
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

 

 

 
Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Ing. Jana Bartoňová 

 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. 

 

Studijní program:  Řízení průmyslových systémů 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2013 
  



 

 

Abstrakt 

Předložená dizertační práce reaguje na nutnost hledání úspor v oblasti spotřeby energií, 

proto se zabývá jednou z oblastí možných úspor, a to vytápěním objektů netradičním 

způsobem, tj. vytápěním tepelnými čerpadly.  

Hlavním předmětem dizertační práce je sestavení matematického modelu pro ekonomické 

zhodnocení zkoumaného způsobu vytápění a komparace s jiným zvoleným druhem 

vytápění. Součástí práce je také provedení a vyhodnocení simulací vlivu změny vybraných 

nezávislých proměnných na spotřebu energií a na náklady na energie ve vytápěných 

objektech. 

Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou řešeny vývojové tendence ve vytápění 

objektů, následuje teoretická část z oblasti technického zařízení budov zaměřená na tepelná 

čerpadla. Patřičná pozornost je věnována cenám energií a jejich vývoji v letech 2001-2012, 

protože právě cena dané energie je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím náklady spojené 

s vytápěním objektů. Nosnou částí je vytvoření matematického modelu pro zhodnocení 

a komparaci zvoleného způsobu vytápění. Na základě simulací je zkoumán vliv vybraných 

nezávislých proměnných, tj. tepelné ztráty objektu, vnitřní výpočtové hodnoty objektu, 

ceny energií a topného faktoru tepelného čerpadla na spotřebu energií a na roční náklady 

na energie objektu. V závěru jsou shrnuty výsledky celé práce. 

 

Klíčová slova: modelování a simulace; tepelné čerpadlo; ceny energií; spotřeba energií; 

náklady na energie 

  



 

 

Abstract 

The dissertation work started with the necessity of looking for energy savings options and 

concentrated on non-traditional heating of households or any other similar object by 

thermal pumps as one of such options. 

Taking advantage of the Microsoft Excel, the principal part of the dissertation work has 

been to develop a mathematical model that would assess economy of utilizing a specific 

mode of heating, and also provide for comparison with other heating modes. As an integral 

part of the work, simulations have been performed that modelled influence of some 

independent variables on the energy consumption and costs of running a specific heating 

equipment. 

The work has been structured into several parts. It begins with an evaluation of the heating 

trends and follows with a theoretical part that concentrates on the subject of safety 

provision for buildings, namely as regards utilization of thermal pumps. The energy price 

development in the period, 2001-2012, is highlighted because it is the price of energy that 

is of major impact on the overall running costs for any heating equipment. 

The principal part of the dissertation work is in developing a mathematical model that can 

assess economy of utilizing a specific mode of heating and that can also provide for 

comparing of different heating modes and equipment. The influences of several 

independent variables like object thermal losses; inside object conditions; energy costs, and 

heat pump thermal factor; are simulated by the model aiming at calculation of annual 

heating costs. The conclusion summarizes results of the whole work. 

 

Key words: Modelling and simulation; heat pump; energy prices; energy consumption; 

energy costs 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracovala samostatně, podle pokynů školitele, 

s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 1/2010 disertační práce 

a autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských 

studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU 

Ostrava.  

 

 

V Ostravě, 20. března 2013 Ing. Jana Bartoňová 

  



 

 

Motivace 

Úsporný způsob vytápění objektů se v posledních letech stal velmi diskutovanou otázkou 

jak na poli laickém, tak i odborném. Z důvodů ekonomických, ale i ekologických, 

je neustále nutno hledat cesty, které povedou k úsporám energií. Tento fakt mne motivoval, 

abych se této problematice intenzivně věnovala. Proto jsem dizertační práci zaměřila na 

jednu z oblastí možných energetických úspor, a to na zhodnocení použití tepelných 

čerpadel k vytápění objektů, které využívají alternativní zdroje energie a tím přispívají 

k úsporám fosilních paliv.  

Hlavním předmětem práce je sestavení matematického modelu v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel pro ekonomické zhodnocení zvolených způsobů vytápění. Následuje 

provedení a vyhodnocení simulací vlivu změny vybraných nezávislých proměnných 

na spotřebu energií a na náklady na energie v objektech.  
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1 Úvod 

Dnešní civilizace stále ještě čerpá energii převážně z fosilních paliv, tedy 

z neobnovitelných zdrojů, které s růstem spotřeby energie značně ubývají a nepříznivě 

ovlivňují životní prostředí. Celková spotřeba energie v Evropské unii (EU) je rozdělena 

do tří základních kategorií s ohledem na jednotlivé sféry. Doprava a průmysl tvoří dvě 

velké oblasti spotřeby energie a budovy a jejich provoz představují třetí základní sféru. 

Právě ve třetí oblasti lze dosáhnout významných úspor energie za přijatelné náklady, 

a to komplexní úsporou provozní energetické náročnosti budov a také zvýšením 

energetické účinnosti. Komplexní přístup k této problematice znamená propojení všech 

systémů ovlivňujících provozní energetickou náročnost budov včetně snížení spotřeby 

energie na vytápění. 

K vytápění objektů v České republice (ČR) se v současné době nejvíce využívá zemní plyn 

(ZP), elektřina a uhlí, převážně hnědé. V posledních letech začala stoupat spotřeba dřeva 

a dřevních pelet. Tepelná čerpadla (TČ) mají v současné době jen minimální podíl 

na vytápění objektů (v roce 2011 cca 1,9 %), i když se jedná o vysoce ekologickou formu 

získávání tepla mající potenciál jak pro průmysl a ostatní „velkospotřebitele“ (např. 

vytápění auly VŠB-TU Ostrava), tak pro „malospotřebitele“ (vytápění rodinných domů).  

Snižující se zásoby fosilních paliv, ale i zhoršující se životní prostředí na naší planetě, 

vedou k racionálnějšímu využití klasických zdrojů energie a k hledání alternativních 

zdrojů. Právě jednou z možností úspor spotřeby energií a snížení negativních dopadů 

na životní prostředí se jeví využití tepelných čerpadel k vytápění různých typů objektů. 

Firmy zabývající se výrobou a instalací těchto zařízení zdůrazňují kladné stránky jejich 

řešení a zamlžují problémové oblasti nebo předkládají zjednodušená hodnocení. Proto 

dizertační práce usiluje o využití detailních technických i ekonomických parametrů 

spojených s tepelnými čerpadly tak, aby budoucí uživatel mohl objektivně posoudit 

ekonomickou výhodnost jejich realizace. Zpracovaná metodika výpočtu zhodnocení 

netradičního způsobu vytápění v dizertační práci je obecná, lze ji aplikovat jak 

pro posouzení tepelných čerpadel v objektech průmyslového či jiného charakteru, tak 

i v rodinných domech. Technické a ekonomické rozdíly těchto řešení jsou ovlivněny 
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velikostí objektu, tepelnými ztrátami, spotřebou ostatních energií a příslušnými sazbami 

odebíraných energií. 

K rozhodnutí vytvořit technickoekonomický model k posouzení využití tepelných čerpadel 

a aplikovat jej na příkladu rodinného domu přispěl fakt, že uživatelé těchto objektů nemají 

většinou detailní technické znalosti a ekonomické vzdělání. Proto nemusí být schopni 

provést optimální rozhodnutí (často ovlivněné ne vždy seriózní reklamou) jako odborně 

vzdělaní uživatelé rozhodující o aplikaci tepelných čerpadel v oblasti průmyslu a služeb. 

Navíc struktura rodinných domů je homogennější než průmyslových objektů (např. 

z hlediska velikosti) a podklady k hodnocenému objektu jsou dostupnější. 

Protože rozhodnutí o tepelných čerpadlech je vztaženo k budoucnosti, nevíme, jaké 

parametry spojené s TČ lze v budoucnu očekávat. Proto jsou u významných proměnných 

provedeny simulace, které je možno využít k rozhodnutí, co může uživatel ovlivnit, aby 

snížil náklady na energie objektu. 
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2 Cíle dizertační práce 

S rostoucí životní úrovní nezadržitelně roste i spotřeba energií. Dizertační práce je proto 

zaměřena na posouzení možných úspor energií objektů vyplývajících z použitého způsobu 

vytápění, který se týká jak průmyslových či jiných velkokapacitních objektů, tak rodinných 

domů. Je všeobecně známo, že největší procentuální nárůst spotřeby energií od roku 1989 

je zaznamenán u domácností na rozdíl od průmyslu, ve kterém vlivem restrukturalizace 

je nárůst spotřeby energií relativně malý. To je také další důvod, proč je konkretizace 

ekonomického zhodnocení spotřeby energií v důsledku použitého druhu vytápění 

provedena na rodinných domech. Hodnoceným způsobem vytápění je ve své podstatě 

nepříliš dlouho aplikovaný způsob vytápění objektů v České republice, a to vytápění 

tepelnými čerpadly. Lze předpokládat, že hlavní příčinou relativně malého rozšíření 

tepelných čerpadel jsou vysoké pořizovací náklady a nedostatky v odhadu návratnosti 

prostředků vložených do tohoto ekologického zdroje vytápění. 

Hlavním cílem dizertační práce je proto vytvoření modelu pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti zvoleného způsobu vytápění a následné provedení simulací vlivu změn 

vybraných nezávislých proměnných na množství spotřebované energie a na náklady 

objektu spojenými se spotřebovanou energií. Komparace tepelných čerpadel bude 

provedena s nejrozšířenějším způsobem vytápění v současné době, a to se zemním plynem.  

V rámci dizertační práce jsou na jedné straně hledány možnosti a zhodnocení využití 

zdrojů energie co nejméně znečišťujících životní prostředí a na straně druhé je snahou 

podat objektivní pohled na ekonomiku tohoto progresivního způsobu vytápění z hlediska 

uživatele, který bude oproštěn od marketingového přístupu producentů a realizátorů 

příslušných zařízení. 

2.1 Postup zpracování dizertační práce 

Ke splnění hlavního cíle dizertační práce byl stanoven následující postup zkoumání dané 

problematiky: 

- rešerše současného stavu vytápění objektů; 

- analýza vývoje cen energií s ohledem na zvolené způsoby vytápění; 

- sestavení modelu k ekonomickému zhodnocení zvolených způsobů vytápění; 
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- verifikace modelu na vybraném objektu; 

- komparace výsledků zvolených způsobů vytápění; 

- interpretace výsledků modelování a provedených simulací; 

- zhodnocení výsledků a doporučení v oblasti volby způsobu vytápění. 

2.2 Metody zpracování 

Ke zpracování dizertační práce jsou použity následující metody: 

- analýza používaných způsobů výpočtů; 

- modelování – vytvoření ekonomického modelu pro hodnocení zvoleného způsobu 

vytápění a komparaci vytápění tepelnými čerpadly s vytápěním zemním plynem; 

- simulace – zjištění vlivu změny vybraných nezávislých proměnných na efektivnost 

využití tepelných čerpadel. 
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3 Vývojové tendence ve vytápění objektů v ČR 

Práce se zabývá vytápěním objektů v podmínkách České republiky, tedy v oblasti přibližně 

mezi 48° a 50° severní zeměpisné šířky a v klimatických podmínkách obvyklých v České 

republice. 

Z archeologických průzkumů na území České republiky, také v hradech, případně 

v ruinách hradů je možno vypozorovat, že převažujícím zdrojem vytápění byly krby, 

respektive kamna na tuhá paliva, převážně na dřevo. Lze konstatovat, že vytápění dřevní 

hmotou, hlavně palivovým dřevem v blízkosti jeho zdrojů, je v souvislosti s rostoucí cenou 

jiných energetických zdrojů aktuální i v současné době. 

S narůstajícím nedostatkem dřevní hmoty, jak pro průmyslové využití, tak pro vytápění, 

a osvojením si jiných zdrojů energie, se začalo i pro vytápění obydlí využívat převážně 

černé a hnědé uhlí. Zásadní vliv na rozvoj těžby uhlí mělo v 19. století rozšíření dopravy, 

a to nejen lodní, ale zejména železniční
1
. I v současné době, tedy počátkem 21. století, 

poskytují fosilní zdroje světu přes 80% elektrické energie, v České republice se z uhlí 

v roce 2011 vyprodukovalo přibližně 62 % elektrické energie
2
. Vytápění uhlím je ovšem 

doprovázeno silnějším znečišťováním ovzduší. Problémy se smogem, způsobeným např. 

zvýšenou produkcí kouře z lokálních topenišť, řeší řada oblastí nejen v ČR.  

Po revoluci v roce 1989 nastal boom v alternativních možnostech vytápění a odklon 

od klasických způsobů zajišťování tepelné pohody v objektech. V souvislosti s kladením 

důrazu na ochranu životního prostředí v devadesátých letech došlo k rozšíření 

„ekologičtějších“ způsobů vytápění, tj. elektřinou, a to jak přímotopy, tak akumulačními 

kamny, a zemním plynem. Z důvodu výrazného růstu cen elektrické energie představuje 

elektrické vytápění nejdražší způsob zajištění tepelné pohody obydlí. Z výhodného 

způsobu vytápění, jak tomu bylo v 90. letech, se elektřina díky postupnému nárůstu cen 

stala nejdražší možností, jak zajistit tepelnou pohodu v objektu. Je však třeba zdůraznit, 

že jiné částky platí odběratelé vytápějící pomocí akumulačních kamen nebo přímotopu, 

oproti těm, kteří využívají k topení tepelné čerpadlo. Zatímco průměrné roční náklady 

                                                 
1
 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří © 2000 [vid. 2011-07-13]. Dostupné na WWW: 

http://www.ecmost.cz/cd/data/rekultivace/tezba_historie/pocatky.htm  
2
 Český statistický úřad © 2012 [vid. 2012-12-10]. Dostupné na WWW: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-1600  

http://www.nazeleno.cz/energie/tipy-k-uspore/uspora-energie-jak-setrit-elektrinu-i-teplo.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-idealni-reseni-pro-rodinny-dum.aspx
http://www.ecmost.cz/cd/data/rekultivace/tezba_historie/pocatky.htm
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-1600
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na vytápění akumulačními kamny či přímotopem jsou dvakrát vyšší než u uhlí a třikrát 

až čtyřikrát dražší než u dřeva, získávání tepla prostřednictvím tepelného čerpadla 

se pohybuje v podobných cenách jako například topení uhlím či peletami
3
. S rozvojem 

plynofikace a přechodem z vyráběného svítiplynu na používání přírodního zemního plynu 

byl zaznamenán i značný nárůst používání tohoto topného media.  

Tyto ekologičtější způsoby vytápění objektů byly podporovány státními zásahy ať již 

formou dotací na zakoupení těchto technologií (dotace na rozvody zemního plynu, dotace 

na koupi kotle na zemní plyn), tak dotací na elektrické vytápění. Pro fyzické osoby je 

možno při použití ekologického vytápění získat státní podporu. Vyhlašováním podpůrných 

programů a vyhodnocováním žádostí se zabývá Státní fond životního prostředí ČR. 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích 

stávajících domů i novostaveb. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných 

domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje 

na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických 

novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Program Zelená úsporám 

a základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice Ministerstva životního 

prostředí č. 9/2009
4
.  

V dnešním 21. století je kladen poměrně velký důraz na snižování emise skleníkových 

plynů, zvláště oxidu uhličitého CO2, který vzniká zejména spalováním fosilních paliv (uhlí, 

produktů ropy a zemního plynu). Skleníkové plyny hrají velkou roli ve změnách klimatu 

a vědci varují, že v příštích desetiletích může docházet ke stále silnějším povodním, 

hurikánům, nedostatku vody v suchých oblastech, pobřežní nížiny mohou být zaplaveny 

stoupající hladinou oceánů apod. Malé obce mají velký podíl na znečištěném ovzduší 

spalováním nekvalitního uhlí. Spolehlivě účinnou cestou ke snižování produkce oxidu 

uhličitého je zlepšování účinnosti energetických zdrojů a racionální hospodaření s energií, 

vedoucí ke snižování její měrné spotřeby.  

Vzhledem k zaměření práce, v níž je zkoumaný způsob vytápění porovnán s používáním 

kotle na zemní plyn, je tomuto druhu paliva v této práci věnována větší pozornost. 

                                                 
3
 Copyright 2012 ČEZ, a. s. [vid. 2012-01-23]. Dostupné na WWW: http://www.cez.cz/cs/co-delat-

kdyz/ostatni/rady-a-tipy/jak-usetrit/usporte-na-vytapeni.html  
4
 Zelená úsporám © 2009 [vid. 2012-12-12]. Dostupné na WWW: 

http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/  

http://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/zatepleni-domu-vyplati-se-i-bez-zelene-usporam.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/tepelna-cerpadla/tepelne-cerpadlo-kdy-nemenit-otopnou-soustavu.aspx
http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/
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Množství oxidu uhličitého (CO2) uvolňované při spalování fosilních paliv (viz tabulka č. 1) 

závisí na poměru vodíku a uhlíku v palivu (H:C). Zemní plyn vzhledem k příznivému 

poměru vodíku a uhlíku (4:1), nejnižšímu ze všech paliv, vykazuje rovněž nejnižší emise 

CO2 na jednotku tepla. Při spalování zemního plynu se uvolňuje pouze 50 % emisí CO2 

ve srovnání s hnědým uhlím, 60 % ve srovnání s černým uhlím a přibližně 75 % 

v porovnání s kapalnými palivy
5
.  

Tabulka č. 1: Množství oxidu uhličitého uvolňované při spalování fosilních paliv 
5 

Palivo gram CO2/MJ paliva 

Hnědé uhlí  111 

Černé uhlí 92 

Těžký topný olej 78 

Lehký topný olej 72 

Zemní plyn 56 

Z uvedeného vyplývá, že zemní plyn je ze všech fosilních paliv nejšetrnější k životnímu 

prostředí a je palivem s nejnižšími měrnými emisemi oxidu uhličitého – hlavního 

skleníkového plynu. K dalším výhodám zemního plynu lze uvést
6
:  

 dostatečné zásoby - zemní plyn je jediným palivem, jehož celosvětové ověřené 

zásoby neklesají, ale rostou. 

 vysoký využitelný energetický obsah - zemní plyn má vyšší energetický obsah 

ve srovnání s tuhými palivy a je srovnatelný s používanými kapalnými palivy. 

Účinnost plynových spotřebičů je ve srovnání se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva 

vyšší. Pro vytápění je použití zemního plynu nejefektivnější ze všech primárních 

paliv. 

 hospodárný a úsporný provoz - výrobci plynových spotřebičů věnují velkou 

pozornost dalšímu zvýšení hospodárnosti využití energetického obsahu zemního 

plynu. Plynové spotřebiče nabízejí uživateli rychlou a snadnou regulovatelnost 

spalovacího procesu a omezení obsluhy zařízení na minimum. 

 ekologie přepravy zemního plynu - doprava zemního plynu od naleziště 

až ke koncovému odběrateli samostatným distribučním systémem je díky uložení 

                                                 
5
 PPAS © 2011 [vid. 2011-07-18]. Dostupné na WWW: http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-

sluzby/plyn/informace-o-zemnim-plynu/ 
6
 PPAS © 2011 [vid. 2011-07-18]. Dostupné na WWW: http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-

sluzby/plyn/informace-o-zemnim-plynu/vyhody/ 

http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-sluzby/plyn/informace-o-zemnim-plynu/
http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-sluzby/plyn/informace-o-zemnim-plynu/
http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-sluzby/plyn/informace-o-zemnim-plynu/
http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-sluzby/plyn/informace-o-zemnim-plynu/
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pod povrchem nezávislá na klimatických poměrech a veřejných komunikacích 

a nikterak nenarušuje ráz krajiny. Výstavba plynovodů je spojená s minimálním 

záborem půdy, která se ve většině případů vrací svému původnímu účelu. 

 úspora investičních nákladů - odběratel zemního plynu je přímo napojen 

na distribuční síť. Nemusí proto budovat sklad na tuhá paliva nebo zásobník 

na kapalná paliva ani zajišťovat dodávky těchto paliv. 

 dlouhodobá perspektiva pro výrobce i odběratele - díky vynikajícím užitným 

a ekologickým vlastnostem zemního plynu a dlouhodobé perspektivě jeho užití jsou 

nadále vyvíjeny ekologicky příznivější a efektivnější technologie pro jeho využití. 

Přehled konečné spotřeby zemního plynu v České republice a zároveň i spotřeby tohoto 

paliva v domácnostech od roku 2005 vycházející ze Statistických ročenek ČR je uveden 

v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2: Bilance zemního plynu v letech 2005-2011 
7
 

Zemní plyn 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Konečná spotřeba v ČR 

celkem [mil m
3
] 

7 323 7 213 6 746 6 744 6 107 7 150 6 462 

z toho v domácnostech 

[mil m
3
] 

2 834 2 793 2 495 2 508 2 516 2 906 2 442 

Mezi nejkomfortnější druhy vytápění z pohledu instalace otopné soustavy, její obsluhy, 

tepelného pohodlí v objektu, rychlosti reakce a také do určité míry z pohledu ekologie patří 

elektrické vytápění objektů. Je dostupné všude tam, kde je zaveden elektrický proud 

s dostatečným příkonem.  

Úspora elektrické energie závisí na způsobu vytápění, na zvolených teplotách 

v jednotlivých místnostech a především na regulaci. Při přechodu na přímotopné elektrické 

vytápění získávají všichni zákazníci výhodu v podobě 20 hodin nízkého tarifu. Při využití 

tepelného čerpadla je to dokonce 22 hodin. To znamená, že pro většinu provozu mohou 

domácnosti využívat nízkého tarifu. Úspora tak představuje přibližně 40 % z nákladů 

na ostatní spotřebu energie.
8
 

                                                 
7
 Český statistický úřad © 2012 [vid. 2012-12-08]. Dostupné na WWW: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky 
8
 Copyright 2012 ČEZ, a. s. [vid. 2012-09-27]. Dostupné na WWW: http://www.cez.cz/cs/co-delat-

kdyz/ostatni/rady-a-tipy/jak-usetrit/usporte-na-vytapeni.html 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky
http://www.cez.cz/cs/co-delat-kdyz/ostatni/rady-a-tipy/jak-usetrit/usporte-na-vytapeni.html
http://www.cez.cz/cs/co-delat-kdyz/ostatni/rady-a-tipy/jak-usetrit/usporte-na-vytapeni.html
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3.1 Způsoby vytápění objektů 

K vytápění objektů lze využít různých způsobů včetně jejich kombinací. Při jejich volbě je 

však nutno vzít v úvahu činitele, kteří ovlivňují výběr daného způsobu vytápění. Mezi 

základní faktory lze řadit velikost vytápěného objektu a jeho tepelné ztráty, stáří domu, 

místní klimatické podmínky, použitou otopnou soustavu, ale rozhodně také finanční 

možnosti investorů. Nejčastěji používané kombinace vytápění jsou uvedeny v tabulce č. 3, 

kde konvekční otopná soustava dodává teplo do místnosti prouděním (např. radiátory) 

a sálavá otopná soustava využívá k vytápění velké plochy, nejčastěji podlahy, popř. stěny 

a teplo dodává sáláním. (Dufka, 2007) 

Tabulka č. 3: Kombinace vytápění rodinných domů (Dufka, 2007) 

Kombinace vytápění 

Palivo Otopná soustava Zdroj tepla 

Dřevo  Kotel 

Uhlí Konvekční Krb 

Plyn Sálavá Tepelné čerpadlo 

Elektřina  Solární panely 

Obecně nelze navrhnout nejvhodnější otopnou soustavu. Záleží to vždy na konkrétních 

podmínkách a možnostech každého domu.  

Vzhledem k zmenšování zásob primárních energetických zdrojů je významným rysem 

úspor energie její účelnější využití. V domácnostech je možno dosáhnout úspor paliv 

a energií pomocí tepelných čerpadel využívajících netradiční energetické zdroje, tj. energii 

prostředí. Úzkou spojitost netradičních energetických zdrojů a tepelných čerpadel 

podmiňují společenské potřeby tepelné energie na vytápění, pro průmysl a zemědělství. 

Netradiční zdroje energie se v přírodě většinou vyskytují na nízkoteplotní úrovni a úplně 

mohou být využívány až po zavedení zařízení, která umožňují nízkoteplotní energii 

„přetransformovat“ na vyšší teplotní úroveň použitelnou v praxi. Tato transformace 

nízkoteplotní energie na vyšší teplotní úroveň je možná jen při dodání další energie vyšší 

kvality, kterou reprezentuje elektrická, mechanická nebo vysokoteplotní energie. Zařízení 

na zvýšení teplotní úrovně nízkoteplotních energetických zdrojů, při níž jsou dané zdroje 

využitelné, se nazývají tepelná čerpadla. (Petráš et al., 2008)  
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3.2 Vývoj tepelných čerpadel v ČR 

V bývalém Československu byla první tepelná čerpadla osazena již v 50. a 60. letech 

20. století, jednalo se však o ojedinělé akce. K prvním rozsáhlejším pokusům o jejich 

využití došlo až v první polovině 80. let, kdy byla instalována řada tepelných čerpadel 

z dovozu. Od poloviny 80. let pak byly k dispozici i první zařízení tuzemské výroby. 

Známými, avšak dnes již neexistujícími instalacemi, byla dvě tepelná čerpadla ČKD 

v areálu rekreačního střediska ČVUT v Herbertově a velké tepelné čerpadlo o tepelném 

výkonu 1 MW pokusně instalované v budově dolu Anna v Příbrami v roce 1987
9
. 

Počátkem devadesátých let 20. století nastal výrazný rozvoj využití tepelných čerpadel. 

Ten před několika lety dospěl do té fáze, že bylo vhodné z řady důvodů zahájit podrobnější 

statistické sledování. Proto oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva 

průmyslu a obchodu (MPO) začalo od roku 2004 provádět komplexní statistické přehledy 

o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR včetně statistiky tepelných čerpadel. 

Statistického sledování tepelných čerpadel se pro rok 2011 zúčastnily tyto firmy
10

: 

• ATREA s.r.o.  

• Bosch Termotechnika s.r.o.  

• Brilon CZ a.s.  

• Climatec Group a.s.  

• CS-MTRADE s.r.o.  

• Daikin Airconditioning CE CZ spol. s r.o.  

• ETL-Ekotherm, spol. s r.o.  

• Hennlich Industrietechnik spol. s r.o.  

• HICOP s.r.o.  

• Hoval CZ s.r.o.  

• JESY, s. r. o.  

• Josef Stuchlík  

• KLIMA–CLASSIC s.r.o.  

• Kostečka invest a.s.  

• KUFI INT s.r.o.  

                                                 
9
 © Copyright 2005 MPO [vid. 2011-01-16]. Dostupné na WWW: http://www.mpo.cz/dokument1371.html 

10
 © Copyright 2005 MPO [vid. 2012-12-15]. Dostupné na WWW: 

http://www.mpo.cz/dokument118628.html 

http://www.mpo.cz/dokument1371.html
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• Master Therm CZ s.r.o.  

• MVM-ECO.cz, s.r.o.  

• NIBE CZ, DZD Dražice - strojírna s.r.o.  

• Pavel Kupka SPE TECH  

• PZP komplet a.s.  

• Quantum, a.s.  

• REGULUS spol. s r. o.  

• REHAU s.r.o.  

• REMKO, s.r.o.  

• STIEBEL ELTRON, s. r. o.  

• TC MACH, s.r.o.  

• TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o.  

• TERMO KOMFORT, s. r. o.  

• VIESSMANN, spol. s r.o.  

Těchto 29 firem dodalo v roce 2011 na český trh celkem 5 423 tepelných čerpadel. 

Dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily, byl proveden na základě porovnání s daty 

o přiznaných podporách ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Bylo 

předpokládáno, že podíl tepelných čerpadel těchto firem na podpořených instalacích je 

stejný, jako jejich podíl na celém trhu. Pro tyto firmy byl pro rok 2011 odhadnut zhruba 

23% podíl na trhu s přibližně 1 592 tepelnými čerpadly. Tomuto odpovídá celková 

dodávka tepelných čerpadel na český trh v roce 2011 ve výši přibližně 7 015 instalací.
11

  

V následujících tabulkách č. 4 a 5 jsou uvedeny hodnoty statistického šetření oddělení 

datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za rok 2011 týkající se 

dodávek TČ na český trh dle jednotlivých typů a dle rozmístění do jednotlivých sektorů 

národního hospodářství. Je však nutno podotknout, že se jedná o informace za firmy, které 

dle odhadu zaujímají 77% pozici na trhu.
11
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Tabulka č. 4: Dodávka tepelných čerpadel na trh podle typu v roce 2011 
12

 

Typ TČ Počet [ks] Podíl [%] 

Tepelný 

výkon 

[kW] 

Podíl [%] 

Průměrný 

výkon 

[kW] 

Vzduch – vzduch 105 1,94 719 1,08 6,8 

Vzduch – voda 3 479 64,15 44 403 66,90 12,8 

Země – voda 1 765 32,55 20 029 30,18 11,3 

Voda – voda 50 0,92 1 179 1,78 23,6 

Jiné 24 0,44 41 0,06 1,7 

Celkem 5 423 100,00 66 370 100,00 12,2 

 

V případě tepelných čerpadel vzduch - vzduch byly vykázány pouze takové jednotky, které 

byly určeny primárně k vytápění. Jejich obvykle nižší průměrný instalovaný výkon je dán 

instalací v objektech s nízkou tepelnou ztrátou. Vedle toho je dodáván větší počet 

klimatizací (tepelných čerpadel vzduch - vzduch), které však neslouží jako hlavní zdroj 

vytápění v objektu. Tyto instalace nebyly do této statistiky zařazeny. Tepelná čerpadla 

v kategorii „Jiné“ obsahují typ odpadní vzduch - voda. U kategorie voda - voda je 

průměrný výkon zkreslený velkými instalacemi. 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že největším odběratelem tepelných čerpadel na českém trhu jsou 

domácnosti, a také toto je jedním z důvodů, proč je dizertační práce konkretizována 

na rodinné domy. 
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Tabulka č. 5: Skutečně instalovaná tepelná čerpadla podle sektorů v roce 2011
13

  

Sektor Počet celkem 

[ks] 

Instalovaný 

tepelný 

výkon [kW] 

Průměrný 

tepelný 

výkon [kW] 

Domácnosti 4 735 51 016 10,8 

Státní správa, obecní a městská zařízení, 

nekomerční sféra, školství, zdravotnictví, 

sociální služby, bazény, sportoviště apod. 
267 5 673 21,3 

Podnikatelský sektor, energetika, průmysl, 

zemědělství, obchod, služby apod. 421 9 682 23,0 

Celkem  5 423 66 370 12,2 

 

V  grafu č. 1 jsou znázorněny odhady dodávky tepelných čerpadel v letech 2005 - 2011. 

 

Graf č. 1: Dodávka tepelných čerpadel na tuzemský trh podle typu 
13 

Na základě informací hlavních společností v oblasti energetiky (pouze data ČEZ 

Distribuce a.s., Pražská energetika a.s., E.ON Distribuce a.s., Centropol Energy a.s.) 

a výsledků šetření Státní energetické inspekce lze orientační vývoj tepelných čerpadel 

v ČR sledovat dle počtu odběratelů v příslušných sazbách pro tepelná čerpadla, viz tabulka 

č. 6. Počty odběratelů v těchto sazbách však plně neodpovídají skutečnému počtu 
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instalovaných tepelných čerpadel. Některé domácnosti je totiž provozují také v sazbách 

pro přímotopné vytápění (sazba D 45d, viz podkapitola 5.1.2). To platí i pro firmy, kde je 

počet tepelných čerpadel také vyšší, neboť řada odběrných míst je osazena více tepelnými 

čerpadly a větší firmy sazby C 55d a C 56d nevyužívají.
14

 

Tabulka č. 6: Přehled počtu odběratelů provozujících tepelná čerpadla v příslušných sazbách
 14 

Sazba 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

C 55d 161 227 414 475 478 489 489 470 472 482 

D 55d 2 541 3 449 5 312 6 012 6 030 6 067 6 108 6 253 6 060 5 918 

C 56d 0 0 0 76 232 345 458 607 787 965 

D 56d 0 0 0 783 3 065 5 190 8 091 11 540 17 436 21 639 

Firmy 161 227 414 551 710 834 947 1 077 1 259 1 447 

Domácnosti 2 541 3 449 5 312 6 795 9 095 11 257 14 199 17 793 23 496 27 557 

Celkem 2 702 3 676 5 726 7 346 9 805 12 091 15 146 18 870 24 755 29 004 

Z údajů v tabulce lze vysledovat rostoucí tendenci ve využívání tepelných čerpadel, a to 

zejména v sektoru domácnosti. Ani zhoršené podmínky nově zavedené sazby D 56d v roce 

2005 (viz podkapitola 5.1.3) nezpůsobily stagnaci či dokonce pokles instalování TČ 

k vytápění objektů. Orientační přehled celkového počtu instalovaných tepelných čerpadel 

v ČR v období 1990 - 2011 je znázorněn v grafu č. 2.  

 

Graf č. 2: Hrubý vývoj počtu tepelných čerpadel v ČR v letech 1990-2011
14 
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Instalace tepelných čerpadel byly v roce 2011 podporovány z veřejných prostředků 

programu Zelená úsporám a dále z prostředků strukturálních fondů. Co do počtu 

podpořených akcí je nejvíce tepelných čerpadel podporováno prostřednictvím SFŽP – viz 

tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Instalace TČ v domácnostech zaregistrované do programu Zelená úsporám v roce 2011
15

 

Program Typ TČ Rodinné domy 

Zelená úsporám 

Vzduch-vzduch 5 

Vzduch-voda 1 435 

Voda-voda 55 

Země-voda 888 

Celkem 2 383 

Ve zprávě MPO „Tepelná čerpadla v roce 2011“ je uvedeno, že ačkoliv se nepodařilo 

získat potřebné informace od všech oslovených firem, jsou zjištěná data natolik komplexní 

a podklady pro provedení dopočtů dostačující, že je možno považovat výsledky šetření 

za dostatečně přesné pro potřeby energetické statistiky a pro popsání reálného stavu využití 

tepelných čerpadel v České republice. Z uvedených čísel vyplývá jednoznačně stabilně 

rostoucí trend využívání tepelných čerpadel v ČR v posledních letech. Přestože se dotace 

z programu Zelená úsporám příliš na tomto trendu neprojevily, je nepochybné, že růst cen 

konvenčních paliv a nízkoenergetická výstavba posiluje zájem o tyto vytápěcí systémy.
15
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4 Teorie tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže využít teplo obsažené v okolním vzduchu, zemi, 

podzemní nebo povrchové vodě. Toto přírodní, tzv. nízkopotenciální teplo, které je 

obnovitelným, a tedy ekologickým energetickým zdrojem, je pro svou nízkou teplotu 

běžným způsobem nevyužitelné. Avšak pomocí tepelného čerpadla může být převedeno 

na teplo s teplotou tak vysokou, že jej lze využít pro vytápění budov, přípravu teplé vody 

(TUV), ohřev vody v bazénech apod.  

Základní myšlenku principu tepelného čerpadla formuloval již v roce 1852 lord Kelvin 

(dříve William Thomson, viz obrázek č. 1) ve své druhé větě termodynamické. Ta má 

několik částí, přičemž nejdůležitější pro princip funkce tepelného čerpadla je tvrzení, 

že teplo se přenáší z prostředí s vyšší teplotou do prostředí s nižší teplotou. Určuje tedy 

směr předávání tepelné energie. Tato druhá věta zákona termodynamiky je důvodem, proč 

se pro přenos tepelné energie z chladnějšího do teplejšího prostředí musí použít tepelné 

čerpadlo. (Karlík, 2009) 

 

Obrázek č. 1: William Thomson - lord Kelvin 
16

 

První prakticky použitelný systém tepelného čerpadla byl uveden do provozu až v roce 

1924 ve Švýcarsku, kde jako chladivo byl použit oxid uhličitý. K většímu rozšíření 

používání chladicí techniky i v domácnostech došlo po roce 1932, kdy americká firma 

Kinetic Chemicals Inc. začala vyrábět chladivo pod obchodním označením Freon. 
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Tak nastal velký rozmach používání bezpečných, nejedovatých a chemicky velmi stálých 

chladiv na bázi chlorovaných uhlovodíků. V osmdesátých letech 20. století byl však 

prokázán negativní vliv freonu na ozónovou vrstvu Země, došlo k útlumu výroby těchto 

látek a byla vyvinuta chladiva šetrná k životnímu prostředí. (Žeravík, 2003) 

4.1 Princip tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umí využívat nízkopotenciální energii okolního 

prostředí a dokáže ji převést do užitečné podoby. Tepelné čerpadlo tedy energii nevyrábí, 

pouze přečerpává na vyšší teplotní úroveň. Ke svému provozu potřebuje určité množství 

energie pro pohon kompresoru. Ve své podstatě pracuje stejně jako chladnička, která 

odebírá teplo z ochlazovaného prostoru a vytápí okolní prostor mřížkou na své zadní 

straně.  

Činnost tepelného čerpadla využívá fyzikální jevy spojené se změnou skupenství pracovní 

látky - chladiva. Tepelné čerpadlo odnímá vzduchu, půdě či vodě nízkopotenciální energii 

a předává ji přes výměník tepla (výparník) ekologickému chladivu, které nuceně proudí 

ve vnitřním okruhu tepelného čerpadla. Ve výparníku dojde ohřátím chladiva k jeho 

vypařování. Páry jsou nasávány kompresorem, který je stlačením výrazně zahřívá. Právě 

kompresor tepelného čerpadla umožňuje transformaci nízkopotenciální tepelné energie 

na energii využitelnou pro potřeby bydlení. Stlačený plyn je veden do výměníku 

(kondenzátoru), kterým proudí topná voda. V kondenzátoru dojde k předání tepelné 

energie do otopného systému objektu a tím plynné chladivo zkapalní. Kapalné chladivo 

se pak pod velkým tlakem vstřikuje tryskou expanzního ventilu do výparníku. Tlak 

ve výparníku je nižší a kapalné chladivo se proto rychle odpařuje. Tím se celý výparník 

podchlazuje na teplotu nižší, než je teplota prostředí, ze kterého se odebírá teplo. Celý 

cyklus běží spojitě stále dokola. (Žeravík, 2003) 

Funkce tepelného čerpadla je znázorněna na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Schéma principu tepelného čerpadla 
17

 

Nezávisle na svém provedení může být tepelné čerpadlo považováno za zařízení, které 

zvýší teplotu pracovního média s pomocí přídavné energie na vyšší teplotní úroveň a tím 

zužitkuje tepelný obsah média. Vytápěcí systém s TČ nesnižuje spotřebu tepla 

pro vytápění, ale spotřebu ušlechtilé energie zajišťující vytápění.  

4.2 Prvky tepelného čerpadla 

Naprostá většina tepelných čerpadel dnes pracuje na principu parního oběhu, v němž je 

chladícího účinku dosahováno vypařováním pracovní látky (chladiva) ve výparníku 

a topného účinku kondenzací chladiva v kondenzátoru, přičemž k odsávání par z výparníku 

a k jejich stlačení se používá kompresoru. Pro pohon kompresoru se využívá vysoce 
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kvalitní energie – mechanická práce. Zařízení na principu parního oběhu, tj. tepelné 

čerpadlo, se skládá ze čtyř základních prvků, a to kompresoru, výparníku, kondenzátoru 

a škrticího (expanzního ventilu). V provozu tepelného čerpadla jsou také využívány dvě 

základní provozní látky: chladiva a mazací oleje. (Matuška, 2009)  

Jednotlivé prvky tepelného čerpadla jsou blíže popsány v následujícím textu. 

Kompresor 

Obecně je kompresor stroj určený ke stlačování plynů a par. Kompresor nasává syté nebo 

přehřáté páry chladiva z výparníku při konstantním vypařovacím tlaku a stlačuje je na tlak 

kondenzační. Základními kritérii kompresoru jsou schopnost práce v požadovaném 

rozsahu tlaků a teplot, provozní spolehlivost, dlouhodobá životnost a minimální údržba. 

Kompresor je nejdražším prvkem tepelného čerpadla. Obvykle je hermeticky uzavřen 

v ocelové nádobě vůči únikům chladiva. (Matuška, 2009) 

Podle konstrukčního typu lze rozlišit kompresory pístové a rotační. U dříve instalovaných 

tepelných čerpadel jsou používány kompresory pístové, které jsou sice levnější, ale mají 

nižší topný faktor, kratší dobu životnosti a jsou hlučnější. (Srdečný a Truxa, 2009) 

V současnosti se i přes vyšší cenu používají především rotační spirálové kompresory 

scroll, u nichž pracovní cyklus nasávání, stlačování a výtlaku par chladiva je realizován 

činností pohyblivé spirály vůči statické spirále, kdy se plynule mění kompresní prostor. 

Sání je na obvodu pracovního prostoru a výtlak je ve středu spirály. Princip funkce 

kompresoru scroll je znázorněn na obrázku č. 3.  

 

Obrázek č. 3: Princip funkce kompresoru scroll (Matuška, 2009) 

Výhodou scroll kompresorů je menší množství pohyblivých částí (nemají klikový 

mechanismus), vyšší životnost a spolehlivost, nižší hlučnost a především vyšší účinnost 

(Srdečný a Truxa, 2009). 
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Výparník 

Výparník slouží pro odebírání tepla nízkopotenciálnímu zdroji tepla vypařováním chladiva. 

Na primární straně výparníku dochází k ochlazování teplonosné látky, která může být: 

 nemrznoucí směs (TČ země - voda) – nepřímý odběr tepla z nízkopotenciálního 

zdroje tepla přes teplonosnou kapalinu; 

 voda (TČ voda - voda) – přímý odběr tepla z nízkopotenciálního zdroje tepla; 

 vzduch (TČ vzduch - voda, popř. TČ vzduch - vzduch) – přímý odběr tepla 

z nízkopotenciálního zdroje tepla. 

Na sekundární straně výparníku (strana chladiva) dochází k izobarickému vypařování 

chladiva (změna skupenství) za nízkého tlaku při teplotě nižší než je výstupní teplota 

teplonosné látky (nositel nízkopotenciálního tepla). (Matuška, 2009) 

Kondenzátor 

Kondenzátor slouží pro předání kondenzačního tepla chladicího cyklu do teplonosné látky, 

nejčastěji otopné vody. Kondenzační teplota chladiva je vždy vyšší než výstupní teplota 

otopné vody z tepelného čerpadla. Jako kondenzátory se u tepelných čerpadel 

pro teplovodní vytápění používají deskové výměníky - pájené, svařované. (Matuška, 2009)  

Škrticí (expanzní) ventil 

Expanzní ventily pracují jako škrticí prvky, udržují tlakový rozdíl mezi vysokotlakou 

a nízkotlakou stranou chladicího oběhu a regulují tok chladiva z kondenzátoru 

do výparníku. Průchodem chladiva expanzním ventilem se poklesem tlaku část chladiva 

vypaří (změní skupenství) a do výparníku vstupuje jako směs páry a kapaliny při výparné 

teplotě a tlaku (mokrá pára). Poklesem tlaku se chladivo ochladí a sníží svoji teplotu. 

(Matuška, 2009) 

Chladiva 

Chladiva jsou pracovní látky používané v tepelných čerpadlech. Obecně je lze rozdělit na: 

 azeotropní - chovají se jako čisté kapaliny, během změny skupenství se složení par 

a kapaliny nemění, mohou být jednosložková nebo vícesložková (azeotropní 

chladivo: R22, R29; azeotropní směs: R502 či R507); 

 zeotropní - směsi obvykle 2 až 4 druhů chladiv, proměnné složení během změny 

skupenství vlivem nestejnoměrného vypařování složek chladiva. U zeotropních 
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chladiv se udává tzv. teplotní skluz – rozdíl ve vypařovacích teplotách jednotlivých 

složek chladiva při konstantním tlaku. 

Podle chemického složení se chladiva člení na skupiny (Matuška, 2009) : 

 CFC – plně halogenizované uhlovodíky a jejich směsi, tj. všechny atomy vodíku 

v molekule jsou nahrazeny atomy prvků ze skupiny halogenidů, tedy chlorem, 

fluorem, někdy i bromem. Někdy se nazývají „tvrdé freony“. Mezi tvrdé freony 

se řadí chladiva R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503 a další; 

 HCFC – chlorofluorované uhlovodíky, které mají v molekule i atomy vodíku. Říká 

se jim „měkké freony“. Jsou to R21, R22, R141b, R142b, R123, R124; 

 HFC – nemají v molekule atomy chloru, jen fluor. Patří sem například R134a, 

R152a, R125, R32, R218, R407c, R404a, R404c; 

 HC – přírodní uhlovodíky a jejich směsi (čpavek, propan). Jsou zcela bez 

halogenidů, ale jsou hořlavé. 

Používaná chladiva představují do jisté míry ekologický problém tepelných čerpadel. 

Riziko spočívá v úniku chladiva, které následně poškozuje ozónovou vrstvu. V minulosti 

používané „tvrdé freony“ typu R11 a R12 byly nahrazeny nejprve tzv. „měkkými freony“ 

typu R22 a R134a, které poškozovaly ozónovou vrstvu přibližně 20krát méně. V současné 

době se jako chladivo používají velmi málo škodlivé typy R407c a R404c. Při manipulaci 

s chladicím okruhem je i přesto třeba chladivo odsát, aby nedocházelo k jeho úniku 

do atmosféry. Někteří výrobci nabízejí tepelná čerpadla, která neobsahují v chladivu 

freony, ale používají jako chladicí látku propan.
18

 

Mazací oleje 

Hlavní funkcí oleje u tepelných čerpadel je mazání kompresoru. Nicméně malé množství 

oleje (1 až 4 % hmotnosti chladiva) je neustále unášeno chladivem po celém okruhu, 

prochází tedy všemi prvky oběhu. Olej se musí v chladivu dobře rozpouštět a při náhradě 

chladiva je nutné zkontrolovat kompatibilitu. Unášený olej je výhodný pro detekci úniku 

chladiva v oběhu, zanechává mastnou stopu na venkovní straně netěsnosti. Vhodný typ 

mazacího oleje lze zjistit z technické dokumentace. (Matuška, 2009) 
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4.3 Zdroje tepla pro tepelná čerpadla 

Zdroje nízkopotenciálního tepla jsou velice úzce spjaty s typem tepelného čerpadla. Volba 

způsobu odběru tepla z okolního prostředí závisí na místních podmínkách. Pokud existuje 

možnost odběru tepla z více zdrojů, je potřebné zvážit investiční náklady a spolehlivost 

zdroje. Mezi nízkopotenciální zdroje tepla patří (Karlík, 2009): 

a) Venkovní vzduch – pro čerpadla typu „vzduch - voda“ a „vzduch - vzduch“ 

Teplo obsažené ve vzduchu se může přímo využívat v tepelném čerpadle. Výparník se řeší 

tak, že jím proudí venkovní vzduch, viz obrázek č. 4. Tento zdroj nízkopotenciálního tepla 

je nejsnáze přístupný, je prakticky neomezený a dá se říci, že i k životnímu prostředí 

nejšetrnější, protože teplo odebrané z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami 

objektu. Vzhledem k tomu, že teplota vzduchu je v průběhu otopného období proměnná 

ve značném rozmezí, mění se s teplotou vzduchu topný faktor (COP, viz podkapitola 4.5) 

tepelného čerpadla. Z hlediska celoroční spotřeby energie na vytápění jsou zhoršené 

parametry tepelného čerpadla při nízkých venkovních teplotách vyváženy zlepšenými 

parametry v teplejším období. Právě skutečnost, že parametry TČ se při nejnižších 

teplotách vzduchu zhoršují, bývá uváděna jako nevýhoda těchto čerpadel. Avšak současná 

kvalitní vzduchová čerpadla jsou schopna pracovat efektivně do teplot -20 °C. Kombinace 

tepelného čerpadla s druhým zdrojem, který je v provozu pouze při nízkých venkovních 

teplotách, se nazývá bivalentní zapojení. Nejčastěji se jako druhý zdroj používá 

elektrokotel nebo plynový kotel. Mnoho moderních tepelných čerpadel má v sobě 

elektrokotel vestavěný, takže nevyžadují žádné další investiční náklady na bivalentní zdroj 

tepla. 

 

Obrázek č. 4: Schéma tepelného čerpadla vzduch-voda, výparník je umístěn vně budovy 
19
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b) Geotermální teplo – pro čerpadla typu „země - voda“ 

Teplo obsažené v půdě, tj. pevné látce, se zpravidla využívá nepřímo. Získává se 

ve vhodném výměníku tepla (kolektoru), zhotoveném z polyetylenového potrubí, 

uloženém buď v hlubinném vrtu (vhodné pro větší výkony), nebo v půdě vedle objektu 

v hloubce 1,5 – 2 m (vhodné pro menší výkony). Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje 

oběhové čerpadlo.  

Pro tato čerpadla se často uvádí, že jejich výhoda spočívá v tom, že odebírají teplo 

ze země, která má v dostatečné hloubce pod povrchem teplotu podstatně vyšší (7 – 12 °C) 

než okolní vzduch, zejména v nejchladnějším období. Toto konstatování však není 

objektivní. Teplo ze země se totiž odvádí zcela jiným způsobem než ze vzduchu. Odvod 

tepla ze země je vždy spojen s vychlazováním masivu kolem kolektoru. Proto teplota 

v bezprostředním okolí kolektoru, kterou je určována i teplota teplonosné kapaliny, je vždy 

výrazně nižší než teplota nedotčeného masivu. Klesá až do záporných hodnot a tím může 

docházet i k promrzání masivu v okolí kolektoru. Teplota nízkopotenciálního tepla 

odebíraného ze země je proto vyšší než teplota okolního vzduchu jen kratší část otopného 

období. (Trnobranský et al., 2006)  

Vzhledem k výše uvedenému je kolektor umístěný ve vrtu výhodnější, ale i nákladnější, 

než plošný či výkopový kolektor – viz obrázek č. 5.  

 

Obrázek č. 5: Schéma tepelného čerpadla země-voda; vlevo je teplo odnímáno z vrtu, vpravo je odnímáno 

plošným kolektorem
20
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c) Podzemní (studniční) voda – pro čerpadla typu „voda-voda“ 

Teplo obsažené ve studniční vodě se může za určitých podmínek přímo využívat 

v tepelném čerpadle, tj. voda se může přímo zavádět do výparníku tepelného čerpadla. Tak 

je tomu v případě, kdy voda má vhodné složení, je dostatečně čistá, má celoročně 

potřebnou teplotu (minimálně cca 8 °C) a je k dispozici v dostatečném množství. 

Voda ochlazená v tepelném čerpadle se nesmí vracet zpět přímo do odběrové studny, 

protože by brzy došlo ke snížení teploty studniční vody a zdroj nízkopotenciálního tepla by 

se stal nedostatečným. Odvádění ochlazené vody do kanalizace nebo vodoteče není 

vhodné, protože z ekologicky hodnotnější vody podzemní se stává méně hodnotná voda 

povrchová. Nejvhodnějším řešením je proto vracení této vody do druhé studny - vsakovací, 

dostatečně vzdálené a pokud možno umístěné tak, aby směr proudění podzemních vod byl 

od vsakovací studny ke studni odběrové, viz obrázek č. 6. Průtokem ze vsakovací 

do odběrové studny se voda v zemi opět ohřeje a nedochází ke ztrátám podzemní 

vody. (Srdečný, Truxa, 2009) 

 

Obrázek č. 6: Schéma tepelného čerpadla voda – voda, kdy voda je odebírána ze studny sací a vypouštěna do 

studny vsakovací 
21

 

Podzemní voda má ze všech zdrojů nízkopotenciálního tepla v otopném období nejvyšší 

teplotu, proto energetický efekt tepelných čerpadel „voda - voda“ je nejlepší. Dostupnost 

tohoto zdroje však nebývá příliš četná, navíc v použití tohoto typu TČ mnohdy brání 

legislativa. 
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d) Povrchová voda – zpravidla pro nestandardní čerpadla typu „voda - voda“ 

Povrchová voda, která se má využít jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro TČ, musí 

splňovat stejné požadavky jako voda podzemní (složení, čistota, teplota, množství). 

Největší problémy bývají nejen s čistotou, ale především s teplotou, protože na tocích, 

které nejsou ohřívány odpadním teplem průmyslových závodů, klesá teplota v zimních 

měsících i pod 4 °C, tedy pod teplotu běžnými typy tepelných čerpadel využitelnou. Další 

překážkou v použití může být vedle nízké teploty především malý průtok. (Srdečný 

a Truxa, 2009) 

Pokud se při dostatečném průtoku chce využít povrchová voda i při nízkých teplotách, 

musí se aplikovat nestandardní řešení, např. převod tepla nemrznoucí kapalinou s dalším 

výměníkem ponořeným do vodního toku (tím se zhoršuje energetický efekt) nebo 

čerpadlem se speciálním výparníkem ponořeným do vodního toku (výparník je řešen tak, 

aby případná námraza nezpůsobila jeho destrukci). Na obrázku č. 7 je znázorněno tepelné 

čerpadlo voda - voda, kdy výměník naplněný nemrznoucí směsí ochlazuje vodu v rybníku. 

Při všech těchto řešeních je třeba dodržet příslušná legislativní opatření.  

 

Obrázek č. 7: Schéma tepelného čerpadla voda-voda, kdy teplo je odnímáno vodní mase 
22

 

e) Odpadní teplo 

Odpadní teplo, především z různých technologických procesů, může být v řadě případů 

vhodným zdrojem nízkopotenciálního tepla. Uplatnění nachází především při vytápění 

dílenských nebo průmyslových objektů, pro vytápění rodinných domů nemá většinou 

použití. Případná řešení jsou vždy nutná přizpůsobit konkrétnímu případu. (Karlík, 2009) 
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4.4 Odlišnosti tepelných čerpadel od klasických způsobů vytápění 

Od jiných způsobů vytápění, jako např. kotlů na plynná, tekutá či pevná paliva, se tepelná 

čerpadla liší ve třech základních skutečnostech (Valenta et al., 2007): 

1. pro svůj provoz potřebuje tepelné čerpadlo dva energetické zdroje, tj. vhodné 

nízkopotenciální teplo a hnací energii, zpravidla elektrickou. Proto jsou také TČ 

diskutována především tehdy, když se hovoří o vytápění elektrickou energií; 

2. parametry tepelného čerpadla (tepelný výkon a topný faktor) jsou výrazně závislé 

na vnějších podmínkách, tj. na teplotě zdroje nízkopotenciálního tepla a na teplotě 

topného média. Parametry se zvýhodňují se vzrůstem teploty zdroje 

nízkopotenciálního tepla a s poklesem teploty topného média. Zatímco teplotu 

zdroje nízkopotenciálního tepla nemůžeme zpravidla ovlivnit, můžeme ovlivnit 

teplotu topného média. Nízká teplota topného média vyžaduje použití 

tzv. nízkoteplotních otopných soustav. Z běžných soustav je nejvýhodnější 

podlahové nebo stěnové vytápění. To zpravidla pracuje s teplotou média i méně 

než 40 °C, zatímco soustava s velkoplošnými radiátory pracuje obvykle s teplotou 

minimálně 50 °C; 

3. teplotní úroveň topného média je shora ohraničena. Maximální teplota topného 

média bývá v rozmezí 50 až 55 °C. Ohraničení určují především pevnostní hlediska 

(teplotě média odpovídá tlak chladiva v okruhu a ten nesmí přestoupit hodnotu, 

na kterou je okruh dimenzován), ale i hlediska energetická (pokles topného 

faktoru). U klasických zdrojů tepla je naopak teplota topného média limitována 

zpravidla zdola. Vhodnými opatřeními se musí zabránit poklesu teploty pod mezní 

hodnotu, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti ze spalin a ke korozi kotle 

(s výjimkou tzv. kondenzačních kotlů). 

4.5 Topný faktor 

Důležitým kritériem efektivnosti práce tepelného čerpadla je jeho topný faktor. Jedná 

se o bezrozměrné číslo, které udává poměr tepelného výkonu k příkonu. Topný faktor 

vyjadřuje, kolikrát více energie (tepla) se získá, než se ve formě pohonné energie přivede. 

V odborné literatuře se označuje zkratkou COP (Coefficient of Performance). Vzhledem 

k tomu, že při výpočtu se neuvažuje teplo získané z okolí, je topný faktor vždy větší než 1, 

obvykle se uvádí jeho hodnota v rozmezí 2 – 5. (Srdečný a Truxa, 2009) 



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

27 

 

Efektivita tepelného čerpadla je tedy vyjádřena topným faktorem stanoveným za jasně 

definovaných teplotních podmínek za daný časový úsek jako poměr mezi užitečným 

teplem vydaným tepelným čerpadlem a hnací energií spotřebovanou tepelným čerpadlem. 

Teplotní podmínky, které ovlivňují topný faktor tepelného čerpadla, jsou teplota 

ochlazované látky nízkopotenciálního zdroje tepla vstupující do výparníku tepelného 

čerpadla a teplota ohřívané látky vystupující z kondenzátu TČ do otopné soustavy. Topný 

faktor a tepelný výkon tepelného čerpadla se stanovují zkoušením jako charakteristiky 

v závislosti na řadě okrajových podmínek definovaných v příslušných normách, např. 

v normě ČSN EN 14511. 

Topný faktor při provozu tepelného čerpadla může teoreticky kolísat mezi hodnotou 

1 až 7 v závislosti na provozních podmínkách a typu tepelného čerpadla. Při výběru 

tepelných čerpadel je tedy nutno srovnávat srovnatelné. Při vyjádření topného faktoru 

se můžeme setkat např. se zápisem: COP při 0 °C/35 °C je 4,5 dle ČSN EN 14511. Tento 

zápis znamená, že se jedná o tepelné čerpadlo, které při vstupu tekutiny o teplotě 0 °C 

z primárního okruhu a výstupu tekutinu o teplotě 35°C do sekundárního okruhu má topný 

faktor 4,5. Uvedená norma znamená, že měření proběhlo v exaktních podmínkách dle 

metodiky normy ČSN EN 14511. Topný faktor je příznivější, pokud je teplota výstupní 

vody nižší. Z tohoto důvodu je praktické instalovat s tepelnými čerpadly podlahové topení, 

kterému stačí pro provoz nižší teplota než radiátorům. (Karlík, 2009)  

Různé typy tepelných čerpadel mají i různé parametry, při kterých se vzájemně srovnávají. 

Pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda se parametry udávají při 2 °C/35 °C, pro tepelná 

čerpadla typu země/voda je to při 0 °C/35 °C a pro tepelná čerpadla typu voda/voda 

při 10 °C/35 °C (Karlík, 2009). Příklady parametrů tří různých tepelných čerpadel 

nazvaných A, B, C typu vzduch – voda za různých podmínek jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Hodnota topného faktoru závisí na účinnosti soustrojí kompresoru (konečné velikosti 

teplosměnných ploch, skutečném chladicím oběhu a reálné vlastnosti pracovních  

látek - chladiv, skutečné účinnosti zdroje pohonné energie, tepelné ztrátě oběhu do okolí, 

potřebě pohonné energie pro pomocná zařízení), na tepelné ztrátě jednotky, případně 

akumulačního zásobníku do okolí, na příkonech pomocných zařízení - oběhových 

čerpadel, ventilátorů apod. - nezbytných pro provoz tepelného čerpadla, na periodách 
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odmrazování výparníku u tepelných čerpadel využívajících teplo vzduchu (Matuška, 

2009). 

Tabulka č. 8: Příklady parametrů TČ typu vzduch – voda za různých podmínek (Karlík, 2009) 

Tepelné čerpadlo A B C 

Výkon při -7°C/35°C [kWh] 5,1 7,1 9,8 

Příkon [kWh] 2,0 2,5 3,8 

Topný faktor při -7°C/35°C [kWh] 2,5 2,9 2,6 

Výkon při 2°C/35°C [kWh] 6,6 8,8 12,2 

Příkon [kWh] 2,1 2,8 3,8 

Topný faktor při 2°C/35°C [kWh] 3,1 3,2 3,2 

Výkon při 2°C/50°C [kWh] 6,2 8,5 11,5 

Příkon [kWh] 2,6 3,4 4,8 

Topný faktor při 2°C/50°C [kWh] 2,4 2,5 2,4 

Výkon při 7°C/35°C [kWh] 8,3 11,3 15,4 

Příkon [kWh] 2,4 3,0 4,2 

Topný faktor při 7°C/35°C [kWh] 3,7 3,8 3,7 

Ze základní definice topného faktoru  

,
E

Q
COP




                      (1) 

kde COP topný faktor [-], 

 Q  množství vyprodukovaného tepla [kWh], 

 E  množství hnací energie [kWh], 

jako ukazatele energetického efektu tepelného čerpadla vyplývá, že množství 

vyprodukovaného tepla Q  je přímo úměrné topnému faktoru  

( COPEQ  ), proto např. dvojnásobný topný faktor zajistí dvojnásobnou produkci 

tepla z daného množství hnací energie. Taková úloha se v praxi nevyskytuje. 
23
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Při určení spotřeby hnací energie E , respektive E , nebo naopak při určení energetické 

úspory ÚE  pro požadované množství vyprodukovaného tepla Q , respektive Q , jako 

např. potřebu tepla pro vytápění včetně přípravy teplé vody, se vychází ze vztahu 

COP

Q
E


 , respektive                   (2) 

)
1

1(
COP

Q
COP

Q
QEQÚE 


 ,                (3) 

kde E  množství hnací energie [kWh], 

 ÚE  energetická úspora [kWh], 

 Q  množství vyprodukovaného tepla [kWh], 

 COP topný faktor [-]. 

Ze vztahu (3) vyplývá, že množství hnací energie je nepřímo úměrné topnému faktoru, 

úspora energie neroste úměrně s topným faktorem, ale narůstá relativně pomalu 

a vzhledem k hyperbolické závislosti se s růstem COP zpomaluje. Proto dvojnásobný 

topný faktor nezajistí dvojnásobnou úsporu spotřeby energie pro danou potřebu tepla 

na vytápění a přípravu teplé vody. Taková úloha je v praxi standardní.
24

 

V reálném provozu pracuje tepelné čerpadlo v soustavě, ve které se v průběhu roku mění 

provozní podmínky jako teplota zdroje tepla, teplota v připojené soustavě odvodu tepla 

(vytápění, příprava teplé vody) nebo odváděný tepelný výkon. Proto se k hodnocení 

tepelných čerpadel používá tzv. sezónní topný faktor SPF (Seasonal Performance Factor), 

který udává míru efektivity provozu celé soustavy s tepelným čerpadlem za rok. Sezónní 

topný faktor není závislý pouze na kvalitě navrženého tepelného čerpadla, ale také 

na použité otopné soustavě, teplotní úrovni nízkopotenciálního zdroje tepla během roku, 

návrhu výkonu vzhledem k odběru tepla apod. (Matuška a Krainer, 2011) 
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5 Vývoj cen energií z pohledu vytápění objektů 

Významnou roli při posuzování výhodnosti toho kterého druhu vytápění hraje cena 

použitého druhu paliva. Vzhledem k tématu dizertační práce je zde zpracováno zhodnocení 

vývoje cen elektrické energie v období let 2001 až 2012, neboť právě cena energie má 

rozhodující vliv při volbě způsobu vytápění. Stručně je v této kapitole charakterizována 

i cena zemního plynu, protože vytápění objektů kotlem na zemní plyn je použito pro 

porovnání a následné zhodnocení vytápění tepelnými čerpadly. 

Jako správní úřad ČR pro výkon regulace v energetice byl 1. ledna 2001 na základě zákona 

č. 458/2000 Sb. zřízen Energetický regulační úřad (ERÚ), který má ve své působnosti 

především regulaci cen v energetice, podporu využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, ochranu zájmů zákazníků 

a spotřebitelů, ochranu oprávněných zájmů držitelů licencí, podporu hospodářské soutěže 

v energetických odvětvích a výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích. 

5.1 Cena elektrické energie 

Od 1. ledna 2002 probíhala v České republice liberalizace trhu s elektřinou. Otevírání trhu 

s elektřinou pro zákazníky v praxi znamená, že z původně „chráněného zákazníka", jehož 

výsledná cena dodávky včetně ceny silové elektřiny byla každoročně stanovována 

Energetickým regulačním úřadem, se zákazník stává tzv. „oprávněným zákazníkem" 

s právem volby svého dodavatele silové elektřiny. V případě oprávněného zákazníka 

je regulována jen část výsledné ceny.  

Trh s elektřinou byl otevírán pro jednotlivé kategorie zákazníků postupně
25

: 

- od 1. ledna 2002 - zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh; 

- od 1. ledna 2003 - zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh; 

- od 1. ledna 2004 - všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo 

domácností; 

- od 1. ledna 2005 - všichni koneční zákazníci mimo domácností; 

- od 1. ledna 2006 - všichni koneční zákazníci včetně domácností. 
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5.1.1 Skladba ceny dodávky elektřiny 

Na liberalizovaném trhu je výsledná cena dodávky elektřiny pro oprávněné zákazníky 

na jedné straně složena z regulovaných cen činností přirozeně monopolního charakteru, 

tj. všech činností spojených s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové 

a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi, a dále se zajištěním stability 

elektroenergetického systému z technického i obchodního hlediska. Druhou podstatnou 

částí výsledné ceny elektřiny je cena silové elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie 

odběratelů stanovují samotní dodavatelé (výrobci a obchodníci) a je smluvní záležitostí. 

Tato složka ceny již není regulována Energetickým regulačním úřadem. Rozdělení ceny 

za dodávku elektřiny na jednotlivé položky bylo vyvoláno situací na otevřeném trhu, kdy 

je pouze část výsledné ceny regulována a zbytek tvoří smluvní (nabídková) cena za silovou 

elektřinu. 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny položky, které tvoří výslednou cenu elektřiny včetně daně 

z elektřiny a daně z přidané hodnoty. Použité zkratky jsou vysvětleny v textu pod tabulkou. 

Tabulka č. 9: Položky výsledné ceny elektřiny oprávněného zákazníka 

Regulované položky 

Distribuce elektřiny 

Plat za příkon 

Cena za distribuované 

množství elektřiny 

Související služby 

Systémové služby 

Platba za činnost zúčtování 

operátora trhu s energií 

Podpora výkupu elektřiny 

z OZE, KVET a DZ 

Neregulované položky Dodávka silové elektřiny 

Stálý plat 

Cena za dodávku elektřiny 

Daně 
Daň z elektřiny 

Daň z přidané hodnoty 

 



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

32 

 

K regulovaným položkám ceny elektřiny patří:
26

 

a) Cena za distribuci. Platba za distribuční služby je rozdělena na pohyblivou 

a pevnou složku. Pohyblivá složka ceny distribuce, tj. platba za odebrané množství 

elektrické energie v Kč/MWh, kryje náklady na ztráty v sítích, které jsou přímo 

úměrné odběru elektřiny. Pevná složka ceny distribuce (měsíční plat za příkon 

podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe) respektuje fixní náklady 

dodavatele spojené se zabezpečením dodávky elektřiny v definované kvalitě 

a v kterémkoliv okamžiku. Jedná se například o náklady spojené s údržbou, 

obnovou a rozvojem elektrizační soustavy, náklady na měření, provádění odečtů 

apod. U dvoutarifových sazeb jsou tyto náklady rozloženy do složky stálého platu 

a do ceny za distribuci ve vysokém tarifu. 

b) Cena za systémové služby. Tato cena slouží ke krytí všech uznatelných nákladů 

provozovatele přenosové soustavy společnosti ČEPS, a. s., která kromě přenosu 

elektřiny vedením velmi vysokého napětí provádí regulaci výroby a spotřeby 

v elektrizační soustavě tak, aby v každém okamžiku výroba odpovídala okamžité 

spotřebě. K tomuto účelu nakupuje od jednotlivých poskytovatelů tzv. podpůrné 

služby. Kromě toho slouží tato platba podobně jako u distribučních soustav ke krytí 

nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na udržování a rozvoj přenosové 

soustavy. 

c) Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a druhotných zdrojů (DZ). 

Výrobní náklady na takto vyrobenou elektřinu jsou však obecně vyšší než 

z klasických elektráren (uhelných a jaderných), proto se všichni koneční zákazníci 

podílí na hrazení těchto vícenákladů (rozdílu mezi podporovanou cenou elektřiny 

z OZE, KVET a DZ a průměrnou tržní cenou) formou regulovaného příspěvku. 

Podpora výše uvedených zdrojů byla zakotvena zákonem č. 180/2005 Sb., 

o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, a zákonem č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
26

 © 2009 IT Systems a.s.[vid. 2012-08-20]. Dostupné na WWW: http://www.eru.cz/dias-

read_article.php?articleId=172#4 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=180%2F2005&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=458/2000&PC_8411_l=458/2000&PC_8411_ps=10#10821
http://www.itsys.cz/


Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

33 

 

d) Cena za činnost operátora trhu. Poslední částí regulované ceny jsou služby 

společnosti OTE, a.s. Tato společnost zajišťuje zpracování bilance nabídek 

a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným 

a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými 

účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR apod. 

Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky 

formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny. 

Mezi neregulované položky ceny elektřiny patří stálý plat za příslušný jistič 

a cena za dodávku elektřiny, které jsou určovány jednotlivými obchodníky na tržním 

principu. Cena za dodávku elektřiny se odvozuje od ceny na energetické burze.  

Poslední položkou ceny elektřiny jsou daně: 

a) Daň z elektřiny se vztahuje na množství dodané elektřiny. Od roku 2008 tvoří 

součást ceny elektřiny rovněž nově stanovená spotřební daň z elektřiny - jedna 

z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků vůči Evropské 

unii. Dodavatel elektřiny odvádí daň Celní správě hromadně za všechny své 

zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh. Dodavatel 

ji neúčtuje, pokud veškerá dodaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů.
27

 

b) Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na součet všech výše uvedených 

položek. Do 31. 12. 1997 byla DPH 5 %, od 1. 1. 1998 byla zvýšena na 22 %, 

od 1. 5. 2005 byla snížena na 19 %. Od 1. 1. 2010 byla sazba zvýšena na 20 % 

a od 1. 1. 2013 na 21 %.  

Procentní zastoupení jednotlivých složek výsledné dodávky elektřiny pro domácnosti 

je zobrazeno v grafu č. 3. Zobrazené podíly jsou bez DPH a ekologické daně. 
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Graf č. 3: Podíl jednotlivých složek ceny elektřiny v procentech pro domácnosti v roce 2012 
28

 

5.1.2 Sazby elektřiny 

Sazba elektřiny je daná dle toho, jaká je spotřeba a způsob využití elektřiny v domácnosti. 

Většinou je pevně stanovena dle způsobu vytápění objektu. Sazba elektřiny je označována 

symbolem „D číslo sazby d“, např. D 02d. V současné době existuje devět sazeb 

pro kategorii domácnosti. 

Domácnosti, které elektřinu nevyužívají k vytápění a ohřevu vody, ale používají 

ji na svícení a pro vlastní klasické elektrospotřebiče (chladnička, pračka, myčka, 

mikrovlnná trouba, počítač apod.), mají zpravidla sjednanou nejběžnější jednotarifovou 

sazbu D 02d, kdy po celý den platí jednotná cena za odebranou kilowatthodinu. Naprostá 

většina domácností proto automaticky spadá do standardní sazby D 02d.  

Pokud však domácnost elektřinou topí nebo ohřívá vodu, je vhodné sjednat u dodavatele 

elektřiny příslušnou dvoutarifovou sazbu, kdy v době platnosti nízkého tarifu (NT) jsou 

dávky elektřiny účtovány za nižší cenu, v době platnosti vysokého tarifu (VT) za cenu 

vyšší. Dobu platnosti nízkého tarifu určuje distributor za podmínek stanovených cenovým 
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rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Možnost využití dvoutarifové sazby 

se projevuje v úspoře nákladů na elektrickou energii. 

S  ohledem na vytápění rodinných domů elektřinou lze použít tyto dvoutarifové sazby
29

: 

 D 45d s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, která je určená 

domácnostem s přímotopným elektrickým vytápěním, jež elektřinu využívají také 

pro ohřev teplé užitkové vody. Platnost nízkého tarifu je stanovena po dobu 

minimálně 20 hodin denně. 

 D 55d a D 56d s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, které jsou 

určené domácnostem, jež využívají k vytápění tepelné čerpadlo uvedené 

do provozu do 31.  3. 2005 (sazba D 55d), resp. od 1. 4. 2005 (sazba D 56d). 

Platnost nízkého tarifu je stanovena po dobu minimálně 22 hodin denně. Pokud je 

dvaadvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více 

časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než 

jedna hodina. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 

5.1.3 Vývoj cen elektrické energie 

Zdrojem pro porovnání cen elektrické energie jsou příslušná cenová rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu a ceníky vybraných dodavatelů. Vzhledem k velkému 

množství dodavatelů nabízejících elektrickou energii pro domácnosti jsou k porovnání cen 

a vývoje příslušných sazeb elektrické energie vybráni dodavatelé elektřiny dle 

distribučních území. Jedná se o společnost E.ON Energie, a.s. (bývalé JČE, JME), Pražská 

energetika, a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o. (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE), neboť 

distribuční území jsou tři a větší část republiky je zásobována společností ČEZ Distribuce, 

jih republiky obhospodařuje E.ON Distribuce a Prahu PREdistribuce
30

, viz obrázek č. 8.  
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Obrázek č. 8: Přehled distribučních oblastí na území ČR 
31

 

Vývoj cen elektřiny je sledován od července roku 2001, neboť od 1. 7. 2001 byly 

na základě Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 zavedeny nové sazby a ceny elektřiny 

pro domácnosti a podnikatele. Jak již bylo řečeno výše, sazba elektřiny pro domácnosti 

se odvíjí většinou od způsobu vytápění objektu. Proto pro porovnání cen elektřiny 

je vybrána sazba D 02d, kterou používají domácnosti vytápějící převážně pevnými palivy 

nebo zemním plynem, dále pak sazba D 45d, která je určena pro přímotopné elektrické 

vytápění, a sazba D 55d a D 56d pro vytápění tepelným čerpadlem. Pro porovnání vývoje 

stálého platu uvádíme běžně používaný jistič pro vytápění rodinných domů a to 3x25 A.  
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V grafu č. 4 je znázorněn vývoj cen jednotarifové sazby D 02d, kterou v ČR používá 

většina domácností. Do roku 2006 je patrný vcelku ustálený vývoj cen, dále je z grafu 

zjevný prudce rostoucí trend vývoje cen, který souvisí s otevřením trhu s elektřinou 

od 1. 1. 2006 pro všechny konečné zákazníky včetně domácností a snahou přizpůsobit 

ceny elektřiny v ČR cenám evropským. Po roce 2009 došlo k zastavení tohoto nárůstu 

vlivem světové hospodářské krize. Pro další roky, v souvislosti s očekávaným oživením 

světového, resp. evropského hospodářství, lze předpokládat návrat k růstu cen, 

pravděpodobně pomalejšímu než byl v letech 2006 – 2009. 

 

Graf č. 4: Sazba D 02d – vývoj cen v Kč za 1 MWh 
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Vývoj cen dvoutarifové sazby D 45d je znázorněn v grafu č. 5. Před otevřením trhu 

s elektřinou vykazovaly ceny v nízkém tarifu jen nepatrný růst a ceny ve vysokém tarifu 

nepatrný pokles. Od roku 2006 opět jako u jiných sazeb elektřiny došlo k prudkému růstu 

cen v nízkém tarifu v důsledku liberalizace trhu s elektřinou. Prodejci elektřiny, ve snaze 

dosahovat stále vyšší zisky, důmyslně zvýšili ceny nízkého tarifu, neboť ten využívají 

domácnosti u sazby D 45d minimálně po dobu dvaceti hodin denně. Cena vysokého tarifu, 

který je používán maximálně 4 hodiny denně, byla naopak v roce 2006 snížena, avšak 

od roku 2007 opět stoupá. Cenový růst obou tarifů byl zmírněn v důsledku hospodářské 

krize, dokonce v roce 2010 došlo k mírnému poklesu cen v nízkém tarifu. Od roku 2012 

je opět vykazován růst cen obou tarifů. 

 

Graf č. 5: Sazba D 45d – vývoj cen v Kč za 1 MWh 
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Další dvoutarifová sazba D 55d je uvedena v grafu č. 6. Jedná se o sazbu, která 

je využívána převážně domácnostmi v rodinných domech, kde se vytápí prostřednictvím 

tepelného čerpadla, které bylo zavedeno do provozu do 31. března 2005. Oproti předchozí 

sazbě D 45d, která se využívá v rodinných domech u vytápění převážně přímotopy, 

spočívá změna u D 55d především v délce odběru elektřiny v nízkém a vysokém tarifu, 

kdy časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové 

délce minimálně 22 hodin denně. Ceny sazby D 55d v porovnání se sazbou D 45d 

za 1 MWh odebrané elektřiny vykazují zejména v posledních létech minimální rozdíly. 

 

Graf č. 6: Sazba D 55d – vývoj cen v Kč za 1 MWh 

Hlavní rozdíl sazby D 55d oproti sazbě D 45d spočívá ve snížení stálého platu za příslušný 

jistič a to o více než polovinu, jak je znázorněno v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Vývoj stálého platu za jistič 3x25 A u společnosti ČEZ 

Sazba 

v Kč 
2001 2002 2003 

Do 

30.4. 

2004 

Od 

1.5. 

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

D 45d 438 498 482 502 490 490 269 281 351 374 390 408 420 

D 55d 178 215 211 217 211 232 95 113 119 148 157 167 179 
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Pro tepelná čerpadla uvedená do provozu od 1. dubna 2005 byla Energetickým regulačním 

úřadem zavedena nová dvoutarifová sazba D 56d, jejíž vývoj je znázorněn v grafu č. 7. 

Cenová úroveň sazby D 55d, platná pro TČ uvedená do provozu do 31. března 2005, 

se postupně přibližuje k cenové úrovni sazby D 56d. V současné době není rozdíl v cenách 

za odběr v nízkém a vysokém tarifu, ale pouze ve stálých platech za příslušný jistič. 

Důvodem zavedení dvou sazeb byla minimalizace negativních dopadů otevření trhu 

s elektřinou pro odběratele, kteří se rozhodli pro tento typ spotřebiče v období, kdy byla 

instalace tepelných čerpadel výrazně podporována a propagována. Sazba D 56d 

je jednoznačným signálem pro trh s elektřinou, jakým způsobem se bude cenová úroveň 

distribučních sazeb pro odběr tepelných čerpadel v budoucnu vyvíjet. 

 

Graf č. 7: Sazba D 56d – vývoj cen v Kč za 1 MWh 
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Pro přehlednost je v grafu č. 8 vyjádřen vývoj cen u sazeb D 55d a D 56d pouze 

u společnosti ČEZ, přičemž ceny 1 MWh v nízkém i vysokém tarifu jsou od roku 2009 

shodné. Do grafu jsou zároveň vyneseny ceny stálého platu za jistič 3x25 A, neboť tyto 

představují jediný rozdíl mezi sazbami D 55d a D 56d.  

 

Graf č. 8: Sazba D 55d a D 56d v Kč za 1 MWh a měsíční stálý plat za jistič 3x25 A v Kč 

Detailnější znázornění stálých platů za jistič 3x25 A u sazeb D 55d a D 56d pro všechny 

zkoumané společnosti je uvedeno v grafu č. 9. Od roku 2007 je patrná rostoucí tendence 

stálých platů. Pouze v roce 2012 je u společností E.ON a Pražská energetika mírný pokles 

ceny stálého platu za jistič. Společnost ČEZ však cenu za stálý plat jističe neustále zvyšuje. 
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Graf č. 9: Stálý plat za jistič 3x25 A v Kč u sazby D 55d a D 56d 

Na základě výsledků šetření lze konstatovat, že po otevření trhu s elektrickou energií 

začaly ceny všech zkoumaných sazeb prudce vzrůstat. Toto navyšování bylo ze strany 

ERÚ zdůvodňováno růstem cen elektrické energie na evropském trhu a nutností větší 

podpory obnovitelných zdrojů energie. Po roce 2009 ceny elektřiny mírně klesly vlivem 

hospodářské krize. Domácnosti začaly šetřit a firmy v důsledku hospodářského poklesu 

snížily svoje odběry, což se projevilo v celkovém snížení spotřeby elektřiny. Dalo by 

se předpokládat, že ceny v tomto období budou klesat rychleji, neboť z fungování trhu 

vyplývá, že pokles poptávky po produktu vede zpravidla k poklesu jeho ceny. Avšak 

v oblasti distribuce elektřiny u nás neexistuje konkurence, takže v roce 2010 došlo 

k opětovnému zvýšení cen za distribuci elektřiny. Navíc byla zvýšena daň z přidané 

hodnoty z 19 % na 20 % a výše příspěvku na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů vzrostla oproti roku 2009 trojnásobně
32

. Od roku 2011 ceny elektřiny opět stoupají, 

ne však takovou měrou jako tomu bylo v období 2006 – 2009. Z výše uvedených grafů 

jsou jasně patrné dlouhodobé vývojové tendence cen elektrické energie. Stagnaci nebo 

dokonce snížení cen můžeme jen stěží předpokládat. 

                                                 
32
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Porovnání vývoje konečných cen elektrické energie pro domácnosti v kategorii spotřeby 

od 2 500 do 5 000 kWh v ČR a ve vybraných zemích západní a střední Evropy 

je znázorněno v následujícím grafu č. 10.  

 

Graf č. 10: Vývoj cen elektrické energie pro domácnosti kategorie 2 500 – 5 000 kWh 
33

 

Z vývoje cen elektrické energie ve sledovaném období 2001–2011 je u kategorie 

domácností patrný téměř nepřetržitý růst cen elektrické energie ve většině zemí uvedených 

v grafu č. 10. Od roku 2006 je růstový trend typický pro všechny sledované země, výjimky 

v tomto směru představují pouze dílčí poklesy cen elektrické energie u Německa, Polska 

a Slovenska v letech 2008 a 2009 způsobené poklesem poptávky po elektrické energii 

vlivem hospodářské recese. Tyto dílčí poklesy cen elektřiny však měly velmi krátkodobý 

charakter, vždy pouze jednoho roku. Přes významný vliv ekonomické krize nedošlo 

v ostatních sledovaných zemích k sebemenším poklesům cen elektřiny, byť ve všech 

zemích poptávka po ní snížila.
33
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5.2 Cena zemního plynu  

Od 1. 4. 2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány. Jednou ročně jsou pouze 

Energetickým regulačním úřadem stanovovány ceny za distribuci pro domácnosti. Ceny 

zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní 

účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační 

přepočet lze uvažovat 1 m
3
 = 10,5 kWh.

34
 

5.2.1 Skladba ceny dodávky zemního plynu 

Celkovou cenu dodávky plynu je možné rozdělit na část regulovanou Energetickým 

regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající 

plyn do konkrétního odběrného místa. 

Regulovanými cenami, které stanovuje Energetický regulační úřad, jsou
35

:  

- cena za přepravu plynu, 

- cena za distribuci plynu, 

- cena za služby operátora trhu. 

Ceny za přepravu plynu jsou stanoveny na vstupní a výstupní body přepravní soustavy, 

kterými jsou hranice České republiky, zásobníky plynu a rozhraní mezi přepravní 

a distribuční soustavou. Do roku 2009 byly všechny náklady obchodníka spojené 

s přepravou plynu vybírány od zákazníků dle jeho obchodní strategie, a to u převážné 

většiny obchodníků prostřednictvím položky dodávky s názvem „ceny za ostatní služby 

dodávky“. Bylo tedy na jeho rozhodnutí, jak a v jaké výši bude tyto náklady 

od jednotlivých zákazníků vybírat. Jednalo se však vždy pouze o rozdělení nákladů 

účtovaných obchodníkovi přepravcem a obchodník v rámci této ceny nerealizoval zisk. 

Od ledna roku 2010 díky nové legislativě je možné ceny za přepravu spojené s rozhraním 

mezi přepravní a distribuční soustavou, které představují cca 70 % povolených výnosů 

provozovatele přepravní soustavy, stanovit podle množství distribuovaného plynu v MWh 

a podle rezervované kapacity přímo na jednotlivá odběrná místa zákazníka. Cena za výstup 

z přepravní soustavy do distribučních soustav byla tak integrována do cen za distribuci. 

                                                 
34
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Projevuje se jak ve variabilní, tak ve fixní složce ceny za distribuci. Tímto krokem dochází 

ke zrovnoprávnění zákazníků, jelikož každý zákazník se na nákladech přepravy 

v jednotkovém vyjádření podílí stejně, což bylo dlouhodobým cílem Energetického 

regulačního úřadu. Následně pak dochází k výraznému snížení nákladů souvisejících 

s přepravou, které rozděluje konkrétní obchodník s plynem v závislosti na své strategii. 

Tento nový přístup se projevuje snížením ceny za přepravu, která je součástí „ceny 

za ostatní služby dodávky“ uváděné v cenících dodavatelů s plynem. 

Cena za distribuci plynu je po neregulované ceně za komoditu a obchod druhou největší 

částí celkové ceny dodávky. Distribucí plynu se rozumí doprava plynu systémem 

plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků. Cena za distribuci 

plynu je dvousložková a skládá se z části variabilní (proměnlivé) a části fixní (stálé). 

Variabilní složkou je pevná cena za odebraný plyn stanovená v Kč/MWh, což znamená, 

že čím více plynu zákazník odebere, tím je celková částka zaplacená za tuto cenu vyšší. 

Fixní složkou je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v Kč/měsíc. Tuto 

složku ceny platí zákazník bez vazby na množství odebraného plynu, tedy i za měsíce, 

ve kterých žádný plyn neodebírá. Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu není nájem 

za plynoměr, jak je někdy mylně označován, ale jedná se o cenu za schopnost distribuční 

soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy 

o připojení. Od roku 2010 je součástí ceny za distribuci i cena za přepravu plynu 

na rozhraní přepravní a distribuční soustavy, jak je blíže vysvětleno v předchozím textu 

zabývajícím se cenami za přepravu plynu. 

Cena za služby operátora trhu je poslední regulovanou cenou, kterou platí zákazníci. 

Operátor trhu je akciová společnost založená a vlastněná minimálně z 67 % státem. 

Společnost se zabývá organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky 

s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním 

dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem. Cenu za služby operátora trhu 

v Kč/MWh, kterou hradí zákazníci podle množství odebraného plynu, činí nejmenší část 

celkové ceny dodávky plynu. 

Neregulovanými cenami jsou ostatní ceny uváděné v cenících obchodníků s plynem. 

Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem podle portfolia svých 
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zákazníků a podle své obchodní strategie. Mezi neregulované ceny patří následující 

položky.  

Cena za komoditu a obchod hraje rozhodující roli v celkové ceně dodávky. Tato cena 

obsahuje nákupní cenu komodity od dovozce, nebo od jiného obchodníka, od něhož daný 

obchodník plyn nakupuje, náklady na obchodní činnost a marži obchodníka. Ceny, které 

obchodník používá při vyúčtování dodávky plynu, jsou zveřejňovány na jeho 

internetových stránkách. Změny cen komoditní složky dodávky, které odrážejí vývoj 

nákupní ceny plynu od zahraničního dodavatele, provádí každý obchodník v závislosti 

na své obchodní strategii.  

Náklady na uskladňování plynu v podzemních zásobnících se odráží v pevné ceně 

za strukturování dodávky, která je rozhodující součástí ceny uváděné obvykle v cenících 

obchodníků jako „cena za ostatní služby dodávky“. Součástí této ceny je rovněž pevná cena 

přepravy, která obsahuje náklady obchodníka na přepravu plynu na vstupu na hranicích 

a náklady na vstupu a výstupu do a z podzemních zásobníků, jak je popsáno výše u ceny 

za přepravu plynu. 

Rovněž neregulované ceny mají obvykle složku variabilní a složku fixní. Variabilní 

cenovou složkou neregulované platby za plyn je vždy komoditní cena, tj. platba 

za odebraný zemní plyn v Kč/MWh. Kromě toho dodavatelé plynu na pokrytí svých 

fixních nákladů požadují stálý měsíční plat, který se odvíjí od objemu odebraného plynu. 

Součástí ceny za dodávky zemního plynu pro právnické a podnikající fyzické osoby je 

od 1. ledna 2008 rovněž daň ze zemního plynu. Pro odběratele z kategorie domácnosti jsou 

dodávky zemního plynu od této daně osvobozeny. Zemní plyn podléhá samozřejmě také 

dani z přidané hodnoty. 

Struktura ceny dodávky zemního plynu pro zákazníka kategorie domácnost v roce 2012 

je znázorněna v grafu č. 11. 

  

http://www.cenyenergie.cz/dodavatel-plynu.dic
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Graf č. 11: Podíl jednotlivých složek ceny zemního plynu v procentech pro domácnosti a maloodběry 
36

 

5.2.2 Vývoj cen zemního plynu 

Vývoji cen zemního plynu je věnována stručná charakteristika s ohledem na dílčí 

požadavek práce, tj. na porovnání vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly a kotli 

na zemní plyn. Vzhledem k modelovému příkladu vytápění objektu, jehož popis je součástí 

podkapitoly 6.2, je proveden vývoj cen společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. pro 

roční odběr plynu v pásmu nad 35 do 40 MWh∙rok
-1

 v období srovnatelném se 

zpracováním vývoje cen elektrické energie (viz podkapitola 5.1.3), tedy v rozmezí let 

2001 až 2012
37

. Vzhledem k úpravám cen plynu v různých měsících v průběhu zkoumané 

časové řady jsou pro přehlednost grafického zobrazení použity ceny platné vždy na konci 

příslušného roku. Vývoj cen zemního plynu je uveden v grafu č. 12, ze kterého je patrný 

neustálý růst ceny až na mírný pokles v roce 2009 v důsledku hospodářské krize.  

                                                 
36 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012, jímž se stanovují ceny 

regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2013. Tiskové informace 2013[online]. 

[vid. 2013-02-15]. Dostupné na WWW: 

http://www.eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/2012/plyn_2013.pdf 
37
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Graf č. 12: Vývoj cen zemního plynu Severomoravské plynárenské, a.s. pro domácnosti se spotřebou 

nad 35 do 40 MWh 

Při porovnání vývoje cen elektrické energie (podkapitola 5.1.3) a zemního plynu je zřejmé, 

že ve sledovaném období je dynamika růstu cen zemního plynu vyšší než cen elektrické 

energie. Vývoj cen zemního plynu jiných dodavatelů než je Severomoravská plynárenská, 

a.s. je obdobný, proto je trend dokumentován na cenách této společnosti. 
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6 Modelování  

Modelování, simulační modely, analytické modely jsou pojmy, které se dnes často 

vyskytují v diskuzích a pracích odborníků ve všech oblastech řízení. 

Jednou z rozhodovacích metod je právě metoda založená na modelování a simulacích. 

Modelování je možno vymezit jako materiální nebo myšlenkovou reprodukci a zkoumání 

reálně existujícího objektu pomocí jiného, zpravidla uměle konstruovaného objektu, 

v němž jsou vyjádřeny pouze vybrané vlastnosti, stránky a vztahy originálního objektu. 

Modelování lze chápat jako vytváření modelů a simulaci pak jako výpočet 

a experimentování s vytvořeným modelem. 

Ekonomickým modelováním máme na mysli hledání modelu, kterým popisujeme 

objektivní realitu z ekonomického hlediska. Je-li modelovaný systém jednoduchý, nebo 

můžeme-li formulovat tak zjednodušující předpoklady, aby byl model řešitelný analyticky, 

popíšeme chování systému matematickými vztahy a hledané veličiny stanovujeme 

matematickými prostředky. Výsledky získáváme ve formě funkčních vztahů, ve kterých 

se jako proměnné vyskytují parametry modelu. Řešení konkrétního modelu získáme 

dosazením konkrétních hodnot do funkčních vztahů. Výsledné hodnoty jsou tedy funkcí 

jednoho či více obecných parametrů. (Rábová, 1992) 

V současných podmínkách si lze jen stěží představit modelování a následné simulace bez 

výpočetní techniky. Proces modelování systémů prostřednictvím výpočetní techniky 

můžeme velmi zjednodušeně rozdělit do tří základních etap (Rábová, 1992): 

1) Formování účelového a zjednodušeného popisu zkoumaného systému – vytvoření 

abstraktního modelu. 

2) Zápis abstraktního modelu formou programu – vytvoření simulačního modelu. 

3) Experimentování s reprezentací modelu na počítači – simulace. 

Simulací označujeme etapu experimentování s reprezentací simulačního modelu. Jejím 

cílem je analýza chování systému v závislosti na vstupních veličinách a na hodnotách 

parametrů. Proces simulace spočívá v opakovaném řešení modelu, v provádění 

simulačních běhů, které jsou charakterizovány určitými hodnotami parametrů modelu 

a určitými podněty z okolí. S každým simulačním během je spojeno vyhodnocení 
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výstupních dat simulačního modelu, který představuje informaci o chování systému, 

tj. o jeho reakcích na podněty z okolí. Důležitou složkou simulace je neustálá konfrontace 

informací, které o modelovaném systému máme a získáváme. Tato konfrontace nám 

pomáhá ověřit validitu modelu. V případě, že chování modelu neodpovídá 

předpokládanému chování originálu, musíme model modifikovat s přihlédnutím 

k informacím, které jsme získali předcházející simulací. (Rábová, 1992) 

6.1 Sestavení modelu pro hodnocení efektivnosti zvoleného způsobu 

vytápění 

Modelováním různých způsobů vytápění objektů se v této práci rozumí vytvoření 

matematického modelu, který povede k posouzení efektivnosti toho kterého způsobu 

vytápění. Vzhledem k tématu dizertační práce je v prvé řadě při modelování kladen důraz 

na posouzení vytápění objektů tepelnými čerpadly, a to za různě volitelných podmínek. 

Vypočtené hodnoty budou konfrontovány s nejrozšířenějším způsobem vytápění objektů, 

tj. s vytápěním prostřednictvím kotlů na zemní plyn. Model je sestaven tak, aby bylo 

možno provádět porovnání i s jinými druhy vytápění, jako je např. vytápění objektu 

elektrokotlem či kotlem na propan. Na obrázku č. 9 je schematicky znázorněn vytvořený 

model. 
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Obrázek č. 9: Schéma modelu 

6.1.1 Vztahy použité v modelu 

K sestavení matematického modelu pro hodnocení efektivnosti zvoleného způsobu 

vytápění jsou nutné teoretické znalosti z oblasti oboru techniky zařízení budov. 

V následujícím textu jsou proto uvedeny vztahy, které jsou použity pro sestavení modelu 

k ekonomickému zhodnocení využití tepelných čerpadel v objektech. 

Vztahy pro sestavení modelu jsou čerpány z normy Energetická náročnost budov – 

Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení ČSN EN ISO 13790, z Topenářské 

Lokality ČR a jejich parametry Ceny energií 

Vstupní hodnoty objektu 

Výpočet potřeby tepla a energií 

Vstupní hodnoty objektu 

Výpočet potřeby tepla a energií 

Porovnání variant 

(výpočet spotřeby energií a nákladů) 

Výpočet doby návratnosti 
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příručky (Valenta et al., 2007) a z Manažerské ekonomiky (Synek et al., 2011). Níže 

uvedené vztahy jsou řazeny v pořadí, ve kterém se používají v modelu. 

Vytápěcí denostupně 

)(. esis ttdD  , [den∙K∙rok
-1

] (4) 

kde 

d délka topného období za rok [den∙rok
-1

] 

tis průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] 

tes průměrná teplota během otopného období [°C] 

 

Opravný součinitel vytápění 

dti eee .. ,  (5) 

kde 

ei nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem 

et snížení teploty během dne/noci 

ed zkrácení doby vytápění s přestávkami 

 

Roční potřeba energie na vytápění 

)t(t

D.Q.24
.

η.η

ε
Q

eis

o

ro

rvyt


 , [kWh∙rok
-1

] (6) 

kde 

ε opravný součinitel vytápění 

ηo účinnost obsluhy/regulace 

ηr účinnost rozvodu vytápění 

Qo tepelná ztráta objektu [kW] 

D vytápěcí denostupně [den∙K∙rok
-1

] 

tis průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] 

te venkovní výpočtová teplota [°C] 

24 přepočet dnů na hodiny 
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Denní potřeba energie pro přípravu teplé vody 

0006003

ttVc
z1Q 12dtuv

dtuv

)(
)(





, [kWh∙den
-1

] (7) 

kde 

z koeficient energetických ztrát systému přípravy TUV 

ρ měrná hmotnost vody [kg∙m
-3

] 

c měrná tepelná kapacita vody [J∙kg
-1

∙K
-1

] 

Vdtuv celková denní potřeba teplé vody [m
3
∙den

-1
] 

t1 teplota studené vody [°C] 

t2 teplota ohřáté vody [°C] 

 

Roční potřeba energie pro přípravu teplé vody 

 dN
tt

tt
Q80dQQ

svz2

svl2
dtuvdtuvrtuv 




 ...,. , [kWh∙rok

-1
] (8) 

kde 

Qdtuv denní potřeba energie pro přípravu teplé vody [kWh∙den
-1

] 

d délka topného období [den∙rok
-1

] 

t2 teplota ohřáté vody [°C] 

tsvl teplota studené vody v létě [°C] 

tsvz teplota studené vody v zimě [°C] 

N roční kalendářní fond [den∙rok
-1

] 

 

Roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody 

rtuvrvytr QQQ  , [kWh∙rok
-1

] (9) 

kde 

Qrvyt roční potřeba energie na vytápění [kWh∙rok
-1

] 

Qrtuv roční potřeba energie pro přípravu teplé vody [kWh∙rok
-1

] 
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Roční spotřeba energie na vytápění objektu tepelným čerpadlem 












 dot

dot
rvytrvyttc P

COP

P1
QQ . , [kWh∙rok

-1
] (10) 

kde 

Qrvyt roční potřeba energie na vytápění [kWh∙rok
-1

] 

Pdot procento dotápění elektřinou [%] 

COP topný faktor tepelného čerpadla 

 

Roční spotřeba energie pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem 

COP

Q
Q rtuv
rtuvtc  , [kWh∙rok

-1
] (11) 

kde 

Qrtuv roční potřeba energie pro přípravu teplé vody [kWh∙rok
-1

] 

COP topný faktor tepelného čerpadla 

 

Roční náklady na energii k vytápění objektu tepelným čerpadlem 

NTrvyttcrvyttc PQC . , [Kč∙rok
-1

] (12) 

kde 

Qrvyttc roční spotřeba energie na vytápění TČ [kWh∙rok
-1

] 

PNT cena elektrické energie pro TČ v nízkém tarifu [Kč∙kWh
-1

] 

 

Roční náklady na energii pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem 

NTrtuvtcrtuvtc PQC  , [Kč∙rok
-1

] (13) 

kde 

Qrtuvtc roční spotřeba energie pro přípravu teplé vody TČ [kWh∙rok
-1

] 

PNT cena elektrické energie pro TČ v nízkém tarifu [Kč∙kWh
-1

] 
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Roční náklady na spotřebu energie ostatními spotřebiči při vytápění tepelným čerpadlem 

- ve vysokém tarifu 

VTesesVT P
24

2
QC  , [Kč∙rok

-1
] (14) 

- v nízkém tarifu 

NTesesNT P
24

22
QC  , [Kč∙rok

-1
] (15) 

kde 

Qes spotřeba energie ostatními elektrickými spotřebiči [kWh∙rok
-1

] 

PVT cena elektrické energie ve vysokém tarifu [Kč∙kWh
-1

] 

PNT cena elektrické energie v nízkém tarifu [Kč∙kWh
-1

] 

 

Stálý roční plat za jistič v příslušné dvoutarifové sazbě pro TČ  

12PC jtcjtc . , [Kč∙rok
-1

] (16) 

kde 

Pjtc měsíční plat za jistič [Kč∙měsíc
-1

] 

 

Roční provozní náklady objektu na elektrickou energii při vytápění tepelným čerpadlem  

jtcesNTesVTrtuvtcrvyttcrptc CCCCCC  , [Kč∙rok
-1

] (17) 

kde 

Crvyttc roční náklady na energii k vytápění objektu tepelným čerpadlem [Kč∙rok
-1

] 

Crtuvtc roční náklady na energii pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem [Kč∙rok
-1

] 

CesVT roční náklady na spotřebu energie ostatními spotřebiči ve VT [Kč∙rok
-1

] 

CesNT roční náklady na spotřebu energie ostatními spotřebiči v NT [Kč∙rok
-1

] 

Cjtc stálý roční plat za jistič v příslušné dvoutarifové sazbě pro TČ [Kč∙rok
-1

] 
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Roční odpis tepelného čerpadla  

tc

tc
tc

n

I
O  , [Kč∙rok

-1
] (18) 

kde 

Itc investiční náklady tepelného čerpadla [Kč] 

ntc životnost tepelného čerpadla [rok] 

 

Celkové roční náklady objektu na elektrickou energii při vytápění tepelným čerpadlem 

(včetně odpisu TČ) 

tcrptcrtc OCC  , [Kč∙rok
-1

] (19) 

kde 

Crptc roční provozní náklady objektu na energii při vytápění TČ    [Kč∙rok
-1

] 

Otc roční odpis tepelného čerpadla              [Kč∙rok
-1

] 

 

Roční spotřeba energie na vytápění objektu kotlem na zemní plyn 

kzp

rvyt

rvytzp

Q
Q


 , [kWh∙rok

-1
] (20) 

kde 

Qrvyt roční potřeba energie na vytápění [kWh∙rok
-1

] 

ηkzp účinnost kotle na zemní plyn 

 

Roční spotřeba energie pro přípravu teplé vody kotlem na zemní plyn 

kzp

rtuv
rtuvzp

Q
Q


 , [kWh∙rok

-1
] (21) 

kde 

Qrtuv roční potřeba energie pro přípravu teplé vody [kWh∙rok
-1

] 

ηkzp účinnost kotle na zemní plyn 
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Roční náklady na energii k vytápění objektu kotlem na zemní plyn 

zprvytzprvytzp PQC  , [Kč∙rok
-1

] (22) 

kde 

Qrvytzp roční spotřeba energie na vytápění kotlem na ZP [kWh∙rok
-1

] 

Pzp cena zemního plynu v příslušném odběrovém pásmu [Kč∙kWh
-1

] 

 

Roční náklady na energii pro přípravu teplé vody kotlem na zemní plyn 

zprtuvzprtuvzp PQC  , [Kč∙rok
-1

] (23) 

kde 

Qrtuvzp roční spotřeba energie pro TUV kotlem na ZP [kWh∙rok
-1

] 

Pzp cena zemního plynu v příslušném odběrovém pásmu [Kč∙kWh
-1

] 

 

Stálý roční plat za odběr zemního plynu v příslušném pásmu 

12PC pzppzp  , [Kč∙rok
-1

] (24) 

kde 

Ppzp stálý měsíční plat [Kč∙měsíc
-1

] 

 

Roční náklady na spotřebu elektrické energie ostatními spotřebiči při vytápění kotlem 

na zemní plyn 

JTesesJT PQC . , [Kč∙rok
-1

] (25) 

kde 

Qes spotřeba elektrické energie ostatními spotřebiči [kWh∙rok
-1

] 

PJT cena elektrické energie v jednotarifové sazbě [Kč∙kWh
-1

] 

 

Stálý roční plat za jistič v příslušné jednotarifové sazbě 

12PC jzpjzp  , [Kč∙rok
-1

] (26) 
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kde 

Pjzp měsíční plat za jistič [Kč∙měsíc
-1

] 

 

Roční provozní náklady objektu na energie při použití kotle na zemní plyn  

jzpesJTpzprtuvzprvytzprpkzp CCCCCC   [Kč∙rok
-1

] (27) 

kde 

Crvytzp roční náklady na energii k vytápění objektu kotlem na ZP [Kč∙rok
-1

] 

Crtuvzp roční náklady na energii pro přípravu teplé vody kotlem na zemní plyn [Kč∙rok
-1

] 

Cpzp stálý roční plat za odběr zemního plynu v příslušném pásmu [Kč∙rok
-1

] 

CesJT roční náklady na el. energii ostat. spotřebičů při vytápění kotlem na ZP [Kč∙rok
-1

] 

Cjzp stálý roční plat za jistič v příslušné jednotarifové sazbě [Kč∙rok
-1

] 

 

Roční odpis kotle na zemní plyn 

kzp

kzp

kzp
n

I
O  , [Kč∙rok

-1
] (28) 

kde 

Ikzp investiční náklady kotle na zemní plyn [Kč] 

nkzp životnost kotle na zemní plyn [rok] 

 

Celkové roční náklady objektu na energie při použití kotle na zemní plyn (včetně odpisu 

kotle na ZP) 

kzprpkzprkzp OCC   [Kč∙rok
-1

] (29) 

kde 

Crpzp roční provozní náklady na energie k vytápění kotlem na zemní plyn [Kč∙rok
-1

] 

Okzp roční odpis kotle na zemní plyn  [Kč∙rok
-1

] 

Prakticky stejné vztahy lze v modelu použít i pro jiné varianty vytápění jako je například 

vytápění kotlem na propan nebo s malou modifikací, kdy není počítáno s účinností, lze tuto 

metodiku použít i pro variantu vytápění elektrokotlem. 
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6.2 Popis objektu zvoleného pro model 

Pro ověření funkčnosti a správnosti modelu jsem vybrala objekt, kterým je rodinný dům 

firmy RD Rýmařov, s.r.o., a to zejména z důvodu dostupnosti vstupních dat pro model. 

Jedná se o rodinný dům SOLO 117
38

, který poskytuje vysoký standard bydlení a dostatek 

prostoru pro vlastní dispoziční řešení. Je určen pro čtyř až šestičlennou rodinu, popř. jej lze 

upravit i pro potřeby dvougeneračního bydlení.  

Zkoumaný objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, o celkové zastavěné 

ploše 122,84 m
2
. První nadzemní podlaží se rozprostírá na ploše 106,12 m

2
, druhé na ploše 

80,6 m
2
 a vytápěná plocha činí 186,72 m

2
. Tepelné ztráty objektu byly firmou stanoveny 

cca na 10,5 kW.  

6.3 Tvorba modelu 

V následujících podkapitolách je uvedena tvorba jednotlivých částí modelu, tj. stanovení 

vstupních údajů, výpočet potřeby a následně spotřeby energie pro vytápění a přípravu teplé 

vody, porovnání variant vytápění tepelným čerpadlem a kotlem na zemní plyn včetně 

výpočtu doby návratnosti. Každé dílčí části modelu odpovídá příslušný list v sešitu 

procesoru Microsoft Excel. 

6.3.1 Vstupní hodnoty pro model 

V listu „Vstupy“ jsou uvedeny vstupní hodnoty modelu potřebné ke zhodnocení vytápění 

objektů tepelnými čerpadly. Specifikace vstupních hodnot je součástí této podkapitoly, 

přičemž pořadí výkladu těchto hodnot odpovídá jejich řazení v příslušném listu modelu. 

Lokalita        Ostrava 

Pro modelový příklad vytápění objektu je zvolena lokalita Ostrava, která v modelu 

představuje informativní údaj. 

Tepelná ztráta objektu      Qo   10,5 kW 

Hodnota tepelné ztráty objektu je v tomto modelu hodnotou stanovenou výrobcem 

rodinných domů, tj. společností RD Rýmařov s.r.o., pro dům SOLO 117. 

                                                 
38

 © 2012, RD Rýmařov s.r.o. [vid. 2012-11-06]. Dostupné na WWW: http://www.rdrymarov.cz/solo-117 

http://www.rdrymarov.cz/solo-117
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Pro výpočty potřeby energie pro vytápění jsou z tabulky údajů o klimatických 

podmínkách, viz příloha A, vybrány následující čtyři hodnoty, které charakterizují danou 

lokalitu, tj. lokalitu Ostrava: 

Střední venkovní teplota začátku a konce otopného období  tem        13°C 

- střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období je pro model zvolena 

z přílohy A a to 13 °C, která se určí jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených 

ve stínu s vyloučením sálání okolních stěn v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hodin, přičemž teplota 

naměřená ve 21:00 hodin se počítá dvakrát. 

Délka otopného období za rok     d      229 dnů∙rok
-1

 

- délka topného období je určena z přílohy A, tj. 229 dnů pro Ostravu. 

Průměrná venkovní teplota během otopného období  tes          4°C 

- průměrná venkovní teplota během otopného období je zvolena z přílohy A, tj. 4°C. 

Venkovní výpočtová teplota      te     -15 °C 

- venkovní výpočtová teplota je stanovena jako průměrná teplota pěti za sebou 

následujících nejchladnějších dnů podle dlouhodobých pozorování, zaokrouhlená na tři 

základní výpočtové venkovní teploty: te = -12 °C, te = -15 °C, te = -18 °C. Pro Ostravu 

je z přílohy A určena hodnota -15 °C. 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota     tis        20°C 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota objektů se dle odborné literatury většinou pohybuje 

v rozmezí 14 až 21.5 °C dle účelu stavby, pro obytné budovy se uvažuje obvykle 18,2 

až 19,1 °C 
39

. Tato hodnota charakterizuje průměrnou celodenní teplotu uvnitř vytápěného 

objektu, která závisí hlavně na uživatelích objektu, na jejich osobních nárocích či pocitech. 

Pro výpočet je zvolena teplota 20 °C z důvodu zajištění tepelné pohody v objektu. 

Následujících pět údajů, tj. opravní součinitelé a účinnosti systému, charakterizují otopnou 

soustavu. Jedná se o bezrozměrná čísla, jejichž hodnoty jsou doporučené odborníky 

pro technická zařízení budov 
39

: 

Nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem   ei         0,85 

                                                 
39

 © 2004 FAST VUT v Brně [vid. 2012-10-22]. Dostupné z: 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/ST51/2_bilance_tepla_teorie.pdf 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/ST51/2_bilance_tepla_teorie.pdf
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- nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem. Tepelná ztráta infiltrací 

a prostupem v běžných případech tvoří 10-20 % celkové tepelné ztráty, proto 

se doporučuje součinitel v rozmezí 0,8 až 0,9. Pro model je zvolena hodnota 0,85. 

Snížení teploty v místnosti během dne/noci    et         0,90 

- snížení teploty v místnostech během dne, respektive noci. V některých objektech 

je vlivem vhodné regulace možno snížit teplotu po určitou část dne. Volí se v rozmezí 

0,8 např. pro školy s polodenním vyučováním až po 1,0 pro nemocnice, kde se vyžaduje 

100 % výkon otopné soustavy po celých 24 hodin. Pro model je zvolena hodnota 0,90. 

Zkrácení doby vytápění přestávkami v provozu   ed         1,00 

- zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu. Podle využití budov 

v průběhu týdne se volí součinitel 1,0 pro budovy se sedmidenním provozem, 

0,9 pro budovy se šestidenním a 0,8 pro budovy s pětidenním provozem. Pro objekt 

celoročně užívaný je zvolena hodnota 1,0. 

Účinnost obsluhy/regulace      ηo         0,95 

- účinnost obsluhy respektive možnosti regulace soustavy se volí v rozmezí od 0,9 pro 

kotelnu na pevná paliva bez rozdělení kotelny na sekce až po 1,0 pro plynovou kotelnu 

s otopnou soustavou rozdělenou do sekcí, např. podle světových stran s automatickou 

regulací. Pro model je zvolena hodnota 0,95. 

Účinnost rozvodu vytápění      ηr         0,95 

- účinnost rozvodu vytápění se volí v rozmezí 0,95 až 0,98 podle provedení. Pro model 

je zvolena hodnota 0,95. 

Vlastní potřeba tepla na přípravu teplé vody nezávisí pouze na množství vody. Důležitými 

parametry jsou také teplota studené vody přiváděné vodovodním řadem, požadovaná 

teplota připravované teplé vody, tepelné ztráty systému přípravy teplé vody apod. 

Následující údaje týkající se ohřevu teplé vody jsou zvoleny na základě normy 

ČSN EN 15316-3-1 a konzultací s odborníky pro technická zařízení budov: 

Teplota studené vody       t1        10°C 

Teplota ohřáté vody       t2        55°C 

Měrná hmotnost vody       ρ       1 000 kg/m
3
 

Měrná tepelná kapacita vody      c           4 186 J∙kg
-1

∙K
-1
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Reálné směrné hodnoty potřeby teplé vody v obytných budovách vycházejí z evropské 

normy ČSN EN 15316-3-1. Praktická měření dokládají podobné hodnoty spotřeby teplé 

vody a vykazují uvedené rozdíly v denní potřebě teplé vody při různém životním 

standardu, stáří, povolání osob, ročním období atd. Běžně se v obytných domech uvažuje 

se spotřebou teplé vody na osobu ve výši 0,060-0,082 m
3
∙den

-1
, minimálně však na byt  

0,2 m
3
∙den

-1
. 

40
  

Celková denní potřeba teplé vody     Vdtuv         0,2 m
3
∙den

-1
 

Vzhledem ke stále stoupající ceně vodného a stočného a růstu cen energií je v modelovém 

příkladu pro přípravu teplé vody pro čtyřčlennou rodinu zvolena její celková denní potřeba 

ve výši 0,2 m
3
∙den

-1
. 

Koeficient energetických ztrát systému přípravy teplé vody z           0,5 

Koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody se podle provedení 

rozvodu a doby cirkulace v nových stavbách, což je i modelový rodinný dům, udává 

hodnotou 0,5. 

Teplota přiváděné studené vody z vodovodního rozvodu není v průběhu roku stálá a může 

do určité míry ovlivňovat celkovou spotřebu tepla na přípravu teplé vody. 

Teplota přiváděné studené vody v létě    tsvl        15°C 

Teplota přiváděné studené vody v zimě    tsvz          5°C 

Pro model byly na základě konzultací s odborníky zvoleny výše uvedené hodnoty 

přiváděné studené vody v letním a zimním období. 

Roční kalendářní fond      N       365 dnů∙rok
-1

 

Provozní doba rodinného domu je uvažována nepřetržitá, proto počet dní, kdy se 

připravuje teplá voda, je stanoven na 365 dnů v roce. 

Roční spotřeba elektrické energie ostatními spotřebiči  Qes  4 500 kWh∙rok
-1

 

Ostatní spotřeba elektrické energie v objektu je dána používáním elektrických spotřebičů, 

jako např. chladničky, mrazáku, myčky, televize, počítače, elektrického nářadí apod. 

Na základě doporučení odborníků pro technická zařízení budov je tato spotřeba pro model 

stanovena ročně na 4 500 kWh. 

 

                                                 
40

 © 2011 EkoWATT [vid. 2012-10-19]. Dostupné na WWW: http://panelovedomy.ekowatt.cz/tepla-

voda/36-potreba-teple-vody 

http://panelovedomy.ekowatt.cz/tepla-voda/36-potreba-teple-vody
http://panelovedomy.ekowatt.cz/tepla-voda/36-potreba-teple-vody
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Procento dotápění elektřinou      Pdot       0,0 % 

V mimořádně chladných dnech, kdy TČ nestačí výkonem, lze objekt dotápět elektřinou. 

Pro potřeby modelu se s dotápěním neuvažuje, přestože předložený model tento výpočet 

umožňuje.  

Investice do tepelného čerpadla     Itc        315 000 Kč 

Investice do tepelného čerpadla zahrnuje nejen náklady na hlavní součásti tepelného 

čerpadla jako je kompresor, výměník, rozvody, ale i náklady na dopravu, montáž a uvedení 

zařízení do trvalého chodu včetně nákladů spojených s údržbou tepelného čerpadla 

po dobu jeho životnosti. Pro model byl zvolen nejrozšířenější druh tepelného čerpadla 

v současné době, tj. tepelné čerpadlo vzduch – voda. Stanovení ceny bylo konzultováno 

s odborníky z praxe v oblasti technického zařízení budov.  

Investice do kotelny na zemní plyn     Ikzp        150 000 Kč 

Investice do kotelny na zemní plyn zahrnuje pořizovací náklady spojené s kotlem na zemní 

plyn včetně zařízení pro odtah spalin, potřebnými rozvody, ale i ostatní náklady spojené 

s revizními kontrolami a údržbou kotle na zemní plyn po dobu jeho životnosti. Stanovení 

ceny bylo konzultováno s odborníky z praxe v oblasti technického zařízení budov. 

Topný faktor tepelného čerpadla     COP         3,00 

Topný faktor tepelného čerpadla se v praxi obvykle pohybuje v rozmezí hodnot 

2 až 5 (Srdečný a Truxa, 2009). S přihlédnutím k výsledkům studie německé agentury 

Fraunhofer ISE 
41

 je pro modelový příklad zvolena hodnota topného faktoru 3.  

Účinnost kotle na zemní plyn      ηkzp        90% 

Účinnost plynových kotlů je vztažena k výhřevnosti a na základě konzultace s odborníky 

pro technická zařízení budov je pro model stanovena ve výši 90 %. 

Doba životnosti tepelného čerpadla     ntc      15 let 

Doba životnosti kotle na zemní plyn     nkzp      15 let 

Doba životnosti zařízení použitých v modelovém příkladu byla konzultována s profesními 

odborníky a na základě jejich doporučení je životnost tepelného čerpadla a kotle na zemní 

plyn stanovena shodně. 

                                                 
41

 Miara, M. et al. 2011. Wärmepumpen Effizienz [online]. Freiburg: Fraunhofer ISE, 2011 [vid. 2011-08-16]. 

Dostupné z: http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf 

http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf
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Ceny příslušných energií jsou získány z portálu TZB-info, jejichž zdrojem jsou příslušná 

cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky vybraných dodavatelů. Pro 

výpočty jsou použity ceny roku 2012, a to pro elektrickou energii ceny Skupiny ČEZ
42

 

a pro zemní plyn ceny společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.
43

 Ceny jsou uvedeny 

včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů (daň z elektřiny). 

Ceny elektrické energie pro vytápění tepelným čerpadlem – sazba D 56d: 

Cena ve vysokém tarifu     PVT          2,94745 Kč∙kWh
-1

 

Cena v nízkém tarifu      PNT         2,60779 Kč∙kWh
-1

 

Stálý plat za jistič 3x25 A     Pjtc          420,00 Kč∙měsíc
-1

 

Ceny energií pro vytápění plynovým kotlem: 

Cena v jednotarifové sazbě D 02d    PJT          4,83001 Kč∙kWh
-1

 

Stálý plat za jistič 3x25 A    Pjzp           150,00 Kč∙měsíc
-1

 

Cena za odebraný zemní plyn    Pzp           1,52688 Kč∙kWh
-1

 

Stálý plat       Ppzp           380,26 Kč∙měsíc
-1

 

Zadávání vstupních údajů pro následné výpočty v modelu je uvedeno v tabulce č. 11. List 

„Vstupy“ je navržen a realizován tak, že nabízí pro každý vstupní údaj doporučené 

hodnoty, s kterými model počítá, pokud se zadavatel nerozhodne pro výpočet použít údaje 

jiné. Zadá-li uživatel vlastní hodnoty do sloupce, ve kterém jsou uvedeny nulové hodnoty 

s řádným počtem desetinných míst (z důvodu výpočtu v  Microsoft Excel), model počítá 

s těmito zadanými hodnotami. Hodnoty, které uživatel oproti doporučeným hodnotám 

nemění, nemusí již znovu zadávat, neboť model použije hodnoty doporučené. 

                                                 
42

 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2012 [vid. 2012-10-12]. Dostupné na WWW: http://www.tzb-

info.cz/9464-ceny-elektricke-energie-platne-od-1-1-2012-do-31-12-2012 
43

 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2012 [vid. 2012-10-12]. Dostupné na WWW: http://www.tzb-

info.cz/9468-ceny-zemniho-plynu-platne-od-1-1-2012-do-31-12-2012 

http://www.topinfo.cz/
http://www.tzb-info.cz/9464-ceny-elektricke-energie-platne-od-1-1-2012-do-31-12-2012
http://www.tzb-info.cz/9464-ceny-elektricke-energie-platne-od-1-1-2012-do-31-12-2012
http://www.topinfo.cz/
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Tabulka č. 11: Vstupní hodnoty pro model 

Vstupní hodnoty

Lokalita

Vytápění

Tepelná ztráta objektu Qo 10,5 kW 0,0 kW

Střední venkovní teplota zač. a konce otop. období   tem 13 °C 0 °C

Délka otopného období za rok                                           d 229 dnů∙rok
-1

0 dnů∙rok
-1

Průměrná teplota během otopného období         tes 4,0 °C 0,0 °C

Venkovní výpočtová teplota                                 te -15 °C 0 °C

Průměrná vnitřní výpočtová teplota                  tis 20,0 °C 0,0 °C

Opravní součinitelé a účinnosti systému:

Nesoučasnost tep. ztráty infiltrací a prostupem  ei 0,85 0,00

Snížení teploty v místnosti během dne/noci                            et 0,90 0,00

Zkrácení doby vytápění přestávkami v provozu               ed 1,00 0,00

Účinnost obsluhy/regulace                                 ηo 0,95 0,00

Účinnost rozvodu vytápění                                  ηr 0,95 0,00

Příprava teplé vody

Teplota studené vody                                            t1 10 °C 0 °C

Teplota ohřáté vody                                              t2 55 °C 0 °C

Měrná hmotnost vody                                           ρ 1 000 kg∙m-3
0 kg∙m-3

Měrná tepelná kapacita vody                              c 4 186 J∙kg
-1∙K-1

0 J∙kg
-1∙K-1

Celková denní potřeba teplé vody v objektu                      Vdtuv 0,200 m
3∙den

-1
0,000 m

3∙den
-1

Koef. energet. ztrát systému přípravy teplé vody        z 0,5 0,0

Teplota studené vody v létě                                  tsvl 15 °C 0 °C

Teplota studené vody v zimě                                tsvz 5 °C 0 °C

Roční kalendářní fond N 365 dnů∙rok
-1

0 dnů∙rok
-1

Roční spotřeba el. energie ostatními spotřebiči Qes 4 500 kWh∙rok
-1

0 kWh∙rok
-1

Procento dotápění elektřinou Pdot 0,0% 0,0%

Investice do tepelného čerpadla Itc 315 000 Kč 0 Kč

Investice do kotelny na zemní plyn Ikzp 150 000 Kč 0 Kč

Topný faktor tepelného čerpadla COP 3,00 0,00

Účinnost kotle na zemní plyn ηkzp 90,0% 0,0%

Doba životnosti tepelného čerpadla ntc 15,0 let 0,0 let

Doba životnosti kotle na zemní plyn nkzp 15,0 let 0,0 let

Ceny elektrické energie

Pro tepelné čerpadlo

Cena ve vysokém tarifu PVT 2,94745 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Cena v nízkém tarifu PNT 2,60779 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Stálý plat za jistič Pjtc 420,00 Kč∙měsíc
-1

0,00 Kč∙měsíc
-1

Pro kotel na zemní plyn

Cena v jednotarifové sazbě PJT 4,83001 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Stálý plat za jistič Pjzp 150,00 Kč∙měsíc
-1

0,00 Kč∙měsíc
-1

Ceny zemního plynu

Cena za odebraný zemní plyn Pzp 1,52688 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Stálý plat Ppzp 380,26 Kč∙měsíc
-1

0,00 Kč∙měsíc
-1

Vlastní 

Ostrava

Doporučené 

 

Příklad volby vlastních hodnot je uveden v tabulce č. 12, avšak s těmito hodnotami není 

v modelu počítáno, pouze ilustrují možnost zadání vlastních hodnot. 
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Tabulka č. 12: Zadání vlastních hodnot pro model 

Vstupní hodnoty

Lokalita

Vytápění
Tepelná ztráta objektu Qo 10,5 kW 14,0 kW

Střední venkovní teplota zač. a konce otop. období   tem 13 °C 15 °C

Délka otopného období za rok                                            d 229 dnů∙rok
-1

260 dnů∙rok
-1

Průměrná teplota během otopného období         tes 4,0 °C 0,0 °C

Venkovní výpočtová teplota                                 te -15 °C 0 °C

Průměrná vnitřní výpočtová teplota                  tis 20,0 °C 21,0 °C

Opravní součinitelé a účinnosti systému:

Nesoučasnost tep. ztráty infiltrací a prostupem  ei 0,85 0,00

Snížení teploty v místnosti během dne/noci                            et 0,90 0,00

Zkrácení doby vytápění přestávkami v provozu               ed 1,00 0,00

Účinnost obsluhy/regulace                                 ηo 0,95 0,00

Účinnost rozvodu vytápění                                  ηr 0,95 0,00

Příprava teplé vody

Teplota studené vody                                            t1 10 °C 0 °C

Teplota ohřáté vody                                              t2 55 °C 0 °C

Měrná hmotnost vody                                           ρ 1 000 kg∙m-3
0 kg∙m-3

Měrná tepelná kapacita vody                              c 4 186 J∙kg
-1∙K-1

0 J∙kg
-1∙K-1

Celková denní potřeba teplé vody v objektu                     Vdtuv 0,200 m
3∙den

-1
0,300 m

3∙den
-1

Koef. energet. ztrát systému přípravy teplé vody        z 0,5 0,0

Teplota studené vody v létě                                  tsvl 15 °C 0

Teplota studené vody v zimě                                tsvz 5 °C 0

Roční kalendářní fond N 365 dnů∙rok
-1

0 dnů∙rok
-1

Roční spotřeba el. energie ostatními spotřebiči Qes 4 500 kWh∙rok
-1

0 kWh∙rok
-1

Procento dotápění elektřinou Pdot 0,0% 0,0%

Investice do tepelného čerpadla Itc 315 000 Kč 360 000 Kč

Investice do kotelny na zemní plyn Ikzp 150 000 Kč 135 000 Kč

Topný faktor tepelného čerpadla COP 3,00 0,00

Účinnost kotle na zemní plyn ηkzp 90,0% 0,0%

Doba životnosti tepelného čerpadla ntc 15,0 let 0,0 let

Doba životnosti kotle na zemní plyn nkzp 15,0 let 0,0 let

Ceny elektrické energie

Pro tepelné čerpadlo

Cena ve vysokém tarifu PVT 2,94745 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Cena v nízkém tarifu PNT 2,60779 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Stálý plat za jistič Pjtc 420,00 Kč∙měsíc
-1

0,00 Kč∙měsíc
-1

Pro kotel na zemní plyn

Cena v jednotarifové sazbě PJT 4,83001 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Stálý plat za jistič Pjzp 150,00 Kč∙měsíc
-1

0,00 Kč∙měsíc
-1

Ceny zemního plynu

Cena za odebraný zemní plyn Pzp 1,52688 Kč∙kWh
-1

0,00000 Kč∙kWh
-1

Stálý plat Ppzp 380,26 Kč∙měsíc
-1

0,00 Kč∙měsíc
-1

Vlastní 

Ostrava

Doporučené 

 

6.3.2 Výpočet potřeby energie pro vytápění a ohřev teplé vody 

V listu „PotrebaTeplaEnergie“ je na základě zadaných vstupních hodnot a s použitím 

vztahů (4) až (9) propočtena energetická bilance objektu, tedy je vypočteno potřebné 

množství energie pro vytápění objektu a pro přípravu teplé vody. Výsledné hodnoty roční 



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

67 

 

potřeby energie jsou vyjádřeny jak v GJ∙rok
-1

, tak v kWh∙rok
-1

. Tyto vypočtené hodnoty 

jsou nezávislé na zvoleném způsobu vytápění, charakterizují potřebné množství energie 

na provoz objektu, nikoli spotřebované množství energie, které je závislé na použitém 

způsobu vytápění. Ukázka listu „PotrebaTeplaEnergie“ je v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Výpočet potřeby energie pro vytápění a přípravu teplé vody 

Potřeba energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Lokalita Ostrava

Tepelná ztráta objektu                                           Qo 10,5 kW

Střední venkovní teplota zač. a konce otop. období       tem 13 °C

Délka otopného období                                            d 229 den∙rok
-1

Prům. teplota během otopného období              tes 4 °C

Venkovní výpočtová teplota                                  te -15 °C

Vytápění

Průměrná vnitřní výpočtová teplota                     tis 20 °C

Vytápěcí denostupně                                               D 3 664,0 den∙K

Opravní součinitelé a účinnosti systému:

Nesoučasnost tep. ztráty infiltrací a prostupem   ei 0,85

Snížení teploty během dne/noci                               et 0,90

Zkrácení doby vytápění přestávkami v provozu                    ed 1,00

Opravný součinitel vytápění                                      ε 0,765

Účinnost obsluhy/regulace                                     ηo 0,95

Účinnost rozvodu vytápění                                       ηr 0,95

Roční potřeba energie na vytápění                     Qrvyt 80,50 GJ∙rok
-1

Roční potřeba energie na vytápění                    Qrvyt 22 361,56 kWh∙rok
-1

Příprava teplé vody

Teplota studené vody                                           t1 10 °C

Teplota ohřáté vody                                              t2 55 °C

Měrná hmotnost vody                                          ρ 1 000 kg∙m-3

Měrná tepelná kapacita vody                                c 4 186 J∙kg
-1

∙K
-1

Celková denní potřeba teplé vody v objektu                   Vdtuv 0,200 m
3∙den

-1

Koef. energet. ztrát systému přípravy teplé vody           z 0,5

Denní potřeba energie pro přípravu teplé vody       Qdtuv 15,70 kWh∙den
-1

Teplota studené vody v létě                                 tsvl 15 °C

Teplota studené vody v zimě                                tsvz 5 °C

Roční kalendářní fond                  N 365 den∙rok
-1

Roční potřeba energie pro přípravu teplé vody          Qrtuv 17,86 GJ∙rok
-1

Roční potřeba energie pro přípravu teplé vody            Qrtuv 4 961,04 kWh∙rok
-1

Roční potřeba energie na vytápění a přípravu TUV  Qr 98,36 GJ∙rok
-1

Roční potřeba energie na vytápění a přípravu TUV Qr 27 322,60 kWh∙rok
-1
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6.3.3 Porovnání variant zvolených způsobů vytápění 

V listu „PorovnaniVariant“ je v sestaveném modelu na základě vztahů (10) a (11) 

vypočtena spotřeba energie pro tepelné čerpadlo s využitím zvoleného topného faktoru 

a na základě vztahů (20) a (21) spotřeba energie pro vytápění kotlem na zemní plyn dle 

zadané účinnosti. Ke každé spotřebovávané energii objektu jsou přiřazeny její jednicové 

ceny dle odpovídajících tarifů, stálé platy za jističe příslušné velikosti a jednicové ceny 

zemního plynu dle pásma spotřeby včetně stálého platu za odebraný zemní plyn. 

Vynásobením spotřebované energie a příslušné jednicové ceny jsou pak vypočteny roční 

náklady na vytápění, přípravu teplé vody a na provoz ostatních elektrických spotřebičů 

v domácnosti. Součtem těchto dílčích nákladů jsou stanoveny roční provozní náklady 

objektu na energie, viz vztahy (17) a (27), dále jsou na základě vztahů (18) a (28) 

vypočteny roční odpisy zvolených zařízení k vytápění. Vztah (19) je použit k výpočtu 

celkových ročních nákladů objektu na energie včetně odpisu zařízení při použití tepelného 

čerpadla a vztah (29) při použití kotle na zemní plyn. Ukázka listu „PorovnáníVariant“ 

je uvedena v tabulce č. 14. 
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Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby energií objektu a celkových ročních nákladů na energie při použití 

tepelného čerpadla a kotle na zemní plyn 

Energetická bilance

Lokalita Ostrava

Tepelná ztráta objektu 10,5 kW

Roční potřeba energie na vytápění 22 362 kWh∙rok
-1

Roční potřeba energie pro TUV 4 961 kWh∙rok
-1

Roční potřeba energie na vyt. a TUV 27 323 kWh∙rok
-1

Roční spotřeba el. en. ostat. spotřebiči 4 500 kWh∙rok
-1

Roční potřeba energie celkem 31 823 kWh∙rok
-1

Účinnost kotle na zemní plyn 90,0%

Procento dotápění elektřinou 0,0%

Topný faktor tepelného čerpadla 3,0

Vytápění tepelným čerpadlem Medium Spotřeba Jednotka Cena 

[Kč∙jednice
-1

]

 Náklady 

[Kč∙rok
-1

]

Vytápění domu elektřina 7 454 kWh∙rok
-1

2,60779 19 438

Příprava teplé vody elektřina 1 654 kWh∙rok
-1

2,60779 4 312

Vytápění domu + příprava TUV elektřina 9 108 kWh∙rok
-1

2,60779 23 751

Ostat. spotřebiče-vysoký tarif 2 hod. elektřina 375 kWh∙rok
-1

2,94745 1 105

Ostat. spotřebiče-nízký tarif 22 hod. elektřina 4 125 kWh∙rok
-1

2,60779 10 757

Stálý plat jistič 3x25 A 12 měsíc 420,00 5 040

Roční provozní náklady objektu (na energie) 40 653

Investiční náklady TČ 315 000 Kč

Doba životnosti tepelného čerpadla 15 rok

Roční odpis tepelného čerpadla 21 000

Celkové roční náklady objektu na elektrickou energii včetně odpisu TČ 61 653

Vytápění kotlem na zemní plyn Medium Spotřeba Jednotka Cena 

[Kč∙jednice
-1

]

Náklady 

[Kč∙rok
-1

]

Vytápění domu zemní plyn 24 846 kWh∙rok
-1

1,52688 37 937

Příprava teplé vody zemní plyn 5 512 kWh∙rok
-1

1,52688 8 417

Vytápění domu + příprava TUV zemní plyn 30 358 kWh∙rok
-1

1,52688 46 354

Ostatní spotřebiče elektřina 4 500 kWh∙rok
-1

4,83001 21 735

Stálý plat jistič 3x25 A 12 měsíc 150,00 1 800

Stálý plat zemní plyn 12 měsíc 380,26 4 563

Roční provozní náklady objektu (na energie) 74 452

Investiční náklady kotle na ZP 150 000 Kč

Doba životnosti kotle na zemní plyn 15 rok

Roční odpis kotle na zemní plyn 10 000

Celkové roční náklady objektu na energie včetně odpisu kotle na ZP 84 452  

Z výše vypočtených hodnot modelového příkladu vyplývá, že pro zvolené vstupní hodnoty 

(viz podkapitola 6.3.1) je k vytápění modelového rodinného domu výhodnější použití 

tepelného čerpadla než kotle na zemní plyn. Roční provozní náklady objektu 

na elektrickou energii u vytápění tepelným čerpadlem činí 40 653 Kč∙rok
-1

, což je o 45,4 % 

méně než jsou roční provozní náklady objektu na energie při vytápění kotlem na zemní 

plyn (74 452 Kč∙rok
-1

). Rovněž vypočtené hodnoty celkových ročních nákladů objektu 
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na energii (tj. včetně ročního odpisu zařízení k vytápění) potvrzují, že výhodnější 

pro uživatele objektu je vytápění tepelným čerpadlem. Celkové roční náklady na energii 

jsou 61 653 Kč∙rok
-1

, tj. o 27 % nižší než tytéž náklady spojené s vytápěním 

prostřednictvím kotle na zemní plyn (84 452 Kč∙rok
-1

), přestože investiční náklady 

do tepelného čerpadla jsou téměř dvojnásobné oproti investičním nákladům druhého 

způsobu vytápění. 

6.3.4 Doba návratnosti investice do tepelného čerpadla 

Dobou splacení (dobou návratnosti nebo úhrady) je takové období (počet let, resp. měsíců), 

za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům 

na investici. (Synek et al., 2011) 

Existuje-li pouze jedna možnost investování kapitálu, pak rozhodnutím může být buď její 

přijetí, nebo odmítnutí. Použijeme-li v tomto případě jako vodítko hodnocení dobu 

splacení, musí být vypočtená doba kratší, než je doba životnosti investice. Existuje-li více 

možností pro investování, provede se výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících 

variant. Zaměnitelné, vzájemně se vylučující varianty, jsou takové, které uspokojují stejný 

účel a z nichž může být realizována jen jedna; platí proto vždy „buď – nebo“. Výhodnost 

investice se hodnotí dobou návratnosti dodatečných investičních nákladů. (Synek et al., 

2011). 

V případě určení doby návratnosti investice do tepelného čerpadla modelového příkladu se 

vstupními hodnotami uvedenými v podkapitole 6.3.1 se vychází z porovnání dvou variant 

vytápění, a to vytápění tepelným čerpadlem a kotlem na zemní plyn.  

Pro výpočet doby návratnosti při porovnávání investičních variant se vychází 

ze vztahu (Synek, 2011) 

rptcrpkpz

kzptc

n
CC

II
d




 ,    [rok]     (30) 

kde 

Itc investiční náklady tepelného čerpadla [Kč] 

Ikzp investiční náklady kotle na zemní plyn [Kč] 

Crpkzp roční provozní náklady objektu na energie při vytápění zemním plynem [Kč∙rok
-1

] 

Crptc roční provozní náklady objektu na elektrickou energii při vytápění TČ [Kč∙rok
-1

] 
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Pro zpřesnění výpočtu doby návratnosti je uvažováno s faktorem času. Pro diskontování 

budoucích hodnot provozních nákladů je diskontní míra odvozena od úrokových sazeb 

dlouhodobých státních dluhopisů, které jsou ve své podstatě bezrizikové, a míra rizika je 

do diskontní míry zahrnuta formou míry inflace. Dle statistických údajů České národní 

banky je u státních dlouhodobých dluhopisů uvažováno s úrokovou sazbou 3 % 
44

 

a na základě údajů Českého statistického úřadu je počítáno s průměrnou meziroční mírou 

inflace v roce 2012 ve výši 3,3 % 
45

, celkem je tedy diskontní sazba 6,3 %.  

Výpočty doby návratnosti jsou součástí listu „Navratnost“, viz příloha B. Pro modelový 

příklad je výpočtem stanovena doba návratnosti investice do TČ v porovnání s investicí 

do kotle na ZP bez diskontování úspor provozních nákladů na 4 roky a 322 dní. 

Při výpočtu doby návratnosti s diskontováním úspor provozních nákladů v jednotlivých 

letech se doba návratnosti prodlouží, a to na 6 let a 6 dní - viz graf č. 13. Vzhledem k době 

životnosti posuzovaného zařízení (15 let) lze však tuto vypočtenou hodnotu vnímat jako 

velmi příznivou.  

 

Graf č. 13: Doba návratnosti investice do tepelného čerpadla v porovnání s investicí do kotle na zemní plyn 

                                                 
44

 Copyright © Česká národní banka, 2003-2009 [vid. 2013-02-07]. Dostupné na WWW: 

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=EBA&p_sestuid=450&p_

tab=1&p_lang=CS 
45

 © Český statistický úřad, 2013[vid. 2013-02-08]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace> 
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7 Simulace vlivu změny vybraných nezávislých proměnných 

Zjednodušeně lze simulaci definovat jako numerickou metodu, která spočívá 

v experimentování s matematickými modely reálných systémů. Simulace umožňuje 

predikovat chování modelového systému a s tímto modelem experimentovat. (Dlouhý, 

2001) 

Sestavený výpočtový model pro hodnocení efektivnosti vytápění tepelnými čerpadly jsem 

se rozhodla použít také k ověření, nakolik jsou modelem vypočtené hodnoty ovlivněny 

změnami nezávisle proměnných vstupních veličin.  

V první fázi simulací jsem zkoumala, které vypočtené hodnoty a jak je ovlivní změna 

vybraných nezávislých proměnných. Každá z těchto simulací splňovala kritérium „za jinak 

stejných podmínek“, které znamená, že všechny ostatní vstupní hodnoty modelu zůstaly 

v průběhu výpočtů beze změny. 

Pro tabulkové i grafické vyjádření bylo nutno ve výpočtovém modelu vždy několik dříve 

skalárních ukazatelů změnit na vektorové, zvolit vhodný krok změny nezávisle proměnné 

a zároveň i vhodné rozmezí hodnot, pro které bude simulace provedena. 

Po úvaze jsem se rozhodla zkoumat vliv těchto vstupních hodnot (nezávisle proměnných): 

1. Vliv tepelné ztráty objektu [kW], 

2. Vliv vnitřní výpočtové teploty objektu [°C], 

3. Vliv ceny energií [Kč∙kWh
-1

], 

4. Vliv topného faktoru tepelného čerpadla. 

Zdůvodnění zvoleného výběru vstupních hodnot: 

1. Tepelnou ztrátu objektu je možno snižovat pouze investicemi do objektu, 

tj. výměnou stavebních prvků - dveří, oken, zateplením obvodových stěn, stropů, 

střechy, ale i podlahy vhodnými izolačními deskami. Tyto úpravy znamenají 

dodatečné investice, v řádu nejméně desítek tisíc Kč, obvykle však v řádu stovek 

tisíc Kč. Rozhodnutí o efektivnosti takové investice je nutno provést na základě 

objektivního ekonomického posouzení, k němuž může významně přispět i určení, 

jaké úspory ze zateplení objektu můžeme očekávat. 
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2. Je všeobecně známo, že velikost prostupu tepla je přímo úměrná tepelnému spádu, 

tedy rozdílu teploty uvnitř objektu a teploty venkovní. Venkovní teplotu nelze 

ovlivňovat vůbec, neboť je dána klimatickými podmínkami zvolené lokality – viz 

příloha A. Vnitřní výpočtovou teplotu ovlivňovat lze, protože vychází z požadavků 

uživatelů rodinného domu. Je však vhodné vědět, jak zvýšení teploty o stanovenou 

jednotku, například o jeden stupeň Celsia, ovlivní spotřebu tepla pro vytápění 

a jaký vliv bude mít na celkové roční náklady objektu. 

3. Změna ceny elektrické energie se velmi výrazně promítne do nákladů, a to jak 

do nákladů na vytápění, tak do nákladů na přípravu teplé vody. Běžná rodina 

bydlící v rodinném domku má na tyto náklady omezené množství peněz. Udržet 

tyto náklady v přijatelné výši může dosáhnout pouze snížením průměrné vnitřní 

výpočtové teploty, nebo omezením spotřeby teplé vody, pravděpodobně na úkor 

hygieny.  

4. Vliv topného faktoru tepelného čerpadla bývá mnohdy přeceňován
46

. Běžného 

uživatele budou obvykle zajímat potenciální roční úspory energie a nákladů. 

Provedenou simulací lze zjistit vliv topného faktoru jak na roční spotřebu elektrické 

energie k vytápění a přípravě teplé vody tepelným čerpadlem, tak i vliv na roční 

náklady na energie vybraného objektu. 

Při bližším zkoumání sestaveného modelu je zřejmé, že vypočtené hodnoty závisí ještě 

na dalších vstupních proměnných, viz podkapitola 6.3.1: 

1. Nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem  ei 

2. Snížení teploty během dne/noci    et 

3. Zkrácení doby vytápění s přestávkami   ed 

4. Účinnost obsluhy/regulace     ηo 

5. Účinnost rozvodu vytápění     ηr 

Tyto uvedené parametry režimu vytápění a účinnosti řízení soustavy stanovují obvykle 

odborníci na vytápění, zpřesnění těchto hodnot je prováděno v rámci realizačního projektu. 

Pro výpočty byly použity doporučené hodnoty konzultované s pracovníky firmy, která 

dlouhodobě pracuje v oboru technického zařízení budov. 

                                                 
46

 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2013 [vid. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/2432-jak-je-

to-vlastne-s-topnym-faktorem-i 
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Úsporu provozních nákladů objektu na energie můžeme dosáhnout samozřejmě i snížením 

spotřeby teplé vody, vhodnou volbou rozvodu teplé vody pro vytápění, vhodnou volbou 

radiátorů, regulací teploty v místnostech podle jejich aktuálního využívání apod. Vliv 

těchto, a jistě i dalších faktorů, nebyl pro dále popsané simulace uvažován. 

7.1 Výsledky provedených simulačních výpočtů a jejich popis 

V následujících podkapitolách jsou popsány vlivy výše zvolených nezávislých 

proměnných na vybrané charakteristické hodnoty, kterými jsou: 

- roční spotřeba energie k vytápění,  

- roční spotřebu energie k vytápění a přípravě teplé vody,  

- roční spotřeba energie celkem, tj. včetně spotřeby energie ostatními elektrickými 

spotřebiči v domácnosti 

- roční náklady na energii k vytápění 

- roční náklady na energii k vytápění a přípravě teplé vody 

- roční provozní náklady objektu na energie 

- celkové roční náklady objektu na energie včetně ročního odpisu zařízení použitého 

k vytápění.  

Simulace je provedena pro vytápění objektu jak tepelným čerpadlem, tak z důvodu 

porovnání zvolených způsobů vytápění i kotlem na zemní plyn. 

7.1.1 Vliv změny tepelné ztráty objektu 

Tepelná ztráta objektu je charakteristika, představující vyčíslení tepelných toků, které se 

předávají (sdílí) z vytápěných místností do chladnějšího okolního vnitřního či vnějšího 

prostředí. Celkovou tepelnou ztrátu objektu lze získat součtem vypočtených tepelných ztrát 

jednotlivých konstrukčních částí objektu, ale také ji lze na stávajícím objektu změřit. 

Metodiku výpočtu stanoví ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet 

tepelného výkonu. Pro další výpočty, například potřebu tepla pro vytápění, je pak 

k dispozici jediné číslo, které v kW určuje okamžitou hodnotu tepelné energie (přesněji 

tepelného toku), kterou objekt ztrácí prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce 

a větráním. Tepelná ztráta objektu se stanoví pro nejnižší výpočtovou teplotu dané lokality 

v zimním období, tj. pro nejnepříznivější výpočtové parametry exteriéru, a pro výpočtové 

teploty interiéru. (Valenta et al., 2007) 
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Ze vztahu (6) pro výpočet roční potřeby energie k vytápění je zřejmé, že jde o lineární 

vztah, tj. přímou úměru mezi roční potřebou energie na vytápění a tepelnou ztrátou 

objektu. Snahou provozovatele objektu bude snížením tepelné ztráty dosáhnout snížení 

potřebného množství energie pro vytápění a tím i snížení ročních nákladů na vytápění. 

Snížení tepelné ztráty objektu lze dosáhnout zateplením objektu, tedy opatřením, které 

sníží tepelné ztráty jednotlivých konstrukčních částí domu, tj. dveří, oken, obvodového 

zdiva, střechy, podlah. Každé takové opatření je ovšem spojeno s investicí. Proto je nutno 

pro každý posuzovaný objekt zjistit efektivnost zateplovacích opatření, tzn. určit 

návratnost investice do zateplení v souvislosti s vyvolanými úsporami ve spotřebě energie 

na vytápění. Zjišťování návratnosti investice do zateplení není náplní této práce, avšak 

úspory ve spotřebě energie v důsledku změny tepelné ztráty objektu jsou simulovány 

v příloze C.  

Za výchozí bod simulace je zvolena hodnota tepelné ztráty objektu velikostí a ostatními 

parametry odpovídající popisovanému objektu, avšak s horšími tepelně izolačními 

vlastnostmi, tj. s velikostí tepelné ztráty 20 kW a krokem simulace 2,5 %. Zkoumaný 

interval tepelné ztráty objektu je 7 kW až 20 kW, avšak v grafickém vyjádření jsou 

hodnoty tepelné ztráty na ose uváděny sestupně, neboť u objektu je vždy snaha tepelnou 

ztrátu snižovat, nikoliv zvyšovat. Postupným snižováním tepelné ztráty objektu lze zjistit 

vliv této nezávisle proměnné na roční spotřebu energie na vytápění, na roční spotřebu 

energie na vytápění včetně přípravy teplé vody a na roční spotřebu energií celkem, 

tj. včetně spotřeby energie na provoz ostatních elektrických spotřebičů. Dále je možno 

určit vliv tepelné ztráty objektu na roční náklady na energii k vytápění, na roční náklady 

na energii k vytápění a pro přípravu teplé vody, na roční provozní náklady objektu 

na energie, které obsahují i náklady na energii pro ostatní elektrické spotřebiče, 

a na celkové roční náklady objektu na energie včetně ročního odpisu zařízení zvoleného 

k vytápění. Výsledky výpočtu výše uvedených ukazatelů v tabulkové podobě jsou v příloze 

C. Výsledky ročních úspor spotřeby energií a nákladů na energie v procentech jsou 

součástí přílohy D.  

Výsledkem provedené simulace je, že snížení tepelné ztráty objektu o 10 % sníží roční 

spotřebu energie na vytápění tepelným čerpadlem z 14 198 kWh při tepelné ztrátě 20 kW 

na 12 778 kWh při tepelné ztrátě 18 kW, tj. také o 10 %, avšak roční spotřebu energie 

na vytápění tepelným čerpadlem a přípravu teplé vody sníží z 15 851 kWh na 14 432 kWh, 
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tedy pouze o 8,96 %, protože přípravu teplé vody neovlivňuje tepelná ztráta objektu. 

Celková roční spotřeba energie při použití tepelného čerpadla k vytápění, tj. spotřeba 

energie na vytápění, přípravu teplé vody a na provoz ostatních elektrických spotřebičů, 

se v důsledku snížení tepelné ztráty o 10 % sníží z 20 351 kWh na 18 932 kWh, tj. pouze 

o 6,98 %, neboť na spotřebu energie ostatními spotřebiči nemá vliv snižování tepelné 

ztráty objektu. Při použití kotle na zemní plyn k vytápění a přípravě teplé vody objektu 

jsou při 10% snížení tepelné ztráty objektu výpočtem zjištěny stejné procentní úspory 

spotřebované energie k vytápění a přípravě teplé vody jako u použití tepelného čerpadla, 

tj. 10 % u spotřeby energie k vytápění a 8,96 % u spotřeby energie k vytápění 

a pro přípravu teplé vody, avšak hodnoty roční spotřeby zemního plynu k vytápění 

a přípravě teplé vody v kWh jsou podstatně vyšší při použití kotle na zemní plyn než při 

použití tepelného čerpadla. Při tepelné ztrátě 20 kW je roční spotřeba energie k vytápění 

kotlem na zemní plyn 47 326 kWh, avšak u vytápění tepelným čerpadlem je pouze 

14 198 kWh. Výsledky simulace tepelné ztráty objektu jsou znázorněny v grafu č. 14. 

 

Graf č. 14: Vliv změny tepelné ztráty objektu na roční spotřebu energií objektu 
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Při sledování vlivu tepelné ztráty objektu na změnu ročních nákladů na energie objektu, 

viz graf č. 15, je možno na základě provedených simulací konstatovat, že při snížení 

tepelné ztráty z 20 kW na 18 kW, tj. o 10 %, se roční náklady na vytápění objektu 

tepelným čerpadlem sníží z 37 025 Kč na 33 322 Kč, což představuje 10% pokles těchto 

nákladů. Pokud se k ročním nákladům na energii k vytápění připočítají roční náklady 

na energii pro přípravu teplé vody, dojde ke snížení těchto nákladů o 8,96 %. Stejné 

procentní úspory nákladů na vytápění a nákladů na vytápění a přípravu teplé vody platí 

i pro vytápění kotlem na zemní plyn, avšak náklady na energii k vytápění při tepelné ztrátě 

20 kW u kotle na zemní plyn jsou podstatně vyšší než u tepelného čerpadla, tj. 72 261 Kč 

oproti 37 025 Kč při použití tepelného čerpadla. Roční provozní náklady objektu 

na energii, které představují roční náklady na energii k vytápění a na přípravu teplé vody 

tepelným čerpadlem a na provoz ostatních elektrických spotřebičů, se v důsledku snížení 

tepelné ztráty o 10 % sníží z 58 240 Kč na 54 537 Kč, tj. pouze o 6,36 %, neboť spotřeba 

energie ostatními elektrickými spotřebiči není ovlivněna tepelnou ztrátou objektu. 

Při použití kotle na zemní plyn je procentní úspora ročních provozních nákladů o něco 

málo vyšší oproti použití tepelného čerpadla, tj. 6,64 % oproti 6,36 %, neboť cena za kWh 

spotřebované elektrické energie ostatními spotřebiči je při použití kotle na zemní plyn 

vyšší (sazba D 02d) než u použití tepelného čerpadla k vytápění (sazba D 56d). Obdobně je 

tomu i u celkových ročních nákladů na energie včetně ročního odpisu zařízení k vytápění. 

Úspora těchto nákladů při použití tepelného čerpadla činí 4,67 %, tzn. snížení celkových 

ročních nákladů na energie včetně odpisu TČ z 79 240 Kč na 75 537 Kč. U vytápění 

kotlem na zemní plyn je tato úspora nákladů v procentech vyšší než u vytápění tepelným 

čerpadlem, tj. 6,08 %, avšak celkové náklady včetně odpisu kotle na zemní plyn při tepelné 

ztrátě 20 kW činí 118 776 Kč oproti 79 240 Kč při použití tepelného čerpadla, z čehož 

vyplývá, že použití kotle na zemní plyn k vytápění je proti TČ provozně výrazně dražší, 

pokud bereme v úvahu změnu parametru „tepelná ztráta objektu“.  
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Graf č. 15: Vliv tepelné ztráty objektu na roční náklady na energie objektu 
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Při posuzování vlivu změny tepelné ztráty objektu na spotřebu energií a roční náklady 

na energie modelového příkladu lze konstatovat, že vytápění tepelným čerpadlem je 

v celém zkoumaném intervalu tepelných ztrát výhodnější než vytápění kotlem na zemní 

plyn. Na základě výpočtů je zřejmé, že i mimo zkoumaný interval tepelných ztrát je 

za daných podmínek výhodnější vytápění tepelným čerpadlem. 

7.1.2 Vliv změny vnitřní výpočtové teploty objektu 

Stanovení vnitřní výpočtové teploty objektu závisí především na požadavcích uživatelů 

objektu, které hlavně souvisejí se zajištěním jejich tepelné pohody. Nelze říci, že člověk je 

v tepelné pohodě při určité teplotě vzduchu, např. 22 °C. Tepelná pohoda závisí na mnoha 

faktorech, jako je teplota vzduchu, teplota okolních ploch, oblečení, pohlaví, tělesná 

konstituce, zdravotní stav, příjem potravy, věk, roční období, druh vykonávané činnosti, 

osvětlení, hluk, pachy atd. Rovněž psychické faktory hrají nezanedbatelnou roli. Pro naše 

středoevropské klima předpokládají hygienici pro normálně oblečeného, sedícího člověka, 

který nevykonává fyzickou práci, teplotu vzduchu (v zimě) 22 ± 2 °C. Tato teplota se dnes 

považuje za optimální, přestože dříve bylo doporučováno 18 až 20 °C. (Valenta et al., 

2007) 

Předmětem následujícího zkoumání je zjištění vlivu změny vnitřní výpočtové teploty 

objektu na spotřebu energií v kWh a na jednotlivé roční náklady objektu na energie. 

Za výchozí bod simulace je zvolena hodnota vnitřní výpočtové teploty objektu velikostí 

a ostatními parametry odpovídající popisovanému objektu modelového příkladu, avšak 

s nižšími požadavky na tepelnou pohodu uživatelů, tj. s počáteční vnitřní výpočtovou 

teplotou 18 °C a krokem simulace 0,5 °C. Zkoumaný interval změny vnitřní výpočtové 

teploty je 18 °C až 24 °C. Postupným zvyšováním vnitřní výpočtové teploty objektu lze 

zjistit vliv této nezávisle proměnné na roční spotřebu energie na vytápění, na roční 

spotřebu energie na vytápění včetně přípravy teplé vody a na roční spotřebu energií 

celkem, tj. včetně spotřeby energie na provoz ostatních elektrických spotřebičů. Dále je 

možno zjistit vliv vnitřní výpočtové teploty objektu na roční náklady na energii k vytápění, 

na roční náklady na energii k vytápění a pro přípravu teplé vody, na roční provozní 

náklady objektu na energie, které obsahují i náklady na energii pro ostatní elektrické 

spotřebiče, a na celkové roční náklady objektu na energie včetně ročního odpisu zařízení 

zvoleného k vytápění. Výsledky výpočtu výše uvedených ukazatelů jsou v příloze E. 
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Výsledky ročního nárůstu spotřeby energií a nákladů na energie objektu v procentech jsou 

součástí přílohy F.  

Výsledkem provedené simulace je, že zvýšení vnitřní výpočtové teploty objektu o 1 °C, 

tj. z 18 °C na 19 °C, zvýší roční spotřebu energie k vytápění tepelným čerpadlem 

z 6 917 kWh na 7 194 kWh, tj. o 3,99 %, avšak roční spotřebu energie na vytápění 

tepelným čerpadlem a přípravu teplé vody zvýší z 8 571 kWh na 8 847 kWh, tedy pouze 

o 3,22 %, protože přípravu teplé vody neovlivňuje vnitřní výpočtová teplota objektu. 

Celková roční spotřeba energie při použití tepelného čerpadla k vytápění, tj. spotřeba 

energie na vytápění, přípravu teplé vody a na provoz ostatních elektrických spotřebičů, 

se v důsledku zvýšení vnitřní výpočtové teploty o 1 °C zvýší z 13 071 kWh při 18 °C 

na 13 347 kWh při 19 °C, tj. pouze o 2,11 %, neboť na spotřebu energie ostatními 

spotřebiči nemá vliv změna vnitřní výpočtové teploty objektu. Vzhledem k tomu, že pro 

výpočet platí vztah (6), je závislost roční potřeby energie k vytápění na vnitřní výpočtové 

teplotě objektu hyperbolická, to znamená, že se zvyšující se vnitřní výpočtovou teplotou 

objektu klesá procentuální nárůst spotřeby energií k vytápění. Tato hyperbolická závislost 

se od lineární závislosti odchyluje jen nepatrně, viz graf č. 16 a příloha E. Na konci 

zkoumaného intervalu vnitřních výpočtových teplot, tj. z 23 °C na 24 °C, je nárůst celkové 

roční spotřeby energie už jen 1,6 %. V celém zkoumaném intervalu 18 – 24 °C, tj. při 

zvýšení vnitřní výpočtové teploty o 6 °C, dojde ke zvýšení celkové roční spotřeby 

energie o 11,05 %. 

Při použití kotle na zemní plyn k vytápění a přípravě teplé vody objektu jsou při zvýšení 

vnitřní výpočtové teploty objektu o 1 °C výpočtem zjištěny stejné procentuální nárůsty 

spotřebované energie k vytápění a přípravě teplé vody jako u použití tepelného čerpadla, 

avšak hodnoty roční spotřeby zemního plynu k vytápění a přípravě teplé vody v kWh jsou 

podstatně vyšší než při použití tepelného čerpadla. Toto je způsobeno rozdílnou účinností 

dvou zkoumaných způsobů vytápění. V případě kotle na zemní plyn je počítáno s účinností 

90 %, v případě vytápění tepelným čerpadlem je použita hodnota topného faktoru 3, viz 

podkapitola 6.3.1. Hodnota topného faktoru je však ve jmenovateli vztahu (10) a (11), 

tudíž spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla je pouze třetinová. Proto při vnitřní 

výpočtové teplotě 18 °C je roční spotřeba energie k vytápění kotlem na zemní plyn 

23 058 kWh, avšak u vytápění tepelným čerpadlem je pouze 6 917 kWh.  
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Průběh nárůstu spotřebované energie vlivem vnitřní výpočtové teploty objektu 

ve zkoumaném intervalu je znázorněn v grafu č. 16 a v příloze E. 

 

Graf č. 16: Vliv změny vnitřní výpočtové teploty objektu na spotřebu energií objektu 

Při sledování vlivu vnitřní výpočtové teploty objektu na změnu ročních nákladů na energie 

objektu, viz graf č. 17, je možno na základě provedených simulací konstatovat, 

že při zvýšení vnitřní výpočtové teploty z 18 °C na 19 °C, tj. o 1 °C, se roční náklady 

na vytápění objektu tepelným čerpadlem zvýší z 18 039 Kč na 18 759 Kč, což představuje 

3,99% nárůst těchto nákladů. Pokud se k ročním nákladům na energii k vytápění připočítají 

roční náklady na energii pro přípravu teplé vody, dojde ke zvýšení těchto nákladů pouze 

jen o 3,22 %. Stejné procentní růsty nákladů na vytápění a nákladů na vytápění a přípravu 

teplé vody platí i pro vytápění kotlem na zemní plyn, avšak náklady na energii k vytápění 

při vnitřní výpočtové teplotě 18 °C jsou u kotle na zemní plyn podstatně vyšší než 

u tepelného čerpadla, tj. 35 207 Kč oproti 18 039 Kč při použití tepelného čerpadla. Roční 

provozní náklady objektu na energii, které představují roční náklady na energii k vytápění 
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a na přípravu teplé vody tepelným čerpadlem a na provoz ostatních elektrických 

spotřebičů, se v důsledku zvýšení vnitřní výpočtové teploty objektu o 1 °C zvýší 

z 39 254 Kč na 39 974 Kč, tj. pouze o 1,83 %, neboť spotřeba energie ostatními 

elektrickými spotřebiči není ovlivněna vnitřní výpočtovou teplotou.  

 

Graf č. 17: Vliv změny vnitřní výpočtové teploty objektu na roční náklady na energie objektu 

Při použití kotle na zemní plyn je procentní nárůst ročních provozních nákladů o něco málo 

vyšší než při použití tepelného čerpadla, tj. 1,96 % oproti 1,83 %, neboť cena za kWh 

spotřebované elektrické energie ostatními spotřebiči je při použití kotle na zemní plyn 

vyšší (sazba D 02d) než u použití tepelného čerpadla k vytápění (sazba D 56d). Obdobně je 

tomu i u celkových ročních nákladů na energie včetně ročního odpisu zařízení k vytápění. 

Nárůst těchto nákladů při použití tepelného čerpadla činí 1,2 %, tzn. zvýšení celkových 

ročních nákladů na energie včetně odpisu TČ z 60 254 Kč na 60 974 Kč. U vytápění 
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kotlem na zemní plyn je tento nárůst celkových ročních nákladů v procentech vyšší než 

u vytápění tepelným čerpadlem, tj. 1,72 % a celkové náklady včetně odpisu kotle na zemní 

plyn při zvýšení vnitřní výpočtové teploty objektu z 18 °C na 19 °C, tj. o 1 °C, činí 

83 127 Kč oproti 60 974 Kč při použití tepelného čerpadla.  

Při hodnocení vlivu vnitřní výpočtové teploty objektu na roční náklady na energie v celém 

zkoumaném intervalu 18 – 24 °C lze konstatovat, že zvýšení teploty o 6 °C zvýší roční 

náklady na energie o 3 766 Kč v případě použití tepelného čerpadla a o 7 351 Kč 

při vytápění kotlem na zemní plyn. Z toho za daných podmínek modelového příkladu 

vyplývá, že použití kotle na zemní plyn k vytápění je provozně výrazně dražší.  

Výsledky krokové simulace změny vnitřní výpočtové teploty objektu jsou v přílohách 

E a F. V tabulce č. 16 jsou pro názornost uvedeny hodnoty, které odpovídají jednak 

krajním mezím zkoumaného intervalu simulace změny vnitřní výpočtové teploty objektu 

(18 a 24 °C), a dále vybraným hodnotám intervalu, které souvisejí s výše uvedeným 

komentovaným hodnocením zvýšení vnitřní výpočtové teploty objektu z 18 na 19 °C 

a se vstupními hodnotami modelového příkladu, tj. vnitřní výpočtovou teplotou objektu 

20 °C. 

Tabulka č. 16: Vybrané hodnoty simulace vlivu vnitřní výpočtové teploty objektu 

Vnitřní 

výpočtová 

teplota 

objektu 

[°C] 

Nárůst roční spotřeby 

energie objektu celkem 

[%] 

Dodatečné celkové roční 

náklady objektu na 

energie [Kč/rok] 

Celkové roční náklady 

objektu na energie po 

nárůstu spotřeby [Kč/rok] 

TČ 
Kotel na 

ZP 
TČ 

Kotel na 

ZP 
TČ 

Kotel na 

ZP 

18 100,00* 100,00* - - 60 254* 81 722* 

19 2,11 2,78 720 1 405 60 974 83 127 

20 4,10 5,41 1 399 2 730 61 653 84 452 

24 11,05 14,56 3 766 7 350 64 020 89 072 
*výchozí hodnoty 

Při posuzování vlivu změny vnitřní výpočtové teploty objektu na spotřebu energií a roční 

náklady na energie modelového příkladu lze konstatovat, že vytápění tepelným čerpadlem 

je v celém zkoumaném intervalu vnitřních výpočtových teplot výhodnější než vytápění 

kotlem na zemní plyn. Na základě výpočtů je zřejmé, že i mimo zkoumaný interval 

vnitřních výpočtových teplot je za daných podmínek modelového příkladu vytápění 

tepelným čerpadlem výhodnější. 
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7.1.3 Vliv změny cen energií 

Z prognózy Operátora trhu s elektřinou vyplývá, že tuzemská spotřeba i ceny energií 

v příštích letech porostou. Ceny elektřiny v České republice se podle OTE budou odvíjet 

od rostoucích cen ve středoevropském regionu. Vliv bude mít také podpora obnovitelných 

zdrojů. Cena plynu bude dána hlavně cenami ropy a kurzem koruny vůči euru a dolaru.
47

 

Tendence růstu cen energií lze odhadnout i ze zpracovaného vývoje cen energií za období 

let 2001 až 2012 v podkapitole 5.1.3 a 5.2.2. Předpokládaný růst cen elektrické energie 

a zemního plynu se velmi výrazně promítne do nákladů na vytápění a přípravu teplé vody.  

Předmětem následujícího zkoumání je zjištění vlivu změny ceny energií na roční náklady 

objektu na energie. Za výchozí bod simulace jsou zvoleny ceny elektrické energie 

a zemního plynu v roce 2012 a krok simulace 10 %. Zkoumaný interval změny ceny 

energií vyjádřený v procentech je stanoven v rozmezí 100 až 200 %, přičemž hodnotě 

100 % odpovídají ceny energií roku 2012. Vliv změny cen energií je zkoumán 

na modelovém objektu. Předpokladem provedené simulace je, že růst cen elektrické 

energie i cen zemního plynu se bude vyvíjet stejným tempem. Sestavený model však 

umožňuje zadat rozdílné tempo růstu cen energií. Postupným zvyšováním ceny energií lze 

zjistit vliv této nezávisle proměnné na roční provozní náklady objektu na energie, které 

obsahují i náklady na energii pro ostatní elektrické spotřebiče, a na celkové roční náklady 

objektu na energie včetně ročního odpisu zařízení zvoleného k vytápění. Vliv ceny na roční 

náklady na energii k vytápění a na roční náklady na energii k vytápění a pro přípravu teplé 

vody zde není zkoumán samostatně, jako je tomu u ostatních nezávislých proměnných. 

Důvodem je, že změna ceny energií má vždy vliv na veškeré spotřebované energie 

v rodinném domě. Výsledky výpočtu výše uvedených ukazatelů včetně ročního nárůstu 

nákladů na energie objektu v procentech jsou součástí přílohy G.  

Ze vztahů (12), (13), (14), (15), (17) a (19) pro výpočet jednotlivých ročních nákladů 

na energie u vytápění tepelným čerpadlem a ze vztahů (22), (23), (25), (27) a (29) 

pro vytápění kotlem na zemní plyn je zřejmé, že se jedná o lineární vztah, tj. přímou úměru 

mezi cenami energií a ročními náklady na energie objektu. 

                                                 
47

 © 2010 OTE, a.s. [vid. 2012-08-30]. Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-

zprava-ote/ZOOR_2011.pdf 

http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/ZOOR_2011.pdf
http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/ZOOR_2011.pdf
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Předpokladem zhodnocení vlivu změny ceny energií na roční náklady objektu na energie je 

konstantní roční spotřeba energií, tj. zachování stejné vnitřní výpočtové teploty objektu 

při jakékoliv změně ceny energií. V praxi však zpravidla růst ceny zkoumané komodity 

vede k poklesu její spotřeby. 

Při sledování vlivu změny ceny energií na změnu ročních provozních nákladů objektu 

na energie, viz graf č. 18, je možno na základě provedených simulací konstatovat, 

že při zvýšení ceny elektrické energie na 110 %, se roční provozní náklady objektu 

vytápěného tepelným čerpadlem zvýší ze 40 653 Kč na 44 718 Kč, což představuje 10% 

nárůst těchto nákladů. Při 10% nárůstu ceny zemního plynu a stejném nárůstu ceny 

elektrické energie při použití kotle na zemní plyn vzrostou roční provozní náklady objektu 

ze 74 452 Kč na 81 897 Kč, tj. také o 10 %. Nárůst celkových ročních nákladů objektu 

na energie v důsledku zvýšení cen energií na 110 % při použití tepelného čerpadla činí 

6,6 %, tzn. zvýšení celkových ročních nákladů na energie včetně odpisu TČ z 61 653 Kč 

na 65 718 Kč. U vytápění kotlem na zemní plyn je při 10% nárůstu cen energií je změna 

celkových ročních nákladů v procentech vyšší než u vytápění tepelným čerpadlem, 

tj. 8,8 %, to znamená, že celkové roční náklady včetně odpisu kotle na zemní plyn činí 

91 897 Kč oproti 65 718 Kč při použití tepelného čerpadla k vytápění. Procentuální nárůst 

celkových ročních nákladů posuzovaných druhů vytápění je menší než procentuální nárůst 

ročních provozních nákladů a to v důsledku započítání ročního odpisu do celkových 

ročních nákladů, který není ovlivněn změnou cen energií. Investice do tepelného čerpadla 

je obvykle více než dvojnásobná oproti investici do kotle na zemní plyn. V modelovém 

příkladu je investice do tepelného čerpadla 315 000 Kč, což při životnosti 15 let 

představuje roční odpis ve výši 21 000 Kč, a investice do kotle na zemní plyn 

je 150 000 Kč, což při životnosti shodné s TČ znamená roční odpis 10 000 Kč. 

Zvýšení cen energií více postihne uživatele objektů, kteří používají k vytápění a přípravě 

teplé vody energeticky náročnější kotel na zemní plyn, než uživatele využívající tepelné 

čerpadlo. 
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Graf č. 18: Vliv změny ceny energií na roční náklady na energie objektu 

Při posuzování vlivu změny ceny energií na zkoumané roční náklady na energie 

modelového příkladu objektu lze konstatovat, že vytápění tepelným čerpadlem je v celém 

zkoumaném intervalu růstu cen energií výhodnější než vytápění kotlem na zemní plyn. 

Na základě výpočtů je zřejmé, že i mimo zkoumaný interval růstu cen energií bude 

vytápění tepelným čerpadlem výhodnější. 

7.1.4 Vliv změny topného faktoru tepelného čerpadla 

Předmětem následujícího zkoumání je zjištění vlivu topného faktoru tepelného čerpadla, 

charakterizovaného v podkapitole 4.5, na roční spotřebu energií a na roční náklady 

na energie objektu.  

Za výchozí bod simulace je zvolen topný faktor tepelného čerpadla, které ostatními 

charakteristikami odpovídá tepelnému čerpadlu použitému k vytápění modelového 

objektu, avšak výchozí hodnota topného faktoru je 2 a krok simulace 0,1, tj. 5 %. 
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Zkoumaný interval topného faktoru tepelného čerpadla je 2 až 4, což odpovídá běžně 

dosahovaným hodnotám topného faktoru vyráběných tepelných čerpadel. Předpokladem 

pro určení vlivu topného faktoru v rámci modelového příkladu je, že hodnoty topných 

faktorů stanovených za podmínek definovaných v příslušných normách budou shodné 

s hodnotami průměrných ročních topných faktorů, viz podkapitola 4.5. Postupným 

zvyšováním topného faktoru TČ lze zjistit vliv této nezávisle proměnné na roční spotřebu 

energie na vytápění, na roční spotřebu energie na vytápění včetně přípravy teplé vody 

a na roční spotřebu energií celkem, tj. včetně spotřeby energie na provoz ostatních 

elektrických spotřebičů. Dále je možno zjistit vliv topného faktoru na roční náklady 

na energii k vytápění, na roční náklady na energii k vytápění a pro přípravu teplé vody, 

na roční provozní náklady objektu na energie, které obsahují i náklady na energii 

pro ostatní elektrické spotřebiče, a na celkové roční náklady objektu na energii včetně 

ročního odpisu tepelného čerpadla. U vytápění kotlem na zemní plyn nelze uvažovat 

s topným faktorem, neboť je stanoven pouze pro tepelná čerpadla. Výsledky výpočtu výše 

uvedených ukazatelů v tabulkové podobě jsou v příloze H. Výsledky ročních úspor 

spotřeby energií a nákladů na energie v procentech jsou součástí přílohy I.  

Výsledkem provedené simulace je, že zvýšení topného faktoru o 10 %, tj. z 2 na 2,2, sníží 

roční spotřebu energie k vytápění tepelným čerpadlem z 11 181 kWh na 10 164 kWh, 

tj. o 9,09 %, a samozřejmě o stejné procento se také sníží roční spotřeba energie 

na vytápění tepelným čerpadlem a přípravu teplé vody, tj. z 13 661 kWh na 12 419 kWh. 

Celková roční spotřeba energie při použití tepelného čerpadla k vytápění, tj. spotřeba 

energie na vytápění, přípravu teplé vody a na provoz ostatních elektrických spotřebičů, 

se v důsledku zvýšení topného faktoru ze 2 na 2,2, tj. o 10 %, sníží z 18 161 kWh 

na 16 919 kWh, tj. pouze o 6,84 %, neboť na spotřebu energie ostatními spotřebiči nemá 

vliv změna topného faktoru tepelného čerpadla. Vzhledem k tomu, že pro výpočet roční 

spotřeby energie k vytápění tepelným čerpadlem platí vztah (10), je závislost roční 

spotřeby energie na topném faktoru tepelného čerpadla hyperbolická, to znamená, 

že se zvyšující se hodnotou topného faktoru TČ se snižuje procentuální pokles spotřeby 

energií, viz příloha H. Na konci zkoumaného intervalu topného faktoru, tj. při změně COP 

z 3,8 na 4, je již pokles celkové roční spotřeby energie, tedy její úspora, pouze 1,98 %. 

V celém zkoumaném intervalu topného faktoru, tj. při zvýšení hodnoty topného faktoru 

ze 2 na 4, dojde ke snížení celkové roční spotřeby energie o 37,61 %. 
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Výsledky simulace změny topného faktoru tepelného čerpadla jsou znázorněny v grafu 

č. 19. Roční spotřeby energií při vytápění kotlem na zemní plyn nejsou na topném faktoru 

závislé, proto jsou v grafu uvedeny konstantní hodnoty, viz vysvětlení výše.  

 

Graf č. 19: Vliv změny topného faktoru na spotřebu elektrické energie objektu 

Při sledování vlivu topného faktoru TČ na změnu ročních nákladů na elektrickou energii 

objektu, viz graf č. 20, je možno na základě provedených simulací konstatovat, 

že při zvýšení topného faktoru ze 2 na 2,2, tj. o 10 %, se roční náklady na vytápění objektu 

tepelným čerpadlem sníží z 29 157 Kč na 26 506 Kč, což představuje pokles těchto 

nákladů o 9,09 %. Tato procentní úspora se týká i ročních nákladů na energii k vytápění 

včetně energie pro přípravu teplé vody. Roční provozní náklady objektu na energii, které 

představují roční náklady na energii k vytápění a na přípravu teplé vody tepelným 

čerpadlem a na provoz ostatních elektrických spotřebičů, se v důsledku zvýšení topného 

faktoru ze 2 na 2,2, sníží z 52 528 Kč na 49 290 Kč, tj. pouze o 6,17 %, neboť spotřeba 
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energie ostatními elektrickými spotřebiči není ovlivněna topným faktorem TČ. Celkové 

roční náklady na energie včetně ročního odpisu tepelného čerpadla při stejné změně 

topného faktoru jako u předchozích zkoumaných nákladů klesají, avšak pouze o 4,4 %. 

Procentuální pokles celkových ročních nákladů na elektrickou energii je menší než 

procentuální pokles ročních provozních nákladů a to v důsledku započítání ročního odpisu 

tepelného čerpadla do celkových ročních nákladů, který nezávisí na topném faktoru. 

 

Graf č. 20: Vliv změny topného faktoru na roční náklady na energie objektu 

Otázkou zůstává, zda má smysl uvažovat o pořízení dražšího tepelného čerpadla, u kterého 

dodavatelské firmy deklarují vyšší topný faktor. Proto je nutno vždy individuálně posoudit 

efektivnost investice do tepelného čerpadla v souvislosti s možnými úsporami ročních 

nákladů na energii v důsledku uváděného vyššího topného faktoru TČ. 
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K těmto úvahám je vhodné uvést, že nedávno, tj. v květnu 2011 byla zveřejněna závěrečná 

zpráva z projektu monitorujícího chování tepelných čerpadel v reálných podmínkách, který 

prováděla německá agentura Fraunhofer ISE
48

. Prezentované výsledky přesvědčivě 

ukazují, jaké reálné úspory mohou uživatelé od jednotlivých systémů tepelných čerpadel 

očekávat. Projekt nepotvrdil úvahu, že nejvyšší úspory lze dosáhnout pomocí 

sofistikovaných a komplikovaných technických řešení. Jednoduchá a robustní zařízení 

obvykle pracovala s vyšší účinností. 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 17 jsou průměrem hodnot naměřených u téměř 200 instalací 

tepelných čerpadel v celém Německu. Jelikož Německo leží ve stejném zeměpisném 

pásmu jako ČR, ve víceméně stejných klimatických podmínkách, lze výsledky této studie 

použít v této práci.  

Tabulka č. 17: Průměrný sezónní topný faktor tepelných čerpadel typu země – voda a vzduch – voda
48 

Sezonní topný faktor 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Průměrný SPF 

Země/voda 3,75 3,87 3,90 3,88 

Vzduch/voda 3,03 2,93 2,87 2,89 

Vysoká hodnota topného faktoru v sezóně 2007/2008 byla způsobena mírnější zimou, 

a tudíž naměřený sezónní topný faktor dosáhl u tepelných čerpadel typu vzduch – voda 

vyšší hodnoty. Nejvyšší individuálně naměřený sezonní topný faktor u tohoto typu 

čerpadel byl 3,4. 

Ze zprávy agentury Fraunhofer ISE vyplývá, že nejlepší výsledky se dají očekávat 

od jednoduchých instalací, které jsou vhodně navržené pro daný objekt, kvalitně 

instalované a řádně připojené k nízkoteplotnímu topnému systému. Vliv topného faktoru 

vskutku nelze přeceňovat. 

Studiem nabídek firem doporučujících a nabízejících tepelná čerpadla bylo zjištěno, 

že do výpočtů pro hodnocení TČ záměrně navyšují topné faktory v zájmu zvýhodnění této 

technologie pro vytápění. Hodnoty COP pro tepelná čerpadla vzduch - voda uvádějí 

i přes 4,5. V této práci jsou použity realistické hodnoty odpovídající výsledkům výzkumu 

německé agentury Fraunhofer ISE. 

                                                 
48

 Miara, M. et al. 2011. Wärmepumpen Effizienz [online]. Freiburg: Fraunhofer ISE, 2011 [vid. 2012-12-10]. 

Dostupné z: http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf 

http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf


Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

91 

 

7.2 Zhodnocení výsledků simulací 

Provedené simulace vlivu vybraných nezávislých proměnných, tj. tepelné ztráty objektu, 

vnitřní výpočtové teploty objektu, cen energií a topného faktoru tepelného čerpadla, 

v podmínkách modelového příkladu potvrzují výhodnost vytápění objektu tepelným 

čerpadlem oproti vytápění kotlem na zemní plyn.  

Při porovnání mezí zvolených intervalů pro jednotlivé simulace nezávislých proměnných, 

lze konstatovat, že ve všech zkoumaných případech vychází výhodněji použití tepelného 

čerpadla k vytápění a přípravě teplé vody než použití kotle na zemní plyn. U simulací vlivu 

tepelné ztráty, viz příloha C, odpovídá dolní mezi zvoleného intervalu, tj. 7 kW, celková 

roční spotřeba energie ve výši 11 123 kWh∙rok
-1

 při vytápění tepelným čerpadlem 

a celkové roční náklady na energii včetně odpisu tepelného čerpadla ve výši 

55 174 Kč∙rok
-1

 oproti celkové roční spotřebě energií ve výši 26 576 kWh∙rok
-1 

při vytápění kotlem na zemní plyn a celkovým ročním nákladům na energie včetně odpisu 

kotle na zemní plyn ve výši 71 806 Kč∙rok
-1

. Horní mezi intervalu tepelné ztráty, tj. 20 kW, 

odpovídá celková roční spotřeba energie ve výši 20 351 kWh∙rok
-1

 při vytápění tepelným 

čerpadlem a celkové roční náklady na energii včetně odpisu tepelného čerpadla ve výši 

79 240 Kč∙rok
-1

 oproti celkové roční spotřebě energií ve výši 57 338 kWh∙rok
-1 

při vytápění kotlem na zemní plyn a celkovým ročním nákladům na energie včetně odpisu 

kotle na zemní plyn ve výši 118 776 Kč∙rok
-1

. 

U provedených simulací vlivu vnitřní výpočtové teploty objektu, viz příloha E, odpovídá 

dolní mezi zvoleného intervalu, tj. 18 °C, celková roční spotřeba energie ve výši 

13 071 kWh∙rok
-1

 při vytápění tepelným čerpadlem a celkové roční náklady na energii 

včetně odpisu tepelného čerpadla ve výši 60 254 Kč∙rok
-1

 oproti celkové roční spotřebě 

energií ve výši 33 070 kWh∙rok
-1 

při vytápění kotlem na zemní plyn a celkovým ročním 

nákladům na energie včetně odpisu kotle na zemní plyn ve výši 81 722 Kč∙rok
-1

. Horní 

mezi intervalu vnitřní výpočtové teploty objektu, tj. 24 °C, odpovídá celková roční 

spotřeba energie ve výši 14 515 kWh∙rok
-1

 při vytápění tepelným čerpadlem a celkové 

roční náklady na energii včetně odpisu tepelného čerpadla ve výši 64 020 Kč∙rok
-1

 oproti 

celkové roční spotřebě energií ve výši 37 885 kWh∙rok
-1 

při vytápění kotlem na zemní plyn 

a celkovým ročním nákladům na energie včetně odpisu kotle na zemní plyn ve výši 

89 072 Kč∙rok
-1

. 
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U simulace vlivu cen energií, viz příloha G, odpovídají dolní mezi zvoleného intervalu, 

tj. cenám roku 2012, celkové roční náklady na energii včetně odpisu tepelného čerpadla 

ve výši 61 653 Kč∙rok
-1

 oproti celkovým ročním nákladům na energie včetně odpisu kotle 

na zemní plyn ve výši 84 452 Kč∙rok
-1

. Horní mezi intervalu cen energií, tj. 100% navýšení 

cen roku 2012, odpovídají celkové roční náklady na energii včetně odpisu tepelného 

čerpadla ve výši 102 306 Kč∙rok
-1

 oproti celkovým ročním nákladům na energie včetně 

odpisu kotle na zemní plyn ve výši 158 904 Kč∙rok
-1

. 

U provedených simulací vlivu topného faktoru tepelného čerpadla, viz příloha H, odpovídá 

dolní mezi zvoleného intervalu, tj. hodnotě 2, celková roční spotřeba energie ve výši 

18 161 kWh∙rok
-1

 při vytápění tepelným čerpadlem a celkové roční náklady na energii 

včetně odpisu tepelného čerpadla ve výši 73 528 Kč∙rok
-1

 oproti celkové roční spotřebě 

energií ve výši 34 858 kWh∙rok
-1 

při vytápění kotlem na zemní plyn a celkovým ročním 

nákladům na energie včetně odpisu kotle na zemní plyn ve výši 84 452 Kč∙rok
-1

. Horní 

mezi intervalu topného faktoru tepelného čerpadla, tj. hodnotě 4, odpovídá celková roční 

spotřeba energie ve výši 11 331 kWh∙rok
-1

 při vytápění tepelným čerpadlem a celkové 

roční náklady na energii včetně odpisu tepelného čerpadla ve výši 55 715 Kč∙rok
-1

 oproti 

stejným hodnotám při vytápění kotlem na zemní plyn jako u dolní meze intervalu topného 

faktoru tepelného čerpadla, neboť topný faktor nemá vliv na vytápění kotlem na zemní 

plyn, jedná se o charakteristiku typickou pro tepelné čerpadlo.  

Ze simulací vyplývá, že nelze jednoznačně stanovit nezávisle proměnnou, která má 

největší vliv na úsporu, popř. růst roční spotřebované energie a ročních nákladů objektu 

na energie. Vždy se totiž jedná o vzájemnou interakci jednotlivých nezávisle proměnných, 

které ve svém souhrnu způsobí buď nárůst, či pokles spotřeby energií a nákladů na energie. 

Co se týče nezávisle proměnných souvisejících s objektem či s tepelným čerpadlem 

(vnitřní výpočtová teplota objektu, tepelná ztráta objektu, topný faktor tepelného čerpadla), 

vycházejí hodnoty ročních spotřeb energií a ročních nákladů na energie vždy výhodněji 

při použití tepelného čerpadla k vytápění, než při použití kotle na zemní plyn, viz přílohy 

C, E a H. Otázkou zůstává, jaký poměr bude mezi růstem cen elektrické energie a cen 

zemního plynu do budoucna, protože právě cena energií významně ovlivňuje náklady 

rodinných domů na spotřebovanou energii. Z prognóz
49

 vyplývá, že růst cen elektrické 

                                                 
49

 © 2010 OTE, a.s. [vid. 2012-12-17]. Dostupné na WWW: http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-

vyrocni-zprava-ote/ZOOR_2011.pdf 

http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/ZOOR_2011.pdf
http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/ZOOR_2011.pdf
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energie a cen zemního plynu bude obdobný, a proto i změna této nezávisle proměnné (ceny 

energií) vede ve svém důsledku k potvrzení výhodnosti použití tepelného čerpadla oproti 

kotli na zemní plyn, viz příloha G.  
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8 Závěr 

Hlavním cílem dizertační práce bylo vytvoření modelu pro ekonomické zhodnocení 

tepelných čerpadel a následné provedení simulací vlivu změn vybraných nezávislých 

proměnných na množství spotřebované energie a na náklady objektu v návaznosti 

na spotřebovanou energii.  

Za účelem splnění tohoto cíle byla dizertační práce rozdělena do několika částí. V první 

části jsou naznačeny vývojové tendence ve vytápění objektů v České republice s důrazem 

na vývoj použití tepelných čerpadel. Ze statistických šetření MPO jednoznačně vyplývá 

stabilně rostoucí trend využívání tepelných čerpadel v ČR, zejména tepelných čerpadel 

typu vzduch – voda.  

Následující část práce je vzhledem k nutným znalostem z oblasti oboru techniky zařízení 

budov věnována teorii tepelných čerpadel včetně charakteristiky zdrojů tepla pro tepelná 

čerpadla. 

V další části práce je zpracován vývoj cen energií z pohledu vytápění objektů včetně 

vývoje příslušných sazeb elektrické energie souvisejících s použitým způsobem vytápění. 

Cenám energií byla věnována patřičná pozornost, protože právě cena je rozhodujícím 

faktorem, který ovlivňuje náklady spojené s vytápěním objektů a celkovým spotřebovaným 

množstvím energie. Z vývoje cen energií ve sledovaném období let 2001 až 2012 je patrný 

téměř nepřetržitý růst cen elektrické energie a zemního plynu. 

Nosnou částí práce je vytvoření matematického modelu pro hodnocení efektivnosti 

zvoleného způsobu vytápění. Proto je v šesté kapitole uvedena tvorba jednotlivých částí 

modelu, tj. stanovení vstupních údajů, výpočet potřeby energie pro vytápění a přípravu 

teplé vody, výpočet spotřebované energie a nákladů na energie při vytápění tepelným 

čerpadlem ve srovnání s tradičním způsobem vytápění, tj. kotlem na zemní plyn, a výpočet 

doby návratnosti tepelného čerpadla. Součástí této kapitoly je také popis objektu, který byl 

zvolen pro ověření funkčnosti a správnosti modelu. Na základě sestaveného modelu byly 

vypočteny výše uvedené ukazatele pro ekonomické posouzení vytápění tepelnými 

čerpadly. Komparace byla provedena s nejrozšířenějším současným způsobem vytápění, 

a to zemním plynem. Z vypočtených hodnot modelového příkladu jednoznačně vyplývá 

výhodnost použití tepelného čerpadla k vytápění před použitím kotle na zemní plyn, 
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a to jak z hlediska množství spotřebované energie, tak výše nákladů objektu na energie. 

Celková roční spotřebovaná energie modelového příkladu při vytápění tepelným 

čerpadlem je za cenových podmínek roku 2012 o 61 % nižší než při použití kotle na zemní 

plyn. Množství spotřebované energie při použití tepelného čerpadla bude vždy nižší než při 

vytápění kotlem na zemní plyn, protože je ovlivněno topným faktorem TČ. Celkové roční 

náklady na energii včetně odpisů zařízení k vytápění jsou u tepelného čerpadla 

modelového příkladu o 27 % nižší než u vytápění kotlem na zemní plyn, přestože 

investiční náklady do TČ jsou více než dvojnásobné oproti investičním nákladům druhého 

způsobu vytápění. Obdobné výsledky porovnání lze předpokládat i u jiných objektů. 

Náklady na elektrickou energii objektu vytápěného tepelným čerpadlem pozitivně 

ovlivňuje fakt, že lze pro účtování spotřebované elektrické energie využít cenově 

výhodnější dvoutarifovou sazbu (C 56d pro podnikatelské subjekty a D 56d pro 

domácnosti) než při použití kotle na zemní plyn (C 01d, C 02d a C 03d pro podnikatelské 

subjekty a D 02d pro domácnosti).  

V další části dizertační práce byl sestavený matematický model pro hodnocení efektivnosti 

vytápění tepelnými čerpadly použit také k ověření, nakolik jsou modelem vypočtené 

hodnoty ovlivněny změnami nezávisle proměnných vstupních veličin. Na základě simulací 

byl zkoumán vliv tepelné ztráty a vnitřní výpočtové hodnoty objektu, vliv ceny energií 

a vliv topného faktoru tepelného čerpadla na spotřebu energií a na roční náklady na energie 

objektu. Simulace byly z důvodu komparace provedeny jak pro vytápění objektu tepelným 

čerpadlem, tak kotlem na zemní plyn. Ve všech zkoumaných intervalech výše uvedených 

nezávisle proměnných vstupních veličin byla jednoznačně prokázána výhodnost vytápění 

tepelným čerpadlem. Z výpočtů a jejich grafického vyjádření je patrné, že i mimo meze 

zkoumaných intervalů je vytápění tepelným čerpadlem výhodnější než vytápění kotlem 

na zemní plyn.  

Pro majitele objektů bude zřejmě rozhodujícím kritériem porovnání celkových ročních 

nákladů na spotřebovanou energii včetně odpisů zařízení určeného k vytápění u obou 

srovnávaných variant. Jelikož tepelné čerpadlo svým běžně dosahovaným topným 

faktorem podstatně snižuje spotřebu vstupní energie, i přes jeho vyšší investiční náklady, 

vychází varianta použití TČ oproti vytápění zemním plynem jako výhodnější. 
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Získané výsledky matematického modelování a simulací jednoznačně potvrzují výhodnost 

vytápění tepelnými čerpadly v komparaci s kotli na zemní plyn. Je však nutno mít 

na mysli, že žádný model nemůže postihnout ekonomickou realitu ve všech souvislostech, 

a proto je třeba výsledky modelu posuzovat ve vztahu ke stanoveným výchozím 

podmínkám. 

Dizertační práce svou koncepcí shrnuje dosavadní poznatky z oblasti moderního způsobu 

vytápění objektů tepelnými čerpadly v ČR. Přínosem práce je vytvoření nástroje, který 

umožňuje, po zadání potřebného počtu údajů charakterizujících posuzovaný objekt, 

ekonomicky zhodnotit různé varianty vytápění. Vytvořený model je možno využít 

k objektivnímu posouzení vhodnosti toho kterého druhu vytápění jak pro objekty 

průmyslového či jiného „velkospotřebitelského“ charakteru (výrobní haly, provozní areály, 

zdravotní a společenské budovy apod.), tak pro objekty malého rozsahu, a to bez ohledu 

na marketingový přístup producentů a realizátorů příslušných zařízení.  
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Conclusion 

The principal purpose of the dissertation work has been to provide for a model that would 

assess economy of thermal pump operations in family houses and that could further 

simulate changes of some independent variables as related to overall energy consumption 

and the equipment installation costs vis-à-vis the energy consumed. 

This goal attainment implied dividing the dissertation work into several parts. The initial 

part suggests development trends for heating of family houses in the Czech Republic, 

especially as regards thermal pump heating. The MPO (Ministry of Industry and Trade 

of the Czech Republic) statistics indicates a stable increasing trend of heat pump 

utilizations in the Czech Republic, in particular the air-to-water thermal pumps. 

Due to necessary knowledge in the field of the building safety provisions, the next part 

concentrates on the heat pump theory inclusive characterization of the heat pump 

resources. 

The dissertation work further part’s focus has been on the development of energy prices, 

inclusive prices of electricity in relation to individual modes of heating utilized in family 

houses. The focus on energy prices is warranted because it is its price that represents 

a decisive factor of influence as regards the family house heating costs and the overall 

consumption of energy. In the period investigated, 2001-2012, there was an obvious trend 

of increasing electricity and natural gas prices for households. 

The principal part of the dissertation work has been to provide for a mathematical model 

taking advantage of the Microsoft Excel 2010. The model evaluates efficiency of specific 

modes of heating. The sixth chapter of the paper specifies development of the individual 

parts of the model by giving input data, calculations of energy needed for heating of rooms 

and water, comparison of energy consumption by heat pump operation and traditional 

modes of heating, i.e. a natural gas boiler, and the investment return for the thermal pump 

installation. The same chapter also details a specific example of a family house chosen 

for verifying the correct functioning of the model. The model has enabled calculating 

of the parameters that make economic assessment of the thermal pump heating possible. 

This mode of heating was compared to heating by natural gas, which currently represents 

the most common mode of heating utilized. The comparison results are to an obvious 

advantage of the thermal pump heating over the usage of natural gas boilers both from 



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

98 

 

the point of view of the energy volumes consumed and the energy costs paid. The total 

energy consumption of the model house heated by a thermal pump is by 61% lower than 

by utilizing a boiler run by natural gas. The volume of energy consumed by a heat pump 

is always lower than that consumed by a gas boiler due to the thermal pump heating factor 

influence. The total energy costs per annum of the thermal pump heating, inclusive 

depreciation costs, are 27% lower than those of the heating by natural gas, and this in spite 

of the fact that the investment costs of a heat pump installation are almost twice as high 

as hose needed for installing a natural gas boiler. The costs of running a thermal pump 

for heating are positively influenced by the fact that this mode of heating can take 

advantage of the cheaper double-tariff rates of electricity (C 56d for businesses, and D 56d 

for households) rather than the natural gas rates (C 01d, C 02d a C 03d for businesses, 

and D 02d for households). 

The following part of the dissertation work deals with the completion of the mathematical 

model that can evaluate efficiency of the thermal pump heating. The model can assess 

the influence of independent input variable changes. The influence of various variables like 

thermal losses, specific inside object conditions, energy costs, heat pump thermal factor 

influence on annual energy consumption of house, was simulated. The simulations were 

performed for both heat pump and natural gas boiler house heating so that these heating 

modes could be compared. All simulations and relations were to the effect of a clear 

priority of the heat pump heating, which fact is clearly demonstrated by the simulation 

graphics given. 

The annual cost difference, inclusive depreciation costs, of running a thermal pump 

or natural gas boiler is of major importance for owners of family houses or any other object 

to opt for that or the other mode of heating. The common thermal pump heat factor 

provides for a substantial energy saving that can even overbalance higher investment costs 

as related to those of installing a natural gas boiler. 

The results of the mathematical model simulations clearly evidence advantages 

of the thermal pump heating over that, which would be realized by natural gas combustion. 

Nevertheless, no model can be fully relevant to immediacy of the actual economic reality. 

The modelling results should be judged in the perspective of the initial inputs and overall 

starting conditions for modelling.  



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

99 

 

Soupis bibliografických citací 

DLOUHÝ, Martin, 2001. Simulace pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

ekonomická. ISBN 80-245-0155-4. 

DUFKA, Jaroslav, 2007. Hospodárné vytápění domů a bytů. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing. ISBN 978-80-247-2019-7. 

HUŠEK, Roman a Josef LAUBER, 1987. Simulační modely. 1. vyd. Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické literatury. 

KARLÍK, Robert, 2009. Tepelné čerpadlo pro váš dům. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 

ISBN 978-80-247-2720-2. 

LANGLEY, Billy C., 2002. Heat pump technology. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice 

Hall. ISBN 0-13-033965-2. 

LEVY, Haim and Marshall SARNAT, 1994. Capital Investment and Financial Decisions. 

5th ed. New York: Prentice Hall. ISBN 0-13-115882-1. 

MATUŠKA, Tomáš, 2009. Alternativní zdroje energie [online]. Praha: České  

vysoké učení technické v Praze [vid. 2012-10-13]. Dostupné na WWW: 

<http://users.fs.cvut.cz/~matustom/AZE_texty.pdf> 

MATUŠKA, Tomáš a R. KRAINER, 2011. Výpočtové hodnocení tepelných soustav 

s tepelnými čerpadly [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze  

[vid. 2012-07-09]. Dostupné na WWW: <http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12428-

06_hodnoceni_TC_metodika.pdf> 

MIARA, M. et al. 2011. Wärmepumpen Effizienz [online]. Freiburg: Fraunhofer ISE  

[vid. 2011-08-16]. Dostupné na WWW: <http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/ 

wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf> 

PETRÁŠ, Dušan et al., 2008. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. 

Bratislava: Jaga group. ISBN 978-80-8076-069-4. 

RÁBOVÁ, Zdeňka et al., 1992. Modelování a simulace. 3. přeprac. vyd. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně. ISBN 80-214-0480-9. 

SRDEČNÝ, Karel a Jan TRUXA, 2009. Tepelná čerpadla. 1. vyd. Praha: EkoWATT. 

ISBN 978-80-87333-02-0. 

http://users.fs.cvut.cz/~matustom/AZE_texty.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12428-06_hodnoceni_TC_metodika.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12428-06_hodnoceni_TC_metodika.pdf
http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/%20wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf
http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/%20wp_effizienz_endbericht_kurzfassung.pdf


Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

100 

 

SYNEK, Miloslav et al., 2011. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. vyd. Praha: Grada 

Publishing. ISBN 978-80-247-3494-1. 

TRNOBRANSKÝ, Karel et al., 2006. Využití a efektivnost tepelných čerpadel 

v klimatických podmínkách ČR [online]. Praha: Česká energetická agentura 

[vid. 2012-09-05]. Dostupné na WWW: < http://www.mpo-efekt.cz/dokument/25.pdf> 

VALENTA, Vladimír et al., 2007. Topenářská příručka 3. 1. vyd. Praha: Agentura ČSTZ. 

ISBN 978-80-86028-13-2. 

ŽERAVÍK, Antonín, 2003. Stavíme tepelné čerpadlo. 1. vyd. Kroměříž: A. ŽERAVÍK. 

ISBN 80-239-0275-X. 

 

Bibliografie 

BANKS, David, 2012. An introduction to thermogeology : ground source heating and 

cooling. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-470-67034-7, ib. 

BERANOVSKÝ, Jiří a Jan TRUXA, 2004. Alternativní energie pro váš dům. 2. aktualiz. 

vyd. Brno: ERA. ISBN 80-86517-89-6. 

CANTOR, John, 2011. Heat Pumps for the Home. Marlborough: Crowood Press. ISBN 

9781847972927. 

CENEK, Miroslav et al., 2001. Obnovitelné zdroje energie. 2. uprav. vyd. Praha: FCC 

PUBLIC s. r. o. ISBN 80-901985-8-9. 

DVOŘÁK, Zdeněk, Luděk KLAZAR a Jiří PETRÁK, 1987. Tepelná čerpadla. 1.vyd. 

Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury. 

FRERIS, Leon and David INFIELD, 2008. Renewable energy in power systems. 

Chichester: Wiley. ISBN 978-0-470-01749-4. 

KABELE, Karel et al., 2008. Energetická náročnost budov v souvislosti  

s platnou legislativou ČR. 1. vyd. Praha: ABF, a.s. – Nakladatelství ARCH. ISBN  

978-80-86905-45-7. 

http://www.mpo-efekt.cz/dokument/25.pdf
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=00086E5FC1&L=00&KDE=018&RET=Wiley


Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

101 

 

KABELE, Karel et al., 2009. Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. 

Vytápění. Dotisk 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN  

978-80-01-03327-2. 

LÁZŇOVSKÝ, Miroslav, Milan KUBÍN a Petr FISCHER, 1996. Vytápění rodinných 

domků. 1. vyd. Praha: Nakladatelství T. Malina. ISBN 80-901975-2-3. 

MATUŠKA, Tomáš, 2005. Experimentální metody v technice prostředí. 1. vyd. Praha: 

České vysoké učení technické v Praze. ISBN 80-01-03291-4. 

NOVÁK, Rudolf, 2001. Plyn v domácnosti. 1.vyd. Brno: ERA. ISBN 80-86517-00-4. 

OCHSNER, Karl, 2001. Wärmepumpen in der Heizungstechnik: Praxishandbuch für 

Installateure und Planer. 2. überarbeitete Aufl. Heidelberg: C. F. Müller. ISBN 

3-7880-7710-7, h. 

SILBERSTEIN, Eugene, 2002. Heat Pumps. New York: Thomson Delmar Learning. ISBN 

0-7668-1959-0.  

SRDEČNÝ, Karel a František MACHOLDA, 2004. Úspory energie v domě. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing. ISBN 80-247-0523-0. 

SRDEČNÝ, Karel, 2007. Energeticky soběstačný dům - realita, či fikce? 2. aktualiz. vyd. 

Brno: ERA. ISBN 978-80-7366-103-8. 

THUESEN, G.J., 1984. Engineering economy. 6th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

ISBN 0-13-277723-1. 

TINTĚRA, Ladislav, 2003. Tepelná čerpadla. 1. vyd. Praha: ABF, a.s. – Nakladatelství 

ARCH. ISBN 80-86165-61-2. 

 

  

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000C457EA0&L=00&KDE=018&RET=%C4%8Cesk%C3%A1+technika+%2D+nakladatelstv%C3%AD+%C4%8CVUT
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000C457EA0&L=00&KDE=018&RET=%C4%8Cesk%C3%A1+technika+%2D+nakladatelstv%C3%AD+%C4%8CVUT


Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

102 

 

Publikační činnost 

BARTOŇOVÁ, J.; MAGNUSKOVÁ, J.; MIKOLÁŠ, M. Price of Electricity Vs Different 

Heating Technologies. In COMMUNICATIONS, Scientific Letters of the University 

of Žilina, 2013 – v tisku. 

MIKOLÁŠ, M.; DONOCIK, R.; BARTOŇOVÁ, J.; VANĚK, M.; MIKOLÁŠ, M. 

Monitoring of Dilation Cracks and Vibrations Caused by Blasting Works at the Quarry 

of Mokra on Surrounding Construction Objects. In COMMUNICATIONS, Scientific 

Letters of the University of Žilina, 2012, Volume 14, No. 1/2012, pp. 96-100.  

ISSN 1335-4205. 

VANĚK, M.; KRČMARSKÁ, L.; MAGNUSKOVÁ, J.; TOMÁŠKOVÁ, Y.; 

BARTOŇOVÁ, J.; KUČEROVÁ, L.; BARTOŠÍKOVÁ, M. Employee Motivation and 

Benefits in Industrial Regions of the Czech Republic. In International Multidisciplinary 

12th Scientific GeoConference SGEM 2012, 17. - 23. June 2012, Albena, Bulgaria. 

Conference Proceedings, Volume 1, Geology, Exploration and Mining, pp. 571-578.  

ISSN 1314-2704. 

MAGNUSKOVÁ, J.; BARTOŇOVÁ, J.; MATUŠKOVÁ, S.; VANĚK, M.; 

KRČMARSKÁ, L.; PAVELEK, Z. Possibilities of a New Type Explosion-Proof Closing 

Barrier Cooling of Sealed Fire Field in Underground Coal Mines Czech Republic. 

In International Multidisciplinary 12th Scientific GeoConference SGEM 2012,  

17.-23. June 2012, Albena, Bulgaria. Conference Proceedings, Volume 1, Geology, 

Exploration and Mining, pp. 721-728. ISSN 1314-2704. 

VANĚK, M.; PALUŠ, H.; VLACH, O.; MAGNUSKOVÁ, J.; BARTOŇOVÁ, J. Rychle 

rostoucí topoly jako zdroj energie v podmínkách ČR. Zvolen: Acta facultatis xylologiae 

Zvolen, 54 2/2012. s. 105-113. ISSN 1336-3824. 

MAGNUSKOVÁ, J.; MATUŠKOVÁ, S.; BARTOŇOVÁ, J.; PAVELEK, Z.: Problems of 

Cooling Sealed Fire Fields in Underground Coal Mines. In: Journal of Mines, Metals & 

Fuels, 2011. Kolkata, India. Volume 59, No.10, pp. 321-327. ISSN 0022-2755.  

  



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

103 

 

VANĚK, M.; MIKOLÁŠ, M.; RŮČKOVÁ, H.; BARTOŇOVÁ, J.; KUČEROVÁ, L.; 

ŽOČEK, F. Analysis of Mining Companies Operating in the Czech Republic in the Sector 

of Non-metallic and Construction Minerals. In: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 

Kraków 2011. Volume 27, No. 4, pp. 17 – 32. ISSN 0860-0953. 

MAGNUSKOVÁ, J.; MATUŠKOVÁ, S.; BARTOŇOVÁ, J.; PAVELEK, Z.: Vybrané 

technologie ochlazování prostorově uzavřených požářišť v hlubinných uhelných dolech. 

In: GeoScience  Engineering, Ostrava 2011, Volume LVII, Issue No.3, pp. 56-62. 

ISSN 1802-5420.  

BARTOŇOVÁ, Jana; SOUSEDÍKOVÁ, Radmila; MATUŠKOVÁ, Simona. Možnosti 

využití lineárního programování v průmyslové praxi. Keramický zpravodaj, časopis pro 

silikátový průmysl, CD ROM - příloha č. 4/2010, příspěvek 19, ISSN: 1210-2520. 

  



Jana Bartoňová: Ekonomické zhodnocení tepelných čerpadel 

104 

 

Seznam příloh 

 
Příloha A Venkovní výpočtové teploty a otopná období lokalit dle normy 

ČSN EN 12831 

Příloha B Výpočet doby návratnosti investice do tepelného čerpadla 

Příloha C Simulace vlivu změny tepelné ztráty objektu 

Příloha D Roční úspory energií a nákladů v procentech při snižování tepelné ztráty 

objektu 

Příloha E Simulace vlivu změny vnitřní výpočtové teploty objektu 

Příloha F Nárůst roční spotřeby energie a nákladů v procentech vlivem zvyšování 

vnitřní výpočtové teploty objektu 

Příloha G Simulace vlivu změny ceny energií 

Příloha H Simulace vlivu změny topného faktoru tepelného čerpadla 

Příloha I Pokles roční spotřeby energie a nákladů v procentech vlivem zvyšování 

topného faktoru tepelného čerpadla 

 


