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ANOTACE 
Diplomová práce se zabývá druhy obnovitelných zdrojů energie.  V první 

části popisuje základní zdroje energií a následně analyzuje jejich využívání na 

území ČR v letech 2004 – 2007. Seznamuje nás s naplněním indikativního cíle 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v souladu s Národním programem. V druhé 

části se podrobně zabývá využitím sluneční energie na ohřev teplé vody bytového 

domu v Lounech. Prověřuje efektivnost případné investice do solárního systému a 

nastiňuje možnost jejího budoucího financování. 

 

Klíčová slova: energie, analýza, solární systém, investice 
 

 

 

SUMMARY 
This thesis deals with different kinds of renewable energy sources. The first 

part describes basic sources of energy and subsequently analyses using them 

during the years 2004-2007 in the Czech Republic. It informs us about fulfilling of 

indicative aim of electricity production from renewable energy sources  in harmony 

with the National programme. In the next part it describes in details  using sun 

energy for warming water in a block of flats in Louny. It screens effectiveness of 

possible investment in solar system and shows the possibility of its  future 

financing. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 

OZE   Obnovitelný zdroj energie 

MVE   Malá vodní elektrárna  
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ČHMÚ  Český hydrometeorologický úřad 
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TKO  Tuhý komunální odpad 

ČOV  Čistička odpadních vod 

TTO  Těžký topný olej 

OPŽP  Operační program životního prostředí 
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1 ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá velmi diskutovaným tématem dnešní doby. 

Obnovitelná energie. Energie je termín, který nás v současnosti provází  

na každém kroku. Lidstvo prodělalo velmi rychlý vývoj, jak v nárůstu počtu 

obyvatel, tak také ve spotřebě energie. Světová spotřeba energie vzrostla přibližně 

stosedmdesátkrát. Její získávání je spjato s neúměrnou spotřebou 

neobnovitelných přírodních zdrojů a se značnými ekologickými problémy 

(skleníkový efekt, radioaktivní zamoření), které se spolu s vyčerpáním těchto 

přírodních zdrojů jeví jako globální energetický problém lidstva.  

Spalování uhlí, ropy a zemního plynu způsobuje takové znečištění ovzduší, 

devastaci krajiny a celkový vliv na změnu globálního klimatu, že vlády mnoha zemí 

byly nuceny přistoupit na legislativní úpravu čerpání neobnovitelných zdrojů  

a naopak přistoupit k čerpání obnovitelných zdrojů. Důležitým aspektem je také 

fakt, že neobnovitelné zdroje mají své limity a jsou vyčerpatelné. Odhady dnešní 

společnosti jsou takové, že fosilní paliva vystačí do poloviny tohoto století.  

To způsobuje jejich průběžné zdražování, které postihuje všechny bez rozdílu.  

Neméně zanedbatelnou skutečností je fakt, že značně znečišťují životní 

prostředí a ohrožují život Země. Spalování fosilních paliv jsou chemické reakce, 

které mají malou účinnost, proto se hledají náhradní zdroje energie. Úspora  

je samozřejmě jedna z cest řešení, ale životní úroveň člověka je přímo úměrná 

spotřebě energie. Se vzrůstajícím počtem obyvatel bude docházet i ke zvyšování 

jejich životní úrovně, a tím pádem i k navýšení spotřeby energie. Proto je na místě 

otázka „Kde ji brát?“. Nabízí se nám zdroje, které jsou ekologicky čistější  

a trvalejší.  

Diplomová práce je zaměřena na problematiku obnovitelných zdrojů 

energie. Cílem práce je analýza využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Každý 

zdroj má své klady i zápory a různé možnosti jeho využívání. Ve své práci 

předkládám průřez legislativním přehledem, bez kterého by využívání OZE nebylo 

jednoduché. Především je zde velmi rozhodující a významná podpora státu. 

Analyzuji výsledky za uplynulé období 2004 – 2007 ve využívání obnovitelných 
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zdrojů na území ČR. A dále i to, zda jsme schopni splnit závazek, který jsme  

si dali při vstupu do Evropské Unie.  

Obnovitelné zdroje, to je velmi široká oblast možností a způsobů využití, 

proto jsem si pro svoji práci hodnocení ekonomické efektivnosti vybrala pouze 

jeden zdroj, a tím je sluneční energie. Podrobná data o spotřebě energií od roku 

2005 mi poskytl bytový dům v Lounech, který se potýká s vysokými náklady  

na přípravu teplé vody. Ve své práci provedu výpočet pro nejefektivnější využití 

solárního systému na přípravu teplé vody. Zhodnotím případnou investici 

navrženého systému a předložím možnosti bytového domu získat finanční 

prostředky pro realizace svého projektu. 
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2 DRUHY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 
Obnovitelnými zdroji zákon rozumí zdroj obnovitelné nefosilní přírodní 

energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, 

biomasy, skládkového a kalového plynu a bioplynu a energie geotermální. 

Každý druh zdroje obnovitelné energie představuje specifické možnosti 

využití. Tyto zdroje pomáhají snižovat exhalace škodlivých látek do ovzduší, 

neprodukují odpady a ve své podstatě jsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytně 

nutné investovat do výzkumu a vývoje obnovitelných zdrojů energie  

a maximalizovat jejich potenciál všude tam, kde je to možné. 

Tabulka č. 1 – Základní rozdělení v současnosti využívaných obnovitelných zdrojů energie  

Základní 

obnovitelný 

energetický zdroj 

Rotační energie 

Země a gravitační 

energie Země, Měsíc 

a Slunce 

Energie zemského jádra Dopadající sluneční záření 

Odvozené či 

přeměněné OZE 

využitelné pro 

výrobu tepla či 

elektrické energie 

Přílivová energie (E)  Geotermální energie (E T)  Přímé sluneční záření (ET) 

Energie větru (E)  

Energie mořských vln (E) 

Tepelná energie prostředí (T) 

Energie biomasy (E T) 

Energie vodních toků (E) 

Možno využít pro výrobku elektrické energie (E), tepla (T) 

zdroj: SRC International CS, s. r. o. [1] 

2.1 Energie slunce – slune ční teplo, oh řev vody, vzduchu a 
výroba elekt řiny 
Získávání elektrické energie ze slunečního záření je z hlediska životního 

prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem její výroby. Při využívání sluneční 

energie narážíme na dva problémy: skladovatelnost a účinnost.  Sluneční energii 

lze velmi snadno skladovat v biomase, ale na druhou stranu se vyznačuje nízkou 

účinností.  Naopak daleko vyšší účinnosti lez dosáhnout při výrobě tepla (solární 
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kolektory) a elektřiny (fotovoltaické systémy), 

energie. V obrázku č. 1 je uvedeno schéma rozd

Obrázek č. 1 – Schéma rozd

 

Zdroj [1] 

Přeměna světelného zá

solárních prvků budov 

přídavných technických za

Množství získané energie u pasivního solárního systému závisí na poloze, 

architektonickém řešení a zejména na druhu bud

vytápěcím systému. 

Aktivní solární systémy je tém

stávající budovu. Využívají se zejména k celoro

bazénové vody a k p

či teplovzdušného vytáp

záření je možné tepelnou energii i dlouhodob

(vodních, štěrkových,

a méně ekonomický. Proto

Sluneční záření dopadající na 
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Množství získané energie u pasivního solárního systému závisí na poloze, 
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Aktivní solární systémy je téměř vždy možné dodate
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bazénové vody a k přitápění budov pomocí ústředního teplovodní
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, aj.). Čím je doba akumulace delší, tím je systém dražší 
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 na území ČR 

4 
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tvoří svazek rovnoběžných paprsků. Rozptýlené sluneční záření vzniká rozptylem 

přímých slunečních paprsků na molekulách vzduchu, vodních kapkách, ledových 

krystalcích a na různých aerosolových částečkách. Rozptýlené záření se jeví jako 

světlo oblohy, kdyby nebylo, jevila by se obloha i během dne jako černá.   

Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje 

kolem 1 460 h/rok, viz tabulka č. 2. V oblastech se znečištěnou atmosférou 

 je nutno počítat s poklesem globálního záření o 5-10 %. Naopak v oblastech 

s vyšší nadmořskou výškou je globální záření o 5% vyšší (700 – 2000 m n. m). 

Sluneční energie lez získávat přímou a nepřímou přeměnou.  

Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém  

se v polovodičových materiálech působením fotonů uvolňují záporné elektrony,  

a ve vhodně zkonstruované soustavě začne protékat elektrický proud. Solární 

články lze vyrábět z celé řady materiálů, od tradičních multikrystalických 

křemíkových destiček, po články z tenkých křemíkových fólií a přístroje skládající 

se z plastových nebo organických polovodičů.  

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí solárních-termálních 

systémů. V ohnisku solárních sběračů jsou umístěny termočlánky, které mění 

teplo v elektřinu. Termoelektrická přeměna je založena na tzv. Seebeckově jevu  

(v obvodu dvou různých drátů vzniká elektrický proud, pokud jejich spoje mají 

různou teplotu. Takto funguje termoelektrický článek. Jeho účinnost je závislá  

na vlastnostech obou kovů a na rozdílu teploty mezi studeným a teplým spojem) 

V ČR dopadá na zemský povrch za rok průměrně 1100 kWh/m2 energie. 

Roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331-1844 hod (ČHMÚ). 

Pomocí kapalinových kolektorů můžeme získat 300-800 kWh/m2 za rok. Zisk  

se však v jednotlivých měsících značně liší.  

Sluneční systém pracuje nejlépe, pokud je navržen pro skutečné místní 

podmínky. Pro dimenzování je důležité znát spotřebu TV, zda bude ohříván 

bazén, zda bude požadováno přitápění, způsob napojení na klasický zdroj 

energie, způsob regulace a další vstupní údaje: 

• počet hodin slunečního svitu a intenzita slunečního záření, která  

se mění podle znečištění atmosféry (město, venkov, hory);  
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• chod ročních venkovních teplot, větru či jiných nepříznivých 

meteorologických jevů, zejména námrazy, ty určují tepelné ztráty 

kolektorů; 

• orientace - ideální je na jih, případně s mírným odklonem (max. 

±45°), jihozápadní sm ěr je výhodnější, neboť maximum výkonu 

nastává obvykle kolem 14. hodiny, kdy jsou v důsledku nejvyšší 

denní teploty nejnižší tepelné ztráty. 

Tabulka č. 2 – Průměrné měsíční sumy slunečního svitu vybraných měst [1] 

  Měsíc/počet hodin v m ěsíci  CELKEM 
Město  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. (h/rok) 
Benecko  52 71 121 141 195 179 168 194 136 110 40 44 1 451 
Brno  41 67 127 159 224 218 212 219 155 117 44 37 1 620 
České Bud ěj. 41 60 124 137 195 197 181 199 138 97 55 43 1 467 
Hradec Kr.  31 61 120 149 217 206 192 211 153 107 45 29 1 521 
Cheb 36 48 111 135 183 176 172 191 133 96 37 32 1 350 
Jeseník  67 78 118 131 185 162 169 188 134 121 67 60 1 480 
Jind řich. Hr.  36 58 119 138 198 188 195 201 141 107 51 38 1 470 
Karlovy Vary  40 55 121 145 187 187 207 207 142 115 41 26 1 473 
Klatovy  37 61 119 136 194 199 198 208 139 97 53 44 1 485 
Luhačovice  31 63 115 141 197 187 176 200 138 106 39 24 1 417 
Olomouc  37 62 117 155 210 205 212 213 138 118 43 32 1 542 
Opava 43 57 118 135 190 185 184 194 134 106 56 46 1 448 
Ostrava  40 57 119 135 191 191 183 193 138 108 49 42 1 446 
Pardubice  36 60 122 158 220 210 181 209 154 108 52 39 1 549 
Plzeň 31 56 118 139 195 200 197 202 134 86 46 37 1 441 
Praha 43 62 128 149 208 210 204 214 150 103 55 47 1 573 
Prost ějov  31 54 103 137 192 191 191 200 136 100 37 27 1 399 
Přerov  37 61 112 150 209 208 200 203 142 106 37 31 1 496 
Sedlčany 30 52 114 133 191 188 191 196 127 88 39 34 1 383 
Strážnice  48 74 134 165 223 213 206 221 169 126 51 43 1 673 
Šumperk  28 57 111 146 197 172 179 199 144 103 30 25 1 391 
Telč 45 63 130 150 209 208 207 212 149 117 54 48 1 592 
Teplice  21 36 92 127 172 155 155 177 115 64 27 15 1 156 
Třeboň 43 64 126 140 196 191 197 203 141 107 58 48 1 514 
Turnov  27 55 102 125 194 196 169 190 129 85 33 27 1 332 
Ústí n. Labem 22 40 93 126 179 159 163 181 118 71 28 17 1 197 
Valaš. Mez. 36 60 114 133 194 190 181 199 140 108 43 33 1 431 
Velké Mez.  34 57 124 153 210 215 209 211 153 114 45 33 1 558 
Vsetín  39 69 109 128 182 175 168 182 133 113 40 33 1 371 
Vyšší Brod  54 70 126 133 178 181 185 194 140 105 59 52 1 477 
Zábřeh n.Mo.  31 61 110 136 186 192 186 193 136 104 26 21 1 382 
Žatec  30 53 121 143 199 196 202 205 138 88 46 33 1 454 
Znojmo  50 71 138 164 226 217 215 227 166 131 58 52 1 715 

Zdroj [1] (pozn. na http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/imagedata.php?1 lze nalézt sluneční svit každého 
města) 
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2.2 Energie v ětru 
Patří mezi základní primární zdroje energie, vyplývající forma sluneční 

energie. Vzniká díky tomu, že Slunce zahřívá Zemi nerovnoměrně. Mezi různě 

zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře vznikají tlakové rozdíly, které  

se vyrovnávají prouděním vzduchu. Působením aerodynamických sil na listy 

rotoru využívá větrná turbína umístěná na stožáru, a převádí energii větru  

na rotační energii mechanickou, která je v generátoru přeměněna v energii 

elektrickou. Při využívání energie větru se do atmosféry neuvolňují žádné emise 

skleníkových plynů a nepodílí se tak na globálním oteplování. Tato energie 

je ve srovnání z energií získávanou z fosilních zdrojů dražší. Nejsou zde však 

započteny škody na životním prostředí a není zohledněna jejich vyčerpatelnost. 

Větrné elektrárny mají velmi negativní ohlas u obyvatelstva, a to z důvodu změny 

rázu krajiny. Ukázku větrné elektrárny naleznete pod obrázkem č. 2.  

Výhodou větrné energie je její poměrně snadná přeměna v požadovanou 

elektřinu, na rozdíl od např. energie biomasy.  

V poslední době u nás větrných elektráren přibývá. Důvodem jsou zejména 

poměrně příznivé výkupní ceny a hlavně zákonem daná garance, že tyto ceny 

budou pevné po dobu 20 let od jejich spuštění.  

Povětrnostní podmínky v České republice nejsou nejvhodnější. ČR  

je vnitrozemský stát s typicky kontinentálním klimatem, které se projevuje 

významným sezónním kolísáním rychlostí větru. Příčinou je zejména globální 

vzdušné proudění typické pro severní a střední Evropu. 

Systémy větrné elektrárny rozlišujeme:  

• nezávislé na rozvodné síti (grid-off) 

• dodávající energii do rozvodné sítě (grid-on) 

Systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off), tedy autonomní systémy, 

slouží objektům, které nemají možnost se připojit k rozvodné síti. Zde se obvykle 

používají mikroelektrárny s výkonem od 0,1 do 5 kW. Cena energie získané  

z autonomního systému je dost vysoká, obvykle vyšší než je cena elektřiny  

ze sítě. Elektrárna, připojovací kabel a akumulátory pro teplo (eventuálně 
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elektřinu) představují investici v řádu stovek tisíc Kč. Jistou překážkou je i malá 

nabídka elektráren s výkonem od 5 do 50 kW. 

Systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid-on) jsou nejrozšířenější  

a používají se v oblastech s velkým větrným potenciálem. Slouží téměř výhradně 

pro komerční výrobu elektřiny. V tabulce č. 3 můžete vidět výkupní ceny  

za elektřinu v roce 2008.  

Tabulka č. 3 – Výkupní ceny za elektřinu z větrných elektráren pro r. 2008 

Elektrárna uvedená do 
provozu 

Výkupní cena elekt řiny do sít ě 
Kč/kWh 

Zelené bonusy 
Kč/kWh 

po 1. 1. 2008 2,460 1,870 

po 1. 1. 2007 2,520 1,930 

po 1. 1. 2006 2,570 1,980 

po 1. 1. 2005 2,820 2,230 

po 1. 1. 2004 2,960 2,370 

před 1. 1. 2004 3,280 2,690 

Zdroj: ERÚ [7] 

 

Obrázek č. 2 – Ukázka větrných elektráren 

 
Zdroj: Internetový obrázek 
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2.3 Energie biomasy 
Biomasa je hmota organického původu. Vzniká díky dopadající sluneční 

energii. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu  

a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat. Základní procesy 

technologie zpracování se dělí na spalování a zplyňování. Ze suché biomasy  

se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. 

Pokud je přítomen vzduch, dojde k hoření. Jedná se tedy o prosté spalování. 

Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn  

do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část 

vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná 

regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy  

se stále více používají. Tato technologie se výrazně neliší od běžných spalovacích 

zařízení. 

Ke spalování dochází samostatně nebo spolu s neobnovitelnými palivy  

za účelem výroby elektřiny či tepla.  

V přírodních podmínkách ČR lez využívat biomasu v následujících 

kategorií: 

• Biomasa odpadní 

o rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny - 

řepková a kukuřičná sláma, obilná sláma, seno, zbytky  

po likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze sadů  

a vinic, odpady z údržby zeleně a travnatých ploch;  

o lesní odpady (dendromasa) - po těžbě dříví zůstává v lese 

určitá část stromové hmoty nevyužita (pařezy, kořeny, kůra, 

vršky stromů, větve, šišky a dendromasa z prvních probírek  

a prořezávek);  

o organické odpady z průmyslových výrob - spalitelné odpady  

z dřevařských provozoven (odřezky, piliny, hobliny, kůra), 

odpady z provozů na zpracování a skladování rostlinné 
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produkce (cukrovary), odpady z jatek, mlékáren, lihovarů, 

konzerváren;  

o odpady ze živočišné výroby - hnůj, kejda, zbytky krmiv, 

odpady z přidružených zpracovatelských kapacit; 

o komunální organické odpady - kaly, organický tuhý komunální 

odpad (TKO);  

• Biomasa záměrně produkovaná k energetickým účelům, energetické 

plodiny. 

Pro tzv. energetické plantáže je potřeba si předem dobře rozmyslet volbu 

plodiny. Bereme v úvahu celou řadu ukazatelů: druh půdy, způsob využití a účelu, 

možnosti sklizně a dopravy a samozřejmě klimatické podmínky. K tomu nám 

pomáhá bonitace zemědělského půdního fondu. Základní jednotkou je BPEJ – 

bonitovaná půdně ekologická jednotka určená pětimístným kódem. 

Předem porovnáváme náklady na pěstování a na výrobu (spotřeba energie) 

a výnosu (zisku energie). Biomasa se zpracovává různými technologiemi. 

V tabulce č. 4 je jejich přehled. 

Tabulka č. 4 – Rozdělení technologií zpracování a přípravy biomasy ke spalování [1] 

 

Zdroj: [1] 

Termo-chemická 
přeměna (suché 

přeměny)

Spalování
Pyrolýza 

(produkce 
plynu, oleje)

Zplynování 
(produkce 
plynu)

Bio-
chemická 
přeměna

Fermetace, 
alkoholové 

kvašení 
(produkce 
etanolu)

anaerobní 
vyhnívání, 
metanové 

kvašení 
(produkce 
bioplynu)

Mechanicko-
chemická 
přeměna

Lisování 
olejů 

(produkce 
kapalných 

paliv, oleje)

Esterifikace 
surových 
bio-olejů 
(výroba 

bionafty a 
přírodních 

maziv

Štípání 
drcení, 

lisování, 
peletace, 

mletí 
(výroba 
pevných 

paliv)
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2.4 Energie vody 
Energie vody roztáčí turbíny různých konstrukcí, které ve spojení  

s generátorem (turbogenerátorem) přeměňují mechanickou energii proudu vody 

na energii elektrickou. Po její transformaci je rozváděna na místa spotřeby. 

Rozeznáváme několik typů vodních elektráren – průtokové, akumulační, 

přečerpávací, apod. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu, 

neznečišťují podzemní a povrchové vody, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu 

surovin a jejich provoz je bezpečný. Pružným pokrýváním spotřeby a schopností 

akumulace energie zvyšují efektivnost elektrizační soustavy. Vysokým stupněm 

automatizace přispívají k vyrovnávání změn na tocích a vytvářejí nové možnosti 

pro revitalizaci prostředí, např. prokysličováním vodního toku. Problémy vznikají 

při jejich výstavbě, kdy často dochází k zaplavováním ekologicky citlivých území. 

U velkých staveb přichází v úvahu protržení hrází. Naše vodní toky nemají 

potřebný spád ani dostatečné množství vody, proto je podíl výroby elektrické 

energie na její celkové výrobě poměrně nízký.  

Z celkové produkce elektřiny v ČR se ve vodních elektrárnách vyrobí asi 

3,3 %. Vodní elektrárny (včetně přečerpávacích) představují asi 12 % 

instalovaného výkonu elektráren v ČR. Většina tohoto výkonu (cca 90 %) připadá 

na zařízení s výkonem vyšším než 5 MW. V ČR se za malou vodní elektrárnu 

(MVE) považují zařízení s výkonem pod 10 MW, v EU pod 5 MW. MVE jsou 

rozptýleny po celé republice, tím se snižují ztráty v rozvodech - elektřinu není 

třeba daleko přenášet. Případný výpadek některé z nich je z hlediska sítě,  

na rozdíl od výpadku velkého centrálního zdroje, nevýznamný. 

Energii z vody je možno získat využitím jejího proudění (energie pohybová, 

kinetická) a jejího tlaku (energie potenciální, tlaková), nebo také obou těchto 

energií současně. Kinetická energie je ve vodních tocích dána rychlostí proudění; 

rychlost je závislá na spádu toku. Energie potenciální vzniká v důsledku gravitace, 

závisí na výškovém rozdílu hladin.  

Výstavba velkých vodních elektráren přináší výrazný zásah do životního 

prostředí (přehradní hráze, zatopené oblasti, změna vodního režimu). Potenciál 

pro jejich stavbu už je u nás v zásadě vyčerpán (ukázka vodní elektrárny – 
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obrázek č. 3). Naproti tomu MVE lze stavět stále, zejména v místech bývalých 

mlýnů, hamrů a pil.  

Rozhodujícími ukazateli k ohodnocení konkrétní lokality jsou dva základní 

parametry - využitelný spád a průtočné množství vody v daném profilu, který 

chceme využít. Při respektování všech známých aspektů MVE nemůže svým 

provozem vážně narušit životní prostředí v lokalitě. Přispívá naopak k revitalizaci 

místního říčního systému a kladně ovlivňuje režim vodního toku (čistí  

a provzdušňuje tok). Případné nedodržování odběru, které se projevuje tím,  

že přes jez neprotéká dostatečné (tzv. sanační) množství vody, by mělo být přísně 

postihováno. 

Ekonomika provozu. Elektřinu z MVE je možno dodávat do sítě. Výkupní 

ceny předepisuje Energetický regulační úřad pro každý rok zvlášť, pro rok 2008 

jsou ceny uvedeny v tabulce č. 5. Zákonem je garantováno, že tato cena  

se nezmění po dobu 30 let od uvedení MVE do provozu (resp. od rekonstrukce).  

U průtokových MVE lze dodávat elektřinu do sítě celý den za jednotnou cenu. 

Tam, kde je možné vodu zadržet, je výhodnější dodávku rozdělit na špičku, kdy  

je cena vyšší (MVE pracuje na vyšší výkon) a mimo špičku, kdy je cena nižší, 

výkon MVE snížit. 

Tabulka č. 5 – Výkupní ceny za elektřinu z MVE pro r. 2008 

Kč/kWh Výkupní cena elekt řiny do sít ě Zelené bonusy 

MVE uvedená do provozu celodenní VT NT celodenní VT NT 

po 1. 1. 2008 2,60 3,80 2,00 1,40 2,21 1,01 

po 1. 1. 2006 2,45 3,80 2,78 1,25 2,21 0,79 

po 1. 1. 2005 2,22 3,47 1,60 1,02 1,88 0,61 

před 1. 1. 2005 1,73 2,70 1,25 0,53 1,11 0,26 

Zdroj: ERÚ [7] 
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Obrázek č. 3 – Vodní elektrárna Střekov 

 
Zdroj: Internetový obrázek 

2.5 Energie prost ředí, geotermální energie, tepelná čerpadla 
Jádro Země je tvořeno roztavenými horninami a je obrovskou zásobárnou 

tepelné energie. Místy je žhavá hornina tak blízko povrchu, že se vyplatí teplo 

využívat jako tzv. geotermální energii, kterou mohou využívat geotermální 

elektrárny k výrobě elektřiny. Geotermální elektrárna využívá páru vycházející z 

vrtu, často o hloubce větší než jeden kilometr. Není-li k dispozici podzemní voda, 

tak se sousedním vrtem voda pod tlakem do hlubin v zemské kůře vhání. Obecně 

lze ze zemských vrtů využívat nízkopotenciální i vysokopotenciální teplou vodu. 

Celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren ve světě se odhaduje na 

8000 MW. Na rozdíl od většiny jiných typů elektráren, jako je jaderná elektrárna 

nebo elektrárna spalující fosilní paliva, nepotřebují geotermální elektrárny žádné 

palivo. Jejich nevýhodou je, že jsou dostupné pouze na některých místech 

zemského povrchu. Rovněž výstavba geotermální elektrárny je zhruba pětkrát 

dražší než stavba jaderné elektrárny. 
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V zemi, vodě i ve vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla. Jeho 

nízká teplota však neumožňuje přímé energetické využití. Tepelná čerpadla jsou 

zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět je na vyšší 

teplotní hladinu a předávat ho pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové 

vody. Využitelným zdrojem je i odpadní teplo technologických procesů. Tepelná 

čerpadla neprodukují vyhořelé palivo,  jde o zcela bezodpadovou technologii. 

Podle způsobu, jakým se uskutečňuje odsávání par z výparníku a zvýšení 

jejich tlaku, dělí se tepelná čerpadla na: 

− kompresorová (nejběžnější druh); 

− absorpční;  

− hybridní. 

Typ tepelného čerpadla se určuje podle druhu ochlazované a ohřívané 

látky. Nejobvyklejší kombinace jsou vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, 

nemrznoucí kapalina/voda nebo země/voda. U teplovzdušných tepelných čerpadel 

se často využívá možnost reverzního chodu - zatímco v zimě topí, v létě vzduch  

v místnosti ochlazují. Tyto systémy se rozšiřují zejména v kancelářských 

prostorách. 
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3  VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELN
Česká republika se p

elektrické energie z obnovitelných zdroj

elektřiny z OZE měl činit 8

obrázku č. 4 je uveden podíl OZE na celkové výrob

V letech 2003 –

energetické koncepce a

řada nařízení, postupů

napomoci k naplnění cíle, který si 

V této kapitole 

informaci o výrobě elektrické energie z

a zda naplňujeme cíle, které jsme si stanovili. Informace obsahuje stat

která jsou shromažďována Mi

regulačním úřadem (ERÚ) 

Obrázek č. 4 – Indikativní cíle 
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VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELN ÝCH ZDROJŮ NA ÚZEMÍ 
eská republika se při vstupu do Evropské unie zavázala ke zvýšení výroby 

obnovitelných zdrojů (OZE). Do roku 2010 by podíl využívání 

ěl činit 8 % z hrubé domácí spotřeby v ČR v

. 4 je uveden podíl OZE na celkové výrobě všech členských stát

– 2004 probíhaly významné diskuse při projednává

energetické koncepce a novely energetického zákona. Byla 

ízení, postupů, směrnic a samozřejmě také podpor, které by m

ění cíle, který si ČR dala. 

této kapitole se budu zabývat legislativou, která se OZE dotýká a podala 

ě elektrické energie z obnovitelných zdrojů v

ujeme cíle, které jsme si stanovili. Informace obsahuje stat

která jsou shromažďována Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým 

adem (ERÚ) [3,4,5,6]. 

Indikativní cíle členských států EU v oblasti výroby elektřiny z OZE do 

Podíl OZE na celkové výrobě
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ři projednávání Státní 

novely energetického zákona. Byla připravována celá 
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ů v letech 2005 – 2007 

ujeme cíle, které jsme si stanovili. Informace obsahuje statistická data, 

myslu a obchodu, Energetickým 
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cíl 2010

skutečnost 2005
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3.1 Legislativa  
Evropská energetická politika preferuje tři základní priority: obnovitelné 

zdroje energie, energetickou efektivnost a bezpečnost zásobování energií. 

Zásadní legislativní stimuly na evropské úrovni představují Směrnice  

č. 2001/77/ES, o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů na jednotném trhu, 

Směrnice č. 2003/30/ES, o podpoře využití biopaliv nebo jiných obnovitelných 

paliv pro dopravu, Směrnice č. 2003/96 ES, o zdanění energetických produktů  

a elektřiny a další úpravy. 

Základním pramenem právních úprav je: 

• zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. Zákon upravuje způsoby podpory výroby elektřiny  

z obnovitelných zdrojů energie.  

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

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích. 

• Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek 

poskytování platby pro pěstování energetických plodin (se změnami 

333/2007 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro 

poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení 

porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro 

energetické využití (se změnami: 512/2006 Sb., 148/2008 Sb.). 

• Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné 

programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství,  

k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy 

pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich 

posuzování (se změnami: 500/2001 Sb., 203/2004 Sb.). 
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• Vyhláška 475/2005 novelizovaná vyhláškou 364/2007 Sb., o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů 

• Vyhláška 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen. 

• Cenová rozhodnutí ERÚ č. 8/2008 

Účelem těchto právních norem je podpora využívání obnovitelných zdrojů 

energie, zajišťování trvalého zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě 

neobnovitelných energetických zdrojů, přispívání k šetrnému využívání ostatních 

přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. A cesta k naplnění 

indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 

elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další 

zvyšování tohoto podílu po tomto roce. Seznam a aktuální znění všech zákonů 

mající spojení s obnovitelnými zdroji lze najít na www.mpo.cz (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu). 

Strategickým dokumentem pro plnění cílů je „Národní program “ – Národní 

program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných  

a druhotných zdrojů zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě  

s Ministerstvem životního prostředí ve smyslu Hlavy III zákona č. 406/2000 Sb. 

Národní program se vyhlašuje na čtyřleté období.  

Národní program je zaměřen na následující cílové skupiny: 

• státní správu a samosprávu, 

• podnikatelskou sféru, 

• nevládní organizace a domácnosti. 

Národní program a doporučená opatření vychází zejména z Energetické 

politiky ČR a Státní politiky životního prostředí. 
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3.2 Plnění indikativního cíle výroby elekt řiny z obnovitelných 
zdroj ů  

 Jak již bylo výše napsáno, národním indikativním cílem pro Českou 

republiku je stanoven podíl 8 % v roce 2010. Podle dostupných statistických 

zjišťování, která provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu [3,4,5,6], Český 

statistický úřad, Český hydrometeorologický ústav, Státní fond životního prostředí, 

můžeme vidět, jakým způsobem plníme svůj stanovený cíl. Které oblasti jsou pro 

nás klíčové, a které je potřeba více podporovat. V tabulce č. 6 je znázorněn vývoj 

jednotlivých obnovitelných zdrojů na území České republiky. 

Tabulka č. 6 – Časová řada vývoje hrubé výroby elektřiny v letech 2004 – 2007 (Pozn.: u 
větrných, vodních a solárních elektráren uvedena netto výroba dle ERÚ) 

Druh OZE 

Hrubá výroba elektřiny 
Trend hrubé výroby 
el. z OZE mezi roky        

2005-2007 2004 2005 2006 2007 

GWh GWh GWh GWh % 

Vodní elektrárny 2 019,40 2 380,91 2 550,70 2 089,60 9,50 

   Malé vodní elektrárny do 1 MW 286,10 343,98 333,00 520,50 -2,60 

   Malé vodní elektrárny od 1 do 10    
   MW 617,40 728,73 631,40 491,60 -12,80 

   Velké vodní elektrárny na 10 MW 1 116,90 1 309,20 1 586,30 1 077,50 22,39 

Biomasa celkem 564,54 560,25 731,06 968,06 31,59 

   Štěpka apod. 265,27 222,50 272,72 427,53 23,05 

   Celulózové výluhy 272,82 280,58 350,03 474,57 25,29 

   Rostlinné materiály 20,82 53,77 84,46 26,42 57,11 

   Pelety 2,62 4,44 23,85 39,21 437,20 

   Ostatní biomasa 0,00 0,00 0,00 334,00 0,01 

Bioplyn Celkem 138,79 160,86 175,84 215,22 9,55 

   Komunální ČOV 63,51 71,44 67,66 70,87 -5,21 

   Průmyslový ČOV 2,00 2,87 2,07 3,29 -27,87 

   Zemědělský bioplyn 7,13 8,24 19,21 43,25 133,18 

   Skládkový plyn 66,07 78,29 86,90 97,81 11,11 

Tuhé komunální odpady (BRKO) 10,03 10,61 11,26 11,98 6,14 

Větrné elektrárny (nad 100 kW) 9,87 21,44 49,40 125,10 130,55 

Fotovoltaické systémy 0,08 0,39 0,54 2,13 38,46 

Kapalná biopaliva 0,00 0,00 0,22 0,09 0,00 

Celkem 2 771,78 3 133,46 3 518,83 3 412,10 16,17 

Podíl na hrubé domácí spotřebě 4,04% 4,48% 4,91% 4,74%   

Zdroj:  MPO, ERÚ [3] 
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Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál  

z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla. Využívání biomasy je tradiční, 

hlavně v oblasti výroby tepla. Elektřina vyrobená z biomasy nemá problémy  

se stabilitou dodávek a tu lze dále maximalizovat současným využíváním biomasy  

s fosilními palivy. Biomasa má však i své limity a tou je dopravní dostupnost. 

Elektivní je pouze v okruhu do 50 km od uvažovaného využití. 

Energetické zastoupení má také bioplyn. Na základě hlavní vsázky  

do reaktorů byl roztříděn: 

• Bioplynové hospodářství na komunálních ČOV, 

• Bioplynové hospodářství na průmyslových ČOV, 

• Bioplynové stanice (zemědělské), 

• Energetické využívání skládkového plynu. 

Velmi dynamický rozvoj zažívá výstavba bioplynových stanic, která předčila 

i rozvoj využívání skládkového plynu, který byl dominantní právě v předchozích 

letech. Bioplyn je využíván především pro vlastní potřebu provozů. 

Energie větru zaznamenala velmi prudký rozvoj. Ten je způsoben přijetím 

nového zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE a dostupnou zahraniční 

technologií. V roce 2007 bylo instalováno 113,8 MW elektrického výkonu větrných 

elektráren, což je o 70,3 MW více než v roce 2006. Hrubá výroba elektrické 

energie z větrných elektráren činila v roce 2007 celkem 125,1 GWh. To je oproti 

předchozímu roku nárůst o 150 %. Bohužel toto neshledalo moc velký úspěch  

u obyvatel dotčených oblastí. Masivní výstavba v Krušných horách mění výrazně 

ráz krajiny.   

V roce 2007 byla uvedena do provozu největší větrná farma na území ČR 

Kryštofovy Hamry (Krušné hory, nadmořská výška 830 m n. m.). V roce 2008, kdy 

probíhal zkušební provoz, vyrobila téměř 94 GWh. Pro porovnání: největší vodní 

elektrárna na Labi Střekov vyrobila dle sdělení ČEZ Obnovitelné zdroje 80 GWh. 

[2] 

Využívání sluneční energie se nyní rozumí výroba elektřiny  

ve fotovoltaických systémech jak pro dodávku do sítě, tak pro vlastní spotřebu. 
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z OZE pro rok 2010 nebude pravděpodobně splněn. Hlavní podíl na výrobě mají 

vodní elektrárny, jejichž instalovaný výkon je za poslední období stejný a na stále 

dobré hydrologické podmínky se nelze spoléhat. Dalším důvodem neúspěchu je, 

že při stanovování indikativního cíle byly kladeny příliš velké naděje na rozvoj trhu 

s biomasou. Tento trh se však z důvodu nízké atraktivnosti dostatečně nerozvinul. 
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4 FINANČNÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
INVESTIC 

Ekonomická efektivnost investic je základním kritériem plánování  

a rozhodování každého subjektu. Ať se jedná o výdělečnou či nevýdělečnou 

organizaci nebo fyzickou osobu.  Pokud je něco efektivní, znamená to pro nás 

výnosnost, užitečnost, návratnost a účelnost.  

Nejčastější metody zhodnocení efektivnosti investičních záměrů jsou: 

• doba návratnosti 

• čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) 

• vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) 

Doba návratnosti (DN) – představuje počet let, za který se kapitálový výdaj 

splatí peněžními příjmy z investic.  

IN – investiční jednorázový výdaj 

CF – roční peněžní toky (příjmy z investic) nebo úspora  

      vlastních (provozních) nákladů 

Investice, která vykazuje kratší dobu návratnosti, je považována  

za výhodnější, neboť zvyšuje možnost očekávané výnosnosti, tj. lepší likviditu  

a bezpečnější investici. Tato metoda patří k jedné z nejjednodušší, ale  

ne nejpřesnější. Předpokládá, že peněžní příjmy z investic budou po celou dobu 

konstantní.  

Čistá současná hodnota (NPV) – určuje v absolutní hodnotě rozdíl mezi 

současnou hodnotou peněžních příjmů z investice a současnou hodnotou všech 

kapitálových výdajů vynaložených na tuto investici  

Tato metoda je nejpřesnější metodou pro investiční rozhodování zejména  

z důvodu respektování faktoru času a jeho vlivu na hodnotu peněz, protože 

upravuje budoucí náklady a výnosy formou diskontování na jejich současnou 

hodnotu. 

CF

IN
DN =
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Pokud je čistá současná hodnota kladná (peněžní příjmy převyšují 

kapitálové výdaje), potom není důvod danou investici neuskutečnit.   

Za předpokladu volných peněžních prostředků. 

∑ ∑ +
==

t t

tr

CF
DCFNPV

0 0 )1(
                  

tr

CF
DCF

)1( +
=  

 

DCF    diskontované peněžní toky v jednotlivých letech 

t          doba životnosti 

 

Diskontování je matematický postup, kdy jsou diskontovány (přepočítány  

a sečteny) budoucí výnosy (zisky, peníze,peněžní toky) v jednotlivých obdobích  

na současnou hodnotu investice s použitím diskontní míry. 

4.1 Solární systém pro p řípravu TV bytového domu v Lounech 
Diplomovou práci zaměřím na výhodnost solárního systému pro ohřev teplé 

vody (TV) v bytových domech.  Vždyť více než 40 % obyvatel naší republiky žije 

právě v objektech s více bytovými jednotkami a spotřeba teplé vody není určitě 

zanedbatelná. Náklady na její přípravu také ne, přitom nejjednodušším způsobem, 

jak využít slunečního záření pro výrobu energie, je postavit do cesty slunečním 

paprskům plochý solární kolektor. Na absorpční ploše kolektoru se přemění 

sluneční záření v teplo, které je pomocí čerpadla odvedeno k dalšímu využití. 

Vstupní data jsem získala od bytového domu v Lounech, ulice Přemyslovců 

č. p. 2025 – 2030. Bohužel se jedná o společenství vlastníků jednotek  

a ne o bytové družstvo, kterému by z tohoto uskupení plynulo více výhod, 

především ve formě dotací. 

Toto sdružení nájemníků odkupuje teplo a teplou vodu z výměníkové 

stanice, která získává teplo a TV spalováním těžkého topného oleje (TTO) mazut. 

Náklady na získání tepla a teplé vody rok od roku stále stoupají, jak je vidět  

na grafu obrázku č. 7. S porovnáním cen v jiných městech se jedná opravdu  

o značný nárůst. Například na Mostecku byla cena tepla potřebná pro ohřev TV 

437,42 Kč/GJ, což je o 34 % méně než v Lounech, kde je cena na 662,70 Kč/GJ. 
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Během posledního roku došlo t

je určitě dobrý důvod k

Tabulka č. 7 – Vývoj cen tepla, TV v

Vývoj cen za GJ

Období Kč/GJ 

2005        411,579 Kč 

2006        471,797 Kč 

2007        461,580 Kč 

2007        500,140 Kč 

IQ/2008        549,360 Kč 

2Q/2008        562,800 Kč 

4Q/2008        662,700 Kč 

Průměrný nárůst cen 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 7 – Graf vývoje

 Zdroj: vlastní zpracování 
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hem posledního roku došlo třikrát ke zdražení ceny za GJ. Nár

vod k zamyšlení se nad změnou získávání tepla a teplé vody.
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a to podle velikosti kolektorové plochy. Cílem je zhodnotit a doporučit, která 

z variant je pro bytový dům efektivnější. 

4.2 Vstupní data 
Pro správné stanovení velkosti solárního systému, je nutné znát údaje  

o spotřebě teplé vody v objektu a spotřebě energie potřebné pro ohřev teplé vody. 

Z údajů lze vyčíst spotřeba TV v jednotlivých měsících (tabulka č. 8). Tento údaj 

nám pomůže optimalizovat výpočet velikosti solárního systému i ve vztahu  

k jednotlivým měsícům, kdy spotřeba TV mezi letními a zimními měsíci bývá 

rozdílná.  

Tabulka č. 8 – Přehled vstupních dat bytového domu č. p. 2025 – 2030, Louny v letech 2005 - 
2008 

Vstupní data bytového domu č. p. 2025 - 2030 

Období 
Ohřev 

TUV (GJ) 
Kč/GJ 

Celkem 
ohřev TUV 

SV 
(m3) 

Kč/m3 
Celkem 

SV 
Počet osob 

Průměrná 
denní 
spotřeba TV 
m3 

 1/05 45,408 411,579 18 688,98 210 48,436 10 171,56   7,00 
 2/05  42,234 411,579 17 382,63 178 48,436 8 621,61   5,93 
 3/05 45,767 411,579 18 836,74 153 48,436 7 410,71   5,10 
 4/05  41,457 411,579 17 062,83 191 48,436 9 251,28   6,37 
 5/05  41,012 411,579 16 879,68 160 48,436 7 749,76   5,33 
 6/05 35,121 411,579 14 455,07 158 48,436 7 652,89   5,27 
 7/05 26,070 411,579 10 729,86 119 48,436 5 763,88   3,97 
 8/05 42,692 411,579 17 571,13 154 48,436 7 459,14   5,13 
 9/05 37,130 411,579 15 281,93 176 48,436 8 524,74   5,87 
 10/05 45,371 411,579 18 673,75 165 48,436 7 991,94   5,50 
 11/05 43,404 411,579 17 864,17 196 48,436 9 493,46   6,53 
 12/05 47,659 411,579 19 615,44 181 48,436 8 766,92   6,03 
  493,325   203 042,21 2041   98 857,88 141 68,03 
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Vstupní data bytového domu č. p. 2025 - 2030 

Období TUV (GJ) Kč/GJ Celkem TUV 
SV 

(m3) 
Kč/m3 Celkem SV Počet osob 

Průměrná 
denní 
spotřeba TV 
m3 

 1/06 51,534 471,797 24 313,59 230 52,553 12 087,19   7,67 
 2/06 44,788 471,797 21 130,84 175 52,553 9 196,78   5,83 
 3/06 48,421 471,797 22 844,88 176 52,553 9 249,33   5,87 
 4/06 43,464 471,797 20 506,18 208 52,553 10 931,02   6,93 
 5/06 48,08 471,797 22 684,00 170 52,553 8 934,01   5,67 
 6/06 36,12 471,797 17 041,31 184 52,553 9 669,75   6,13 
 7/06 26,352 471,797 12 432,79 107 52,553 5 623,17   3,57 
 8/06 33,353 471,797 15 735,85 140 52,553 7 357,42   4,67 
 9/06 33,210 471,797 15 668,38 176 52,553 9 249,33   5,87 
 10/06 39,241 471,797 18 513,79 155 52,553 8 145,72   5,17 
 11/06 38,6 471,797 18 211,36 177 52,553 9 301,88   5,90 
 12/06 40,892 471,797 19 292,72 157 52,553 8 250,82   5,23 
  484,055   228 375,70 2055   107 996,42 141 68,50 

 

Vstupní data bytového domu č. p. 2025 - 2030 

Období TUV (GJ) Kč/GJ Celkem TUV 
SV 

(m3) 
Kč/m3 Celkem SV Počet osob 

Průměrná 
denní 
spotřeba TV 
m3 

 1/07 47,945 461,58 22 130,45 228 55,125 12 568,50   7,60 
 2/07 40,868 461,58 18 863,85 169 55,125 9 316,13   5,63 
 3/07 39,19 461,58 18 089,32 195 55,125 10 749,38   6,50 
 4/07 39,723 461,58 18 335,34 171 55,125 9 426,38   5,70 
 5/07 37,67 461,58 17 387,72 150 55,125 8 268,75   5,00 
 6/07 33,94 461,58 15 666,03 146 55,125 8 048,25   4,87 
 7/07 37,069 461,58 17 110,31 165 55,125 9 095,63   5,50 
 8/07 22,901 461,58 10 570,64 112 55,125 6 174,00   3,73 
 9/07 28,750 461,58 13 270,43 137 55,125 7 552,13   4,57 
 10/07 40,16 475,07 19 078,81 184 55,125 10 143,00   6,13 
 11/07 37,4 500,14 18 705,24 164 55,125 9 040,50   5,47 
 12/07 56,89 500,14 28 452,96 235 55,125 12 954,38   7,83 
  462,506   217 661,10 2056   113 337,00 136 68,53 
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Vstupní data bytového domu č. p. 2025 - 2030 

Období TUV (GJ) Kč/GJ Celkem TUV 
SV 

(m3) 
Kč/m3 Celkem SV Počet osob 

Průměrná 
denní 
spotřeba TV 
m3 

 1/08 26,04 549,36 14 305,33 101 60,32 6 092,32   3,37 
 2/08 38,315 549,36 21 048,73 151 60,32 9 108,32   5,03 
 3/08 37,285 549,36 20 482,89 148 60,32 8 927,36   4,93 
 4/08 41,281 549,36 22 678,13 166 60,32 10 013,12   5,53 
 5/08 39,159 549,36 21 512,39 162 60,32 9 771,84   5,40 
 6/08 32,646 562,8 18 373,17 139 60,32 8 384,48   4,63 
 7/08 31,784 562,8 17 888,04 142 60,32 8 565,44   4,73 
 8/08 26,102 562,8 14 690,21 119 60,32 7 178,08   3,97 
 9/08 33,442 562,8 18 821,16 133 60,32 8 022,56   4,43 
 10/08 55,048 562,8 30 981,01 174 60,32 10 495,68   5,80 
 11/08 35,29 662,72 23 387,39 147 60,32 8 867,04   4,90 
 12/08 56,54 662,7 37 469,06 236 60,32 14 235,52   7,87 

  452,932   261 637,50 1818   109 661,76 132 60,60 

Zdroj: Vlastní zpracování – na základě faktur a evidence účetní firmy BYTOS Louny 

 

V tabulce č. 9 je uvedena průměrná denní spotřeba TV v letních měsících 

za období 2005 – 2008. Bytový dům prováděl podrobnou evidenci spotřeb energií 

po jednotlivých měsících, proto můžeme přesněji stanovit velikost kolektorové 

plochy, a tím zajistit co nejefektivnější využití energie získané sluneční energií.  

Tabulka č. 9 – Průměrná denní spotřeba TV 

Průměrná denní spotřeba TV v m3 

Červenec 4,44 

Srpen 4,38 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Výpočet kolektorové plochy 
Stanovení kolektorové plochy. Aby provozem solárního systému nevznikly 

výrazné přebytky energie v letním období, tj. v období s nejnižší spotřebou TV  

a zároveň v období největších solárních zisků, provádí se odhad potřebné 
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kolektorové plochy právě na letní měsíce. Kolektorovou plochu lze stanovit dvojím 

výpočtem: 

− klasickým výpočtem přes koeficienty účinnosti solárních kolektorů, 

meteorologickými údaji pro danou lokalitu (sluneční záření pro oblast 

Žatecka je 1100 kWh/m2 energie); 

− odhadem plochy z údajů maximálních a průměrných zisků 

jednotlivých kolektorů. 

Druhý způsob je jednodušší a rychlejší. Podle dlouhodobých měření byly 

stanoveny průměrné denní zisky jednotlivých kolektorů při slunečném dnu  

v systému přípravy TV. 

Minimální denní spotřeba TV v letních měsících byla vypočtena cca 4,5 m3 

(tabulka č. 9). Pro výpočet kolektorové plochy budeme vycházet ze zaokrouhlení  

5 m3. Na ohřev 1 m3, při standardní teplotě TV 55 ̊C (studená voda o teplotě 10 ̊C), 

je třeba 55 kWh. Připočtením tepelných ztrát rozvodů TV, cirkulace a akumulace 

30 – 50 %, je třeba 74 kWh/m3 (použito 35 % ztráty). Denní minimální potřeba 

energie tedy bude činit 370 kWh/den. 

Plochý kolektor Regulas KPC 1 s aktivní plochou kolektoru 1,87 m2 

vykazuje průměrný denní zisk 7 – 7,5 kWh, tzn. cca 3,8 kWh/m2 kolektoru. 

Když minimální denní potřebu energie (pro 5 m3 TV=370 kWh) podělíme 

průměrným denním slunečním ziskem daného kolektoru, získáme údaj o potřebné 

velikosti kolektorové plochy pro bytový dům s průměrnou denní spotřebou TV 

v letních měsících 5 m3. 

370 kWh ÷ 3,8 kWh = 100 m 2  

Kolektorová plocha 100 m2 solárního systému je dle norem o kolektorech 

optimální pro počítané letní měsíce. Pro daný typ KPC 1: 1 kolektor = 1,87 m2, 

bude pro 100 m2 třeba 54 kolektorů (100 ÷ 1,87 = 54). 

Díky difuznímu svitu i v měsících, kdy sluníčka není nadbytek, nebo je za 

mraky, solární systémy vyrábí energii. V tabulce č. 10 je uvedeno procentní 

rozložení slunečního svitu v jednotlivých měsících. Vhodným umístěním kolektoru, 

pokud možno na jižní stranu a podle dané oblasti, náš vybraný typ kolektoru 
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vyrobí cca 500 kWh/m2 za rok. Roční výrobu proložíme procentem solárního zisku 

v jednotlivých měsících a získáme výrobu energie v jednotlivých měsících.  Tato 

vyrobená energie nám ohřeje (připraví) TV. V tabulce č. 11 je uveden výpočet 1. 

varianty výroby energie navrženým systémem o velikosti 100 m2. 

Tabulka č. 10 –  Rozložení solárního zisku v jednotlivých měsících 

Rozložení solárního zisku v 
jednotlivých měsících 

leden 1,8% 
únor 3,1% 
březen 6,8% 
duben 10,0% 
květen 14,0% 
červen 14,1% 
červenec 15,4% 
srpen 13,4% 
září 10,6% 
říjen 7,3% 
listopad 2,3% 
prosinec 1,2% 

  
 Kontrolní součet 100,0% 

Zdroj: Benefit Energy Centre o. p. s. 

Tabulka č. 11 – 1. varianta - výpočet výroby energie v jednotlivých měsících pro 100 m2 kolektorové 
plochy 

Období 

Vyrobená energie 

kWh/m2 % rozložení 
sl. zisku 

Množství připravené TV z 
vyrobené energie (74 

kWh/m3) 

Průměr 
výroby TV 
m3/den 100 m2 * 500 

 1/07 917,32 kWh  1,8% 12,40 0,41 

 2/07 1 538,04 kWh  3,1% 20,78 0,74 

 3/07 3 387,96 kWh  6,8% 45,78 1,53 

 4/07 4 984,10 kWh  10,0% 67,35 2,25 

 5/07 6 986,91 kWh  14,0% 94,42 3,15 

 6/07 7 060,30 kWh  14,1% 95,41 3,18 

 7/07 7 714,65 kWh  15,4% 104,25 3,48 

 8/07 6 720,89 kWh  13,4% 90,82 3,03 

 9/07 5 311,28 kWh  10,6% 71,77 2,39 

 10/07 3 641,76 kWh  7,3% 49,21 1,64 

 11/07 1 137,48 kWh  2,3% 15,37 0,51 

 12/07 599,32 kWh 1,2% 8,10 0,27 

  50 600,00 kWh 100,0% 676,00 22,57 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výpočtu 1. varianty je zřejmé, že v letních měsících vyrobíme v průměru 

3,5 m3 teplé vody za den, celkem 676 m3 za rok (tabulka č. 11). Dle vykázané 

průměrné denní spotřeby TV (tabulka č. 9), 100 m2 kolektorové plochy z velké 

části pokryje spotřebu TV v těchto měsících. Nebude tedy docházet k plýtvání 

s energií, naopak máme ještě rezervu. Proto jsem se rozhodla provést druhý 

výpočet pro 136 m2 kolektorové plochy. V tabulce č. 12 je uveden výpočet  

2. varianty. 

Tabulka č. 12 – 2. varianta - výpočet výroby energie v jednotlivých měsících pro 136 m2 kolektorové 
plochy 

Období 

Vyrobená energie 

kWh/m2 % rozložení 
sl. zisku 

Množství připravené TV z 
vyrobené energie (74 

kWh/m3) 

Průměr 
výroby TV 
m3/den 136 m2 * 500 

 1/07 1 247,55 kWh  1,8% 16,86 0,56 

 2/07 2 091,73 kWh  3,1% 28,27 1,01 

 3/07 4 607,63 kWh  6,8% 62,27 2,08 

 4/07 6 778,38 kWh  10,0% 91,60 3,05 

 5/07 9 502,20 kWh  14,0% 128,41 4,28 

 6/07 9 602,01 kWh  14,1% 129,76 4,33 

 7/07 10 491,93 kWh  15,4% 141,78 4,73 

 8/07 9 140,41 kWh  13,4% 123,52 4,12 

 9/07 7 223,34 kWh  10,6% 97,61 3,25 

 10/07 4 952,79 kWh  7,3% 66,93 2,23 

 11/07 1 546,97 kWh  2,3% 20,90 0,70 

 12/07 815,07 kWh 1,2% 11,01 0,37 

  68 000,00 kWh 100,0% 919,00 30,70 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při 2. variantě vyrobíme cca 4,5 m3 TV v letních měsících. Tato varianta 

nám nabízí maximální využití sluneční energie v těchto měsících. Vyrobená 

energie bude plně využita a celkově vyrobí 919 m3 teplé vody za rok, tj. 46 % 

z celkové průměrné spotřeby TV celého bytového domu. První varianta by pokryla 

pouze 34 % z celkové spotřeby TV. 

Pro rozhodování musíme vzít v úvahu další důležité ukazatele. Mezi tyto 

ukazatele patří v první řadě náklady na investici, jejich dobu návratnosti  

a možnými zdroji k financování, které má daný subjekt k dispozici. 

V tabulce č. 13 jsou zobrazeny náklady na investici obou variant, které  

se pohybují v rozmezí 20 tis. Kč – 24 tis. Kč za m2 solární plochy vč. 9 % DPH. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o obytný dům, dle zákona č. 235/2004  o dani 

z přidané hodnoty, podléhá snížené sazbě DPH. Pro výpočet použiji vyšší odhad 

investičních nákladů (23. tis. Kč), v případě nižších cen by návratnost byla kratší,  

a tedy vždy pozitivnější. 

Tabulka č. 13 – Náklady na investice 

Náklady na pořízení solárního systému 

  Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Počet kolektorů 54 73 

Kolektorová plocha 100 m2  136 m2  

Podíl na celkové spotřebě TV 34% 46% 

Celkové náklady na pořízení         2 300 000,00 Kč      3 128 000,00 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

Životnost solárních panelů se předpokládá až 25 let. Náklady na provoz 

jsou minimální. Zařízení je bezobslužné, občas je třeba zkontrolovat tlak v okruhu 

panelů, oběhové čerpadlo. Při takto velkém systému by však provozní náklady 

neměly přesáhnout 5 tis. Kč za rok.  

Pro porovnání nákladů mezi solárním systémem a stávajícím systémem 

jsem vycházela z předpokladu, že do budoucna bude docházet k dalšímu nárůstu 

cen. Podle vstupních dat víme, že za poslední 4 roky bylo průměrné zdražení  

ve výši 10,8 % (tabulka č. 7). Jen za rok 2008 byl nárůst cen o 33 %. 

Nepředpokládám, že tempo růstu cen bude probíhat nadále tímto tempem, proto 

jsem pro porovnání nákladů uvažovalo o 8 % nárůstu. Nákup studené vody bude 

probíhat u obou systémů, proto pro porovnání vycházím pouze z nákladů  

na přípravu TV.  

V tabulce č. 14 jsou porovnány obě varianty solárních systémů  

se stávajícím systémem pro přípravu TV. V prvním roce, pro výpočet nákladů  

u stávajícího systému, vycházím z ceny pro rok 2008 za 1 m3. V dalších letech 8% 

nárůst cen za energie.  Výpočet je proveden pro maximální množství připravené 

TV za rok vyrobené solárními kolektory, tj. 1. varianta 676 m3, 2. varianta 919 m3 

(dle tabulek č. 11 a 12). Náklady na ohřev TV solárními kolektory jsou tedy nulové.  
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Z kumulovaných (součtových) nákladů na přípravu TV stávajícím systémem 

je zřejmá návratnost investice, která nastane ve 14 roku užívání solárního 

systému, a to u obou variant. Od 15 roku fungování začne být investice pro bytový 

dům přínosná. Výnos z uspořených nákladů bude za dalších 5 let činit: 

1. varianta  2.152 tis. Kč 

2. varianta  2.924 tis. Kč 

Druhá varianta je za posledních 5 let o 772 tis. Kč výhodnější. Pokud budeme 

předpokládat, delší životnost, výrobci uvádějí 25 let, bude výnos u 2. varianty  

o 1.710 tis. Kč vyšší oproti 1. variantě v 25 roce provozu.  
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Tabulka č. 14 – Porovnání nákladů na přípravu teplé vody 

Porovnání nákladů na přípravu teplé vody s výhledem do budoucna 

Roky 

1. Varianta - 100 m2  2. Varianta - 136 m2  

Maximální 
množství 

připravené TV 
m3/rok 

Náklady na 
přípravu TV s 

kolektory 

Náklady na přípravu TV 
se stávajícím systémem 

Náklady na přípravu 
TV kumulovaně 

Maximální 
množství 

připravené TV 
m3/rok 

Náklady na 
přípravu TV s 

kolektory 

Náklady na přípravu TV 
se stávajícím systémem 

Náklady na přípravu 
TV kumulovaně 

1 676 0,00 97 290,00 97 290,00 919 0,00 132 262,00 132 262,00 
2 676 0,00 105 073,00 202 363,00 919 0,00 142 843,00 275 105,00 
3 676 0,00 113 479,00 315 842,00 919 0,00 154 270,00 429 375,00 
4 676 0,00 122 557,00 438 399,00 919 0,00 166 612,00 595 987,00 
5 676 0,00 132 362,00 570 761,00 919 0,00 179 941,00 775 928,00 
6 676 0,00 142 951,00 713 712,00 919 0,00 194 336,00 970 264,00 
7 676 0,00 154 387,00 868 099,00 919 0,00 209 883,00 1 180 147,00 
8 676 0,00 166 738,00 1 034 837,00 919 0,00 226 674,00 1 406 821,00 
9 676 0,00 180 077,00 1 214 914,00 919 0,00 244 808,00 1 651 629,00 

10 676 0,00 194 483,00 1 409 397,00 919 0,00 264 393,00 1 916 022,00 
11 676 0,00 210 042,00 1 619 439,00 919 0,00 285 544,00 2 201 566,00 
12 676 0,00 226 845,00 1 846 284,00 919 0,00 308 388,00 2 509 954,00 
13 676 0,00 244 993,00 2 091 277,00 919 0,00 333 059,00 2 843 013,00 
14 676 0,00 264 592,00 2 355 869,00 919 0,00 359 704,00 3 202 717,00 
15 676 0,00 285 759,00 2 641 628,00 919 0,00 388 480,00 3 591 197,00 
16 676 0,00 308 620,00 2 950 248,00 919 0,00 419 558,00 4 010 755,00 
17 676 0,00 333 310,00 3 283 558,00 919 0,00 453 123,00 4 463 878,00 
18 676 0,00 359 975,00 3 643 533,00 919 0,00 489 373,00 4 953 251,00 
19 676 0,00 388 773,00 4 032 306,00 919 0,00 528 523,00 5 481 774,00 
20 676 0,00 419 875,00 4 452 181,00 919 0,00 570 805,00 6 052 579,00 

    0,00 4 452 181,00     0,00 6 052 579,00   

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 FINANCOVÁNÍ INVESTIC VYUŽÍVÁNÍ 
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Tím, že se ČR zavázala dosáhnout indikativního cíle podílu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, je pro nás velmi důležitá podpora státu. Směrnice 

2001/77/ES nestanovuje jednotný systém podpory výroby elektřiny z OZE, proto  

je v rámci EU její výroba podporována odlišně. Nejvíce států poskytuje podporu 

formou výkupních cen (Feed-in tariffs), navíc v ČR je systém doplněn o zelené 

bonusy, příplatky k tržní ceně silové elektřiny. 

Své investice do alternativních způsobů výroby elektřiny, tepla a teplé vody 

můžeme financovat z různých zdrojů. Od vstupu do Evropské unie, a díky dohodě 

o podílu využívání OZE v České republice, můžeme finanční prostředky získat  

z operačního programu životního prostředí (OP ŽP). Podporou jsou i dotační 

programy ČEZ, a. s., United Energy právní nástupce, a. s. atd. Dalším způsob 

financování energetických úspor lze realizovat metodou Energy Performance 

Contracting  (EPC). 

Fondy EU mají za cíl snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje regionů členských 

států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká republika  

se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení 

životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €.  

Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora  

z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak 

odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Pro úspěšné čerpání musí náš 

stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování 

projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. 

Prostředky jsou rozděleny do tří fondů:  

• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  

• Evropského sociálního fondu  (ESF) 

• Fondu soudržnosti (FS)  
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Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím 

tematických a regionálních operačních programů (Příloha č. 2). V období let 2007-

2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů. 

5.1 Operační program Životní prost ředí 
Operační program Životní prostředí připravil Státní fond životního prostředí 

a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Pro roky 2007 

– 2013 nabízí z evropských fondů (Fondu soudržnosti a Evropského fondu  

pro regionální rozvoj) přes 5 miliard €. Operační program Životní prostředí patří 

mezi jeden z nejvíce dotovaných programů.  

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního 

prostředí díky obnovitelných zdrojů. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví 

obyvatel, zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Investiční aktivity 

nejen zvyšují zaměstnanost, ale také konkurenceschopného udržitelného 

hospodářského rozvoje regionu. Prostředky na podporu konkrétních projektů 

můžeme získat hned v sedmi oblastech: 

• Prioritní osa 1 -  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  

a snižování rizika povodní - podporuje projekty, které směřují  

ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti  

a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. 

• Prioritní osa 2 -  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 

• Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení 

kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek  

do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby 

energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. 

• Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. 

• Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, 

zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie.  

• Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží - podporuje projekty, které se zaměřují 
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na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů 

nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých 

ekologických zátěží. 

• Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění  

a environmentálních rizik - nabízí podporu formou dotací projektům 

zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním 

souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci  

a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. 

• Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

• Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení 

poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, 

zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování 

přírodních prvků v osídlených oblastech. 

• Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu - nabízí podporu při budování široké sítě center 

environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených  

na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky  

a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro 

environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných 

stezek. 

V rámci OPŽP mohou být podporovány následující typy projektů: 

Individuální projekt – konkrétní ucelený projektový záměr, jehož celkové 

náklady v případě OPŽP nesmějí přesáhnout 25 milionů €. Za individuální projekt 

v tomto smyslu bude považován i projekt skládající se z více menších podprojektů 

i tzv. „skupinový projekt“, za předpokladu, že bude přispívat ke splnění 

nedělitelného úkolu s jasně určenými cíly, a jeho celkové náklady nepřevýší 

hranici 25 milionů €. 

Velký projekt – operace složená z řady prací, činností nebo služeb, které 

jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické 

povahy, s jasně určenými cíly, jejíž celkové náklady v případě životního prostředí 
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přesahují 25 milionů €. Za velký projekt v tomto smyslu bude považován i projekt 

skládající se z více menších podprojektů i tzv. „skupinový projekt“, za předpokladu 

splnění výše uvedených kritérií (nedělitelného úkolu s jasně určenými cíly),  

a za podmínky, že jeho celkové náklady převýší 25 milionů €. 

OPŽP je financován ze dvou fondů: 

• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 

• Fondu soudržnosti (FS).  

5.1.1 Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdroj ů energie 

Pro naše potřeby je určena právě prioritní osa 3, jejímž dlouhodobým cílem 

je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla  

a efektivnější využití odpadního tepla. Pro tyto účely je připraveno 673 milionů €. 

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, 

vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. 

Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější 

informace nalezneme v implementačním dokumentu. 

V mezinárodním měřítku operační program vychází ze Strategie EU pro 

udržitelný rozvoj (nařízení vlády č. 1242 ze dne 8. 12 2004), z 6. Akčního 

programu ES pro životní prostředí a Strategických obecných zásad Společenství, 

Lisabonské strategie a tematických strategií EU. Prioritní osy v oblasti životního 

prostředí vycházejí z identifikovaných problémů v rámci SWOT analýzy  

a důsledně respektují Strategické obecné zásady Společenství na období 2007 – 

2013. Implementační dokument byl zpracován zprostředkujícím subjektem OPŽP, 

Státním fondem životního prostředí ČR samozřejmě konzultován s příslušnými 

odbory. 

Podporované oblasti 

• Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 

stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů 

energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla  

a elektřiny (54 % z prioritní osy 3). Určeno pro podnikatelské 

subjekty. 
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• Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 

tepla u nepodnikatelské sféry (46 %). 

5.2 Další zdroje financování 
Skupina ČEZ podporuje prospěšné ekologické projekty z oblasti výzkumu, 

vývoj, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů. O rozdělení prostředků 

rozhoduje nezávislý poradní orgán – Rada Zelené energie. Skupina ČEZ jako 

dodavatel Zelené energie se snaží, aby rozdělování těchto peněz bylo maximálně 

transparentní. Pravidelně jsou zveřejňovány informace o hospodaření s prostředky 

a jejich rozdělování na jednotlivé projekty. Zároveň je průběžně sledováno,  

jak jednotlivé podpořené subjekty s prostředky nakládají. 

V roce 2007 bylo rozděleno více než 4,3 mil. korun na 14 projektů rozvoje 

obnovitelných zdrojů a v roce 2008 téměř 6 mil. korun na 15 projektů rozvoje 

obnovitelných zdrojů. 

Výše poskytnuté finanční podpory je u výzkumu a výstavby obnovitelných 

zdrojů limitována částkou 1 milion korun na jeden projekt. U osvětových  

a vzdělávacích programů poskytuje Rada nejvýše 500 tisíc korun na jeden projekt. 

Projekty jsou financovány financemi shromážděnými prodejem Zelené 

energie. Každý může přispět symbolickým desetníkem za každou odebranou 

kilowatthodinu elektřiny a Skupina ČEZ přispěje stejnou částkou ze svého.  

United Energy právní nástupce, a. s. vyhlašuje 2. ročník grantu pohoda. 

Cílem grantu je podpořit efektivní nakládání s energiemi a ochranu životního 

prostředí, pomoci neziskovému sektoru v regionu a zaměřit se na osvětovou 

činnost obyvatel regionu Mostecka a Litvínovska. Grant je určený na provedení 

opatření, oprav investic či zakoupení zařízení vedoucích k úsporám energií. Pro 

rok 2009 je připraveno 2 mil. Kč. 

5.3 Metoda EPC 
Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, kterou 

se firma EPC smluvně zaváže snížit náklady na zajištění energetických potřeb 

zákazníka. Veškeré prvotní náklady spojené s realizací projektu energetických 
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úspor nese společnost poskytující energetické služby. Tato společnost nese plnou 

zodpovědnost za vhodnou volbu použité technologie, za realizace a následný 

provoz. Zákazník pak tuto investici splácí postupně, a to z dosažených úspor 

nákladů na energii. Zákazník nemusí vyčleňovat žádné finanční prostředky  

na investici ani na splátky investice, postačí mu stejný finanční objem prostředků, 

které dosud vynakládal na platby dodavatelům energie. 

Tato metoda zahrnuje komplexní služby: 

− návrh projektu 

− realizaci 

− pravidelnou údržbu 

− měření a vyhodnocování dosažených úspor 

Zákazníka a firma EPC mezi sebou uzavřou smlouvu, kde musí být pečlivě 

stanoveny veškeré podmínky realizace smluvního vztahu. Smlouva se běžně 

uzavírá na dobu 6 – 10 let. 

Dohoda o sdílených úsporách – smlouva stanovuje podíl firmy EPC  

na úsporách, za kterých firma zajistí realizaci projektového opatření a jeho 

následný provoz. Podíl na úsporách se stanovuje zejména v návaznosti na době 

trvání smlouvy, obvykle činí 60/40 až 90/10 ve prospěch firmy EPC. 

Dohoda o zaručených úsporách – firma EPC zaručí zákazníkovi určitou výši 

úspor a dohodnou si stálou platbu, která je součástí původních nákladů na energii. 

Výnosem firmy EPC je rozdíl mezi platbami od zákazníka a skutečnými náklady  

za dodávku energie. 

Dohoda o přednostním splácení – veškeré výnosy z ceny uspořené energie 

plynou firmě EPC, a to tak dlouho, dokud nejsou umořeny veškeré náklady firmy 

na realizaci projektu, a to včetně úroků z úvěrů a přiměřeného zisku firmy. 

Zákazníkovi se náklady sníží až po ukončení smluvního vztahu. 

Tato metoda je vhodná pro zařízení, která nemají možnost získat finanční 

prostředky jinou cestou, a kteří chtějí svoji stávající situaci řešit. Před uzavřením 

této smlouvy je důležité mít podrobně analyzované náklady. Znát energetické 
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náklady, náklady na údržbu, odpis zařízení. Znát životnost zařízení. Zaměřit  

se na stanovení podmínek, jakým způsobem firma EPC bude zajišťovat údržbu 

zařízení.  

5.4 Zelená úsporám 
Do své práce jsem zahrnula nový program podpory obnovitelných zdrojů, 

který lze začít čerpat od 1. 4. 2009. 

Jedná se o program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie 

v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů. Peníze z emisních 

kreditů Česko získalo díky tomu, že snížilo své skleníkové emise k roku 2008 

zhruba o čtvrtinu ve srovnání s rokem 1990. Japonsko na 8 % pokles, ke kterému 

se zavázalo v Kjótském protokolu, nedosáhlo a musí si nakoupit povolenky  

od jiných zemí. Český název programu je Zelená úsporám. Do tohoto programu 

půjde během čtyř let 25 miliard korun. 

Cílem programu je podpořit vybraná opatření realizovaná v obytných 

budovách, které povedou jak k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého, tak 

v pokračování podpory využívání OZE. 

Žádost o podporu z programu bude moci žadatel podávat před samotnou 

realizací investice. SFŽP vystaví žadateli právně závazné rozhodnutí o podpoře  

a finanční prostředky budou pro něj rezervovány do určitého data a za splnění 

všech podmínek programu. Žadatel má však možnost o dotaci požádat  

i po dokončené realizaci (kolaudace ale musí proběhnout po 1. 4. 09). 

Oprávněnými žadateli: 

• vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické osoby) 

• společenství vlastníků bytových jednotek 

• bytová družstva 

• města, obce a podnikatelské subjekty 

  



Lucie Pazourková: Využívání obnovitelných zdrojů na území ČR 

2009  42 

Oblasti podpory z programu 

A. Úspory energie na vytáp ění 

A.1    Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažní 

          nízkoenergetického standardu 

A.2    Kvalitní zateplení vybraných částí obálky (dílčí zateplení) 

B. Nová stavba v pasivním energetickém standardu 

B.1    Podpora novostaveb v pasivní energetickém standardu 

C. Využití obnovitelných zdroj ů energie pro vytáp ění a oh řev teplé 

vody 

C.1    Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na 

          biomasu a účinná tepelná čerpadla. 

C.2    Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných 

          tepelných čerpadel do novostaveb. 

C.3    Instalace solárně-termických kolektorů. 

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opat ření. 

Pro naše účely bude zajímavá podporovaná oblast C.3. Podmínkou pro 

poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku 

energie 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy a celkem 1000 kWh na bytovou 

jednotku pro instalaci. 

Výše dotace pro solárně-termické kolektory pouze pro ohřev TV je 50 % 

investičních nákladů. Maximální výše dotace 25.000,- Kč/b. j. (bytovou jednotku). 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
Z výpočtu solárního systému pro přípravu teplé vody vyplynula doba 

návratnosti u obou variant 14 let. U výpočtu jsme vycházeli z 8 % nárůstu cen  

za přípravu TV a dobou životnosti 20 let. Z čistě ekonomického hlediska  

se nejedná o nejrychlejší návratnost investice.  V  obrázku č. 8 je doba návratnosti 

investice zobrazena graficky.  

Obrázek č. 8 – Návratnost investičních nákladů solárního zařízení bytového domu v Lounech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bytovému domu bych doporučila 2. variantu, a to z důvodu maximálního 

využití solárního svitu v letních měsících a pokrytí celkové spotřeby teplé vody 

podílem 46 %. Jedná se sice o vyšší investici, ale doba návratnosti je shodná jako 

u 1. varianty. Výnos z uspořených nákladů od 15 roku využívání solárního 

systému, bude tím pádem progresivnější. Předpokládaná výše výnosu by mohla, 

v případě minimálně 8% ročního nárůstu cen, být 2.924 tis. Kč v 20 roce 

životnosti. 

Velký význam by pro bytový dům měla dotace z některých dotačních 

programů, které jsou podporovány státem. Protože se nejedná o bytové družstvo, 

ale o společenství vlastníků jednotek je nejvhodnější se zaměřit na nový dotační 
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program Zelená úsporám. Samozřejmě je možné uvažovat o změně právního 

statutu bytového domu, ale toto je spojeno s náročnou administrativou  

a především legislativními požadavky. Z dotačního programu Zelená úsporám 

může bytový dům získat až 1.200 tis. Kč. Tato finanční podpora by měla velký vliv 

na ekonomický ukazatel doby návratnosti. U 1. varianty by se doba ihned zkrátila 

na 8,5 roku, v případě 2. varianty na 10 let. Rozdíl v době návratnosti nastává 

z toho důvodu, protože dotace je maximální a je pro obě varianty stejná. 

 Financování metodu EPC neshledávám pro bytový dům vhodným řešením. 

Smluvní dohoda mezi bytovým družstvem a firmou nabízející tyto služby,  

by musela být minimálně na 20 let a pro bytový dům by to nemělo žádný 

ekonomický význam. Snad jen dobrý pocit, že dělá vše pro životní prostředí.  

Společenství vlastníků bytového domu v Lounech již v minulosti značnou 

úsporu energie vyřešili zateplením fasády celého domu a výměnou oken. Již tak 

vysoké náklady na teplo snížili na minimum a nabízí se další možnost snížení 

závislosti na rostoucích cenách energií. Teplá voda dnes nepatří ke komfortu, 

nýbrž ke standardu našich domácností a její příprava by měla být efektivní, levná 

a ekologická. Solární systém toto nabízí. Bytovému domu bych doporučila investici 

do solárního systému s tím, aby do budoucna zvážili i možnost změny způsobu 

vytápění celého objektu. Současný způsob získávání tepla od místní výměníkové 

stanice na TTO nepatří k nejlevnějším a není ani ekologický. Vybudování vlastní 

kotelny na jiný zdroj získávání tepla by bylo vhodné řešit spolu se solárním 

systémem. 
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7 ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem se zabývala druhy obnovitelných zdrojů, kterých  

je celá řada. Popsala jsem možnosti a způsoby získávání energie z jednotlivých 

zdrojů. Zpracovala jsem průřez legislativou, která má vliv na využívání 

obnovitelných zdrojů. Kapitolu 3 jsme věnovala velmi sledované oblasti, a to 

splnění závazku, který jsme si dali při vstupu do Evropské Unie - naplnění podílu 

využívání OZE na území ČR. Ve své práci analyzuji, jakým podílem jsme v roce 

2007 naplnily náš cíl, který jsme se zavázali splnit do roku 2010. Zmiňuji, které 

oblasti zaznamenaly největší nárůst. Z dostupných dat je zřejmé, jaký rozhodný 

vliv má přijetí státních opatření, poskytnutí podnikatelských jistot. Během roku 

zaznamenaly nárůst především větrné elektrárny, pro které se změnily podmínky 

instalovaných zařízení a pevnost výkupních cen. Naděje jaké byly vkládány  

do rozvoje trhu s biomasou pro energetické účely se bohužel nenaplnily.  

Z provedené analýzy také vyplývá, že sluneční energie je oblast, která  

je možná statisticky nejméně, nebo přesněji nejhůře, sledovatelná. Řada 

domácností již využívá malých systémů jak pro ohřev teplé vody, bazénů nebo  

i topení. Solární systém určitě nebude mít klíčový význam pro naplnění podílu  

na OZE, ale určitě pomůže zhotovitelům dosáhnout finanční úspory a především 

nezávislost na distributorech energie. 

Pro konkrétní případ reálného využití jsem si jako zdroj vybrala právě 

sluneční energii. Bytovému domu v Lounech jsem navrhla dvě varianty pro 

přípravu teplé vody slunečními kolektory. Jako efektivnější investici jsem 

doporučila druhou variantu, která poskytovala dynamičtější výnos z uspořených 

nákladů. V případě financování z nového datačního programu Zelená úsporám  

by efektivnost a odůvodněnost investice byla ještě zřetelnější. 
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Příloha č. 2 – Dotační programy životního prostředí pro období 2007 – 2013 

Tématické operační programy integrovaný operační program

OP Podnikání a inovace

OP Životního prostředí

OP Doprava

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program technická pomoc

Regionální operační programy ROP NUTS II Severozápad

ROP NUTS II Severovýchod

ROP NUTS II Střední Čechy

ROP NUTS II Jihozápad

ROP NUTS II Jihovýchod

ROP NUTS II Moravskoslezko
ROP NUTS II Střední Morava

Operační programy Praha OP Praha Konkurenceschopnost

OP Praha Adaptabilita

Evropská územní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

ESPON 2013

INTERAC 2013

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Cíl 3 na podporu přeshraniční polupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
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