  

Každou z těchto fází analýzy LCA je potřeba ve studii interpretovat. [15] 

 

3.2 O softwaru SimaPro 

Pro tuto studii porovnávající tepelná čerpadla poháněná plynem a elektřinou byl 

vybrán software pro LCA analýzy zvaný SimaPro od společnosti PRé 

Sustainability. 

Software SimaPro je profesionální nástroj používaný již přes 30 let v průmyslu i 

akademické sféře ke sběru, monitorování a analyzování dat o (environmentální) 

udržitelnosti produktů a služeb. [31] 

 

3.3 Definování cíle a rozsahu analýzy 

Cílem této studie je porovnat přibližné environmentální dopady tepelných 

čerpadel poháněných plynem a elektřinou o výkonu a životnosti podobné 

konkrétní aplikaci uvažované v ekonomické části této práce. 

Pokud mají být porovnávány 2 varianty produktů a má být určeno, která varianta 

je k životnímu prostředí šetrnější, pro zjednodušení stačí porovnat pouze jejich 

odlišnosti. 

V případě porovnávání plynem poháněných tepelných čerpadel s těmi 

poháněnými elektřinou stačí porovnat jejich pohony a zdroj energie k tomu 

využitý (za předpokladu dostatečného přívodu obou zdrojů energie). 
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Z toho vyplývá následující zjednodušení daného porovnání: 

Varianta GHP: Plynové motory a jejich provozní kapaliny a zemní plyn jako zdroj 

energie  

Varianta EHP: Elektromotory a elektřina vyráběná daným energetickým mixem 

(očekávaným v polovině životnosti – ČR 2031) 

Pro následné vyhodnocení byla vybrána metoda vyhodnocování dopadů 

s názvem IMPACT 2002+. 

3.3.1 Funkční jednotka 

Za funkční jednotku bylo zvoleno zabezpečení vytápění objektu o tepelných 

ztrátách 150 kW na 20 let. 

3.4 Inventární analýza 

Do softwaru SimaPro byly zadávány materiálové a energetické vstupy 

z dostupných databází Ecoinvent v množství odpovídajícímu životnosti zařízení 

20 let. Vzhledem k tomu, že jsou z podobnosti s osobním automobilem 

očekávány největší environmentální dopady až v následném používání (spotřeba 

plynu a elektřiny), není potřeba klást důraz na přespřílišnou přesnost u 

neenergetických položek. Proto byly pro neenergetické položky vybrány pouze 

vhodné nejbližší ekvivalenty z databáze. Dopady likvidace zařízení nejsou 

uvažovány. [27] 

Obrázek 28: Průměrné hodnoty energie spotřebované 
fázemi životního cyklu rodinného automobilu (2010) [27] 
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3.4.1 Vstupy varianty GHP 

Plynové motory – Jelikož jsou plynové motory pro tepelná čerpadla velmi 

podobné těm z automobilového průmyslu a rozdíl mezi plynovými a benzínovými 

motory z materiálového hlediska není výrazný, byl jako ekvivalent 2 plynových 

motorů (každý o zdvihovém objemu 2 198 cm3 a suché hmotnosti 175 kg) zvolen 

proces z databáze Ecoinvent 3:    [20] 

Internal combustion engine, for passenger car (global) v množství 350 kg 

Lubrikační olej pro motory – Je uvažováno celkové množství lubrikačního oleje 

potřebného za celou životnost zařízení. Pro 2 jednotky GHP 850 je za životnost 

20 let potřeba celkem osm 58litrových nádrží speciálního oleje Yanmar pro 

plynová tepelná čerpadla (2 jednotky, výměna každých 5 let). Za celou životnost 

to tedy činí 464 litrů lubrikačního oleje. Přesné složení ani hustota není 

zveřejňována, ale na základě průzkumu konkurenčních olejů byla hustota 

odhadnuta na 0,855 kg/l. Celková hmotnost spotřebovaného oleje tedy vychází 

na 397 kg. Zvolený proces z databáze Ecoinvent 3 je: 

Lubricating oil (global) v množství 397 kg 

Zemní plyn – Celková spotřeba zemního plynu plynovým tepelným čerpadlem 

se vypočítá jako podíl průměrné roční spotřeby tepelné energie objektu a 

sezónního topného faktoru krát počet let. 

300

1,9
∗ 20 = 3158 𝑀𝑊ℎ 

Za celou 20letou životnost se spotřebuje 3158 MWh zemního plynu, který je 

spálen. 

Byl proto vybrán nejbližší vhodný proces z databáze: 

Combustion of natural gas, consumption mix, at plant (NL) v množství 3158 MWh 
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Nově vytvořený proces představující celou variantu GHP s názvem 

„Whole GHP variant“ obsahuje procesy: 

Internal combustion engine, for passenger car (global) v množství 350 kg 

Lubricating oil (global) v množství 397 kg 

Combustion of natural gas, consumption mix, at plant (NL) v množství 3158 MWh 

 

3.4.2 Vstupy varianty EHP 

Elektromotory – Variantu s 3 jednotkami elektrických tepelných čerpadel pohání 

3 elektromotory, každý o příkonu zhruba 20 kW. Podobně jako u plynové varianty 

jsou očekávány největší environmentální dopady u spotřebované energie, proto 

postačuje nahrazení průmyslového elektromotoru nejbližším procesem z 

databáze, a to elektromotorem určeným do vozidel. Dle diagramu byla odhadnuta 

hmotnost těchto motorů na 10 kg jeden, tedy 30 kg elektromotorů celkem. [18] 

Byl vybrán proces z databáze Ecoinvent 3: 

Electric motor, vehicle (global) v množství 30 kg 

Obrázek 29: Korelace škálování hmotnosti elektrických motorů [18] 
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Elektrická energie – Environmentální dopady spotřeby elektřiny závisí na 

energetickém mixu dané země v daném období (pokud se nevyužívá vlastní 

zdroj odpojený od distribuční sítě, jako například tzv. ostrovní neboli off-grid 

fotovoltaické panely).  

Ve zkoumané aplikaci se předpokládá odběr elektřiny z distribuční sítě v ČR. 

Realizace investice se předpokládá v roce 2021, konec životnosti zařízení se 

očekává o 20 let později, tedy v roce 2041.  

Vzhledem k tomu, že vývoj energetického mixu na 20 let dopředu se nedá přesně 

určit a je mimo jiné ovlivňován nestálými politickými názory a rozhodnutími, je pro 

tuto analýzu předpokládán průměrný energetický mix za dobu investice stejný, 

jako je očekáván v polovině životnosti, tedy v roce 2031. 

Vývoj energetického mixu se tedy dá pouze odhadovat. Nejaktuálnějším 

oficiálním státním dokumentem ČR (2021), ve kterém je odhadován vývoj 

energetického mixu výroby elektřiny by měl být dokument Ministerstva průmyslu 

a obchodu z roku 2015 s názvem Státní energetická koncepce České republiky.  

Na straně 111 je část, která se zabývá vývojem a strukturou hrubé výroby 

elektřiny do roku 2040, a na straně 114 je konkretizace odhadovaných podílů 

jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. [19] 

Dle dat ze zmiňovaného dokumentu byly z databází vybrány procesy výroby 

elektřiny z různých zdrojů, jejichž množství odpovídá koncepci pro rok 2031. 

Jednotlivá množství zdrojů byla vzhledem k charakteru odhadu zaokrouhlena na 

stovky GWh. Vliv zdrojů pod 500 GWh ročně byl zanedbán. Vliv zdroje „ostatní 

plyny“ byl předpokládán podobný jako vliv zdroje „zemní plyn“, proto bylo 

množství zdroje „ostatní plyny“ přičteno k množství zdroje „zemní plyn“. Vliv 

rozdílnosti zdroje „ostatní paliva“ od celkového průměru mixu byl zanedbán. 
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Obrázek 30: Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny [19] 

Obrázek 31: Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie [19] 
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Na základě toho byly vybrány nejbližší procesy z databáze Ecoinvent:  

Electricity, nuclear, at power plant / DE 31500 GWh 

Electricity, lignite, at power plant / CZ 27900 GWh 

Electricity, natural gas, at turbine, 10MW / GLO 5200 GWh 

Electricity, low voltage, treatment of biogas, burned in micro    

gas turbine 100 kWe 

 

3700 

 

GWh 

Electricity, production mix photovoltaic, at plant / CZ 3600 GWh 

Electricity, biomass, at power plant / US 3200 GWh 

Electricity, hard coal, at power plant / CZ 2800 GWh 

Electricity, hydropower, at plant / CZ 2500 GWh 

Electricity from wind power, production mix, at wind turbine 1600 GWh 

Celkem 82000 GWh 

 

Tyto procesy tvoří nově vytvořený proces „Electricity mix CZ 2031“. 

U každého z těchto procesů je napsáno, nejčastěji „at power plant“, čili u 

elektrárny, zdroje energie. Je tedy třeba brát v potaz i ztráty při přenosu a 

distribuci elektrické energie. 

Celková spotřeba elektřiny elektrickým tepelným čerpadlem se vypočítá jako 

podíl průměrné roční spotřeby tepelné energie objektu a sezónního topného 

faktoru krát počet let. 

300

5,15
∗ 20 = 1165 𝑀𝑊ℎ 

Za celou 20letou životnost se spotřebuje 1165 MWh elektřiny ze sítě. 

Za předpokladu, že průměrné ztráty při přenosu a distribuci elektrické energie 

jsou stejné jako v roce 2014, kdy činili okolo 5 % z výkonu, je potřeba pro výpočet 

celkové odebrané energie z těchto elektráren za 20 let kvůli provozu TČ vydělit 

spotřebu ze sítě číslem 0,95. [29] 
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1165

0,95
= 1226 𝑀𝑊ℎ 

Za celou 20letou životnost je spotřebováno 1226 MWh elektřiny odebrané ze 

zdrojů elektrické energie. 

Výsledný nově vytvořený proces s názvem „Electricity use 20y (mix 2031)“ o 

množství 1226 MWh obsahuje 1226 MWh nově vytvořeného procesu „Electricity 

mix CZ 2031“. 

Nově vytvořený proces představující celou variantu EHP s názvem 

„Whole EHP variant“ obsahuje procesy: 

Electric motor, vehicle (global) v množství 30 kg 

Electricity use 20y (mix 2031) v množství 1226 MWh 

 

3.5 Vyhodnocení dopadů 

Pro vyhodnocování environmentálních dopadů obou variant i k jejich srovnání 

byla použita metoda IMPACT 2002+ v softwaru SimaPro. 

Byly nejprve samostatně analyzovány procesy „Whole GHP variant“ a 

„Whole EHP variant“. 

Poté byly tyto procesy představující jednotlivé varianty srovnávány. 

3.5.1 O metodě IMPACT 2002+ 

Metoda pro vyhodnocování environmentálních dopadů životních cyklů výrobků 

IMPACT 2002+ využívá midpointové a endpointové kategorie dopadu, které jsou 

schematicky znázorněny na následujícím obrázku: 
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Z výsledků midpointových kategorií se vyhodnotí endpointové kategorie a z těch 

se vyhodnotí výsledné „singl skóre“, které by mělo ukazovat kvantifikované 

celkové dopady na životní prostředí v jednom jediném čísle. 

3.5.2 Environmentální dopady GHP varianty 

Na charakterizačním grafu je vidět, že u varianty GHP má zhruba v polovině 

midpointových kategorií největší podíl na dopadech na životní prostředí 

spalování zemního plynu. 

Obrázek 32: IMPACT 2002+ rámec vyhodnocování dopadů životního cyklu. [30] 
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Z grafů zobrazujících relativní i absolutní hodnoty dopadů v endpointových 

kategoriích by se dalo říct, že prakticky veškeré environmentální dopady jsou 

způsobeny spotřebou zemního plynu. Potvrzuje se tak předběžný odhad 

založený na podobnosti s osobním automobilem. 
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Obrázek 33: Výstup ze SimaPro po analyzování GHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ charakterizace 
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Obrázek 34: Výstup ze SimaPro po analyzování GHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ posouzení škod 
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Ještě názorněji to zobrazuje graf s hodnotou singl skóre. Je i patrné, že největší 

podíl z těchto dopadů kvůli zemnímu plynu je v endpointových kategoriích 

resources (zdroje), která vychází z midpointových kategorií energie 

z neobnovitelných zdrojů a těžba surovin (viz obrázek s rámcem vyhodnocování 

pomocí IMPACT 2002+), a climate change (změna klimatu), která vychází 

z midpointové kategorie globální oteplování. 
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Obrázek 35: Výstup ze SimaPro po analyzování GHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ vážení 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Engines Lubricant oil for 2 GHP
engines for 20y

NG consumption 20y

[P
t]

Analýza GHP varianty - singl skóre

Human health Ecosystem quality Climate change Resources

Obrázek 36: Výstup ze SimaPro po analyzování GHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ singl skóre 
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Sankeyův diagram dopadů varianty GHP na životní prostředí dle hodnoty singl 

skóre (zobrazeno 99,85 %): 

Obrázek 37: Výstup ze SimaPro – síťový diagram dopadů GHP 
varianty dle metody IMPACT 2002+ singl skóre 
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3.5.3 Environmentální dopady EHP varianty 

I u elektřinou poháněné varianty jsou prakticky veškeré environmentální dopady 

způsobeny kvůli odběru energií (očekávaný energetický mix ČR 2031). 
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Obrázek 38: Výstup ze SimaPro po analyzování EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ charakterizace 
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Obrázek 39: Výstup ze SimaPro po analyzování EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ posouzení škod 
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Dominantnost endpointové kategorie resources (zdroje) však v případě elektrické 

varianty není tak výrazná a svůj nezanedbatelný podíl ukazují i kategorie climate 

change (změna klimatu) a human health (lidské zdraví). 
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Obrázek 40: Výstup ze SimaPro po analyzování EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ vážení 
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Obrázek 41: Výstup ze SimaPro po analyzování EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ singl skóre 
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Sankeyův diagram dopadů varianty EHP na životní prostředí dle hodnoty singl 

skóre (zobrazeno 95 %): 

 

Obrázek 42: Výstup ze SimaPro – síťový 
diagram dopadů EHP varianty dle metody 

IMPACT 2002+ singl skóre 
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3.6 Závěrečné porovnání environmentálních dopadů obou 

variant 

Charakterizační graf ukazuje, že dopady elektrické varianty jsou vyšší ve 13 z 15 

midpointových kategorií. 
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Obrázek 43: Výstup ze SimaPro po komparování GHP a EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ charakterizace 
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Obrázek 44: Výstup ze SimaPro po komparování GHP a EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ posouzení škod 
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Kvůli porovnávání pouhých relativních hodnot u předchozích 2 grafů stále nebylo 

možné určit variantu šetrnější k životnímu prostředí.  

Z následujícího grafu s absolutními hodnotami se však už dá vyčíst: 

• Největší environmentální dopady jsou u obou variant v kategorii 

zdroje. Varianta GHP má dopady v této kategorii zhruba o 15 % větší. 

• Jen o trochu nižší dopady na životní prostředí jsou u obou variant 

v kategorii změna klimatu. I zde má větší dopady varianta GHP, a to 

zhruba o 20 %. Nižší emise CO2 ekv. má tedy varianta EHP. 

• Dopady relativně nižší závažnosti jsou u obou variant v kategorii 

lidské zdraví, avšak zde má více než 3krát vyšší dopady varianta 

EHP. 

• Dopady v kategorii kvalita ekosystému nejsou oproti dopadům 

v ostatních kategoriích výrazné u žádné z variant. 
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Obrázek 45: Výstup ze SimaPro po komparování GHP a EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ vážení 
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Pro výsledný verdikt, která varianta je k životnímu prostředí šetrnější, je třeba 

nahlédnout do závěrečného srovnání pomocí hodnot singl skóre (za 20 let 

životnosti):     (Pt = points; vzhledem k nejistotám není hodnota přesná) 

Hodnota singl skóre GHP varianty je 175,2 Pt. 

Hodnota singl skóre EHP varianty je 165,9 Pt. 
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Obrázek 46: Výstup ze SimaPro po komparování GHP a EHP varianty metodou 
IMPACT 2002+ singl skóre 
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Pro srovnání byly analyzovány zjednodušeně i další alternativy vytápění: 

Hodnota singl skóre původního plynového kotle s účinností 80 % (zjednodušeno 

na pouhé spalování plynu) je 412 Pt. 

Hodnota singl skóre moderního plynového kotle s „účinností“ 105 % 

(zjednodušeno na pouhé spalování plynu) je 314 Pt. 

Hodnota singl skóre elektrokotle s účinností 99,5 % (použit pro EHP variantu 

vytvořený proces „Electricity mix CZ 2031“) je 815 Pt. 

Porovnání variant GHP a EHP s dalšími alternativami vytápění napovídá o 

vysoké ekologičnosti tepelných čerpadel. 

Dle srovnání pomocí metody IMPACT 2002+ za použití koncepce 

energetického mixu výroby elektřiny pro rok 2031 ze Státní energetické 

koncepce ČR (2015) je k životnímu prostředí o malý rozdíl šetrnější 

varianta EHP.  

Jelikož se hodnoty singl skóre liší pouze v řádu jednotek procent a oproti 

alternativám jsou obě násobně šetrnější, dají se označit celkové 

environmentální dopady obou variant za srovnatelné. 

Se snahami většiny světových zemí směřovat směrem k udržitelné energetice se 

budou stávat EHP s postupujícím čase stále více environmentálně šetrnější. 
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Obrázek 47: Porovnání s dalšími alternativami vytápění – singl skóre 
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4  Závěrečné vyhodnocení 

Byly porovnávány ekonomické a environmentální dopady plynem poháněných a 

elektřinou poháněných tepelných čerpadel vzduch – voda (varianty GHP a EHP). 

Hodnoty okolo variant byly nastaveny tak, aby reprezentovaly co nejtypičtější 

aplikaci plynem poháněného tepelného čerpadla vzduch – voda a jeho elektřinou 

poháněného ekvivalentu.  

Plynovou variantu (GHP) reprezentovaly 2 jednotky Yanmar GHP 850 (split). 

Elektrickou variantu (EHP) reprezentovaly 3 jednotky Heliotherm S55L-M-Solid 

(split). 

4.1 Ekonomické dopady 

Byla zvolena metoda čisté současné hodnoty (ČSH).  

S diskontní sazbou 5 %, očekávaným ročním růstem cen obou energií 3 % (od 

cen 2021) a předpokládanou výší dotace 50 % vyšla čistá současná hodnota: 

• ČSH plynové varianty kladných +886075 Kč  

• ČSH elektrické varianty záporných -790456 Kč. 

Za těchto podmínek je jednoznačně ekonomičtější varianta GHP. 

Budoucí vývoj cen energií se dá pouze odhadovat a má na investiční rozhodování 

zásadní vliv. Byl vytvořen výpočtový ekonomický model s automaticky 

generovaným doporučením dle hodnot uvažovaných investorem. 

4.2 Environmentální dopady 

Byla provedena LCA analýza. Pro posouzení dopadů byla zvolena metoda 

IMPACT 2002+. Za funkční jednotku bylo zvoleno zabezpečení vytápění objektu 

o tepelných ztrátách 150 kW na 20 let. Byly porovnávány environmentální dopady 

toho, v čem se varianty GHP a EHP od sebe liší. 
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Varianta GHP: Plynové motory a jejich provozní kapaliny a zemní plyn jako zdroj 

energie  

Varianta EHP: Elektromotory a elektřina vyráběná daným energetickým mixem 

(očekávaným v polovině životnosti zařízení – ČR 2031) 

Energetický mix výroby elektřiny byl vytvořen na základě koncepce pro rok 2031 

ze Státní energetické koncepce ČR (2015). 

U plynové i elektrické varianty bylo zjištěno, že z porovnávaných odlišností 

prakticky veškeré environmentální dopady jsou kvůli spotřebě daného zdroje 

energie (zemní plyn či elektřina). 

U obou variant jsou největší dopady v endpointových kategoriích zdroje a 

klimatická změna. U varianty EHP je nezanedbatelný podíl dopadů i v kategorii 

lidské zdraví. 

Celkové environmentální dopady variant GHP a EHP se při zahájení životního 

cyklu v roce 2021 dle hodnot singl skóre od sebe liší pouze v řádu jednotek 

procent.  

Díky snaze státu o dosažení uhlíkové neutrality se očekává, že vývojem 

energetického mixu výroby elektřiny směrem k udržitelnosti se s postupujícím 

časem bude stávat stále environmentálně šetrnější volba varianty EHP. 

Zjištěním toho, že prakticky veškeré environmentální dopady u vytápění plynem 

či elektřinou jsou zapříčiněny spotřebou zdrojů energie, provedená analýza LCA 

potvrdila důležitost tepelných čerpadel pro energetiku budoucích let. 
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