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Summary 

 

This thesis deals with a brief history and characteristics of low-energy 

buildings that is followed by detailed economic evaluation of the 

consumption of a chosen low-energy house and a chosen brick house. 
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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá stručnou historií a charakteristikou 

nízkoenergetických staveb a následným podrobným ekonomickým 

zhodnocením spotřeby vybraného nízkoenergetického domu a vybraného 

cihlového domu.  
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1. Úvod 

 

Téměř v kaţdém denním tisku můţeme nalézt zmínku o energetické krizi, která 

vládne celou zemí. Energetická krize se projevuje především navyšováním cen uhlí, ropy 

a zemního plynu. Tento trend má mnoho příčin. Pramení ze stále sloţitějších poměrů 

doprovázejících těţbu, ale i z nestabilních politických podmínek regionů, v nichţ se zdroje 

vyskytují.  

V současné světové a evropské energetice dochází v posledních desetiletích 

k výrazným změnám, které se samozřejmě dotýkají i České republiky. Základní otázkou se 

stává zajištění bezpečných dodávek energetických surovin, konkurenceschopnosti na trhu 

a minimalizace dopadu na ţivotní prostředí v dlouhodobém horizontu. Stále častěji se 

hovoří o obnovitelných zdrojích a jejich moţném vyuţití. 

Schopnost vyuţívat energii ve svůj vlastní prospěch si lidstvo osvojilo uţ dávno. 

Stala se dokonce hnacím motorem rozvoje moderní společnosti. Ţivotnost světových 

vyuţitelných zásob, tzn. ekonomicky těţitelných za daných technologických 

a ekonomických podmínek, je v současné době za předpokladu konstantní těţby 

a současné spotřeby odhadována u uhlí na 250 let, u ropy na 45 let a u zemního plynu 

na 65 let.  

Vyuţití obnovitelných zdrojů energie získalo na významu teprve nedávno 

v souvislosti s technologickým pokrokem, klimatickými změnami, otázkami zajištění 

energetické bezpečnosti a teoriemi udrţitelného rozvoje. Česká republika má trvale 

udrţitelný rozvoj definován jako rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby, a přitom nesniţuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů [10]. 

K tomu, aby byla teorie udrţitelného vývoje skutečností a ne jen pouhou teorií, 

se musí přizpůsobovat všechny oblasti lidské činnosti, architekturu a stavitelství 

nevyjímaje. [2] 

Ke konci devadesátých let dvacátého století se z terminologie udrţitelného rozvoje 

společnosti začínají odvozovat poţadavky na výstavbu. Objevuje se dosud neznámý pojem  
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udrţitelná výstavba. Stavba nízkoenergetických budov a jejich důsledné řešení dobře 

zapadají do takových snah [12].  

V řadě evropských zemí je dynamika vývoje v oblasti nízkoenergetických domů 

opravdu fascinující. Nízkoenergetické stavění se začíná prosazovat i v České republice, ale 

jen velmi obtíţně [11]. 

Spousta z nás, já nejsem výjimka, často touţí po svém vlastním domku a zahradě. 

Lidé se však přiklání spíše ke koupi jiţ postaveného, starého domu, do kterého však budou 

muset investovat spoustu finančních prostředků, aby vše doladili podle svých představ. 

Takový dům představuje i velké zatíţení nejen bankovního konta kupujícího, ale také 

ţivotního prostředí.  

Cílem mé diplomové práce je ekonomické zhodnocení spotřeby nízkoenergetického 

domu v porovnání se spotřebou cihlového domu. Na základě tohoto porovnání bych chtěla 

zjistit, zda jsou opravdu stavby nízkoenergetických domů jednou z moţností, jak plnit 

teorii trvale udrţitelného rozvoje.  
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2. Charakteristika staveb nízkoenergetických domů  

První podkapitola zahrnuje stručné informace o historii staveb nízkoenergetických 

domů. 

2.1. Historie staveb nízkoenergetických domů 

Můţeme říct, ţe nízkoenergetický dům je vlastně stejně starý jako stavitelství. 

Všechny stavby, které zabezpečovaly především ochranu před povětrnostními vlivy, je 

moţno v určitém slova smyslu povaţovat za nízkoenergetické. Jejich cílem bylo 

minimalizovat pouţití cizí energie. U kaţdého druhu výstavby byla opatření na sniţování 

spotřeby energie uplatňována v různé míře. Uţ Sokrates se podle tradice prý vyjádřil 

k výstavbě domů takto: ideální dům je v létě chladný a v zimě teplý. 

Nízkoenergetická a solární architektura vděčí svému velkému rozmachu prvním 

ropným krizím v sedmdesátých letech. Celý svět si tehdy poprvé silně uvědomil svoji 

ţivotní závislost na ropě a energii. Spojené státy americké, jako největší světový 

spotřebitel energie a ropy, byly zasaţeny ropnou krizí nejvíce. Začal se zvyšovat tlak  

na úspory energie. Ty se hledaly i v takových oblastech jako je stavebnictví. Stavebnictví 

je jedním z největších spotřebitelů energie. Začala experimentální výstavba úsporných 

domů, zaměřených na vyuţití solární energie. Vzniklo mnoţství staveb, které vyuţívaly 

sluneční energii pomocí velkých ploch slunečních kolektorů, solárních skleníků  

a prosklených stěn. Byly pouţívány velké zásobníky, ve kterých se akumulovalo teplo 

získané z těchto mohutných jímacích zařízení. Tyto nízkoenergetické domy první generace 

byly charakteristické tím, ţe kladly důraz na velký zdroj tepla, izolační schopnosti stavby 

ale zůstaly podceněny. Kvůli velké investiční náročnosti se od těchto staveb upustilo. 

Celkově však tento vývoj vedl k celkovému zlepšení izolačních vlastností běţné výstavby. 

V amerických podmínkách se stále pouţívá mohutný zdroj tepla, obvykle velké tepelné 

čerpadlo typu vzduch – vzduch, protoţe se současně vyuţívají také na chlazení budovy.  

 S menšími následky zasáhly ropné krize také Evropu. Trend nízkoenergetické 

výstavby se zde rozvíjel dále na rozdíl od Ameriky. Evropské stavebnictví je zaloţeno 

na jiných principech neţ to americké. Výstavba klade vyšší důraz na tradiční materiály 

a kvalitní detail, počítá také s podstatně vyšší ţivotností staveb. V Evropě tak došlo 

k postupnému vývinu úsporných staveb do nízkoenergetických staveb druhé generace.  
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Postupující vývoj nízkoenergetických domů vyústil aţ do teorie pasivního domu. Jedná se 

o dům, který si vystačí na vytápění s pasivními zisky, tj. se zisky ze slunečního záření 

a z vnitřního provozu domu [2]. 

 V roce 2003 uvedla studie Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES), ţe 

bylo postaveno, především v německy mluvících zemích, jiţ 1 300 bytových jednotek 

ve standardu pasivního domu. Pro rok 2004 se udává 4 000 bytových jednotek a v roce 

2010 jich dosahuje skoro 60 000. Tento počet společně s ostatními nízkoenergetickými 

domy tvoří téměř polovinu novostaveb pro bydlení.  

 V České republice se zlepšily odborné znalosti projektantů. Dále se objevuje stále 

více individuálních stavebníků z různých příjmových skupin, kteří mají o takové stavby 

zájem [11].  

Pro lepší orientaci a přehled existuje základní členění nízkoenergetických domů,  

viz následující kapitola.  

2.2. Základní členění nízkoenergetických domů 

 Co se týče názvosloví jednotlivých typů domů, nepanuje úplná shoda mezi 

odborníky, ale většinou to nepovaţují za zásadní problém. Jednotlivé dělení 

nízkoenergetických domů je podle měrné potřeby tepla na vytápění (viz obrázek č. 1). 

 

 

  

 

0  25     50    75  100  125          150 

        kWh/(m
2
a) 

Obrázek č. 1: Zjednodušené porovnání potřeby tepla na vytápění a vymezení oblasti 

nízkoenergetických domů [11]. 
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Jedná se o mnoţství tepla za rok (per annum, proto a v označení fyzikálního 

rozměru), stanovené výpočtem a vztaţené na 1 m
2
 plochy vytápěné části budovy. Poměr 

A/V (m
2
/m

3
) se nazývá „objemový faktor tvaru budovy“ [11]. 

 Existují dva koncepty, které představují cestu k energeticky efektivnímu  

domu – takto se v některé literatuře označují obecně domy s niţší energetickou náročností.  

Jsou to: teplo, které z budovy neunikne, není zapotřebí doplňovat a i to malé mnoţství 

tepla obsaţené v odpadním vzduchu, které z budovy uniká, lze efektivně zhodnotit  

ve prospěch domu.  

 Nejrozšířenějším zástupcem konceptu energeticky efektivního domu je 

nízkoenergetický dům [8].  

Za nízkoenergetické domy povaţuje Česká technická norma (dále jen ČSN) 

730540:2 budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/(m
2
a), 

pokud vyuţívají velmi účinnou otopnou soustavu. Toto kritérium se pouţívá bez ohledu  

na tvar budovy.  

 Budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m
2
a) 

jsou označovány jako pasivní domy. Tento parametr ovšem není jediným poţadavkem. 

Velmi přísný poţadavek je kladen dále na celkovou neprůvzdušnost budovy – hodnota 

n50 0,6 h
-1

. U těchto budov také nesmí celkové mnoţství primární energie spojené 

s provozem budovy (tj. vytápění, ohřev teplé vody a elektrická energie pro spotřebiče 

a osvětlení) překračovat hodnotu 120 kWh/(m
2
a). 

 Energeticky nulový dům neboli dům s nulovou potřebou energie, je budova 

s potřebou tepla blízkou nule, tj. menší neţ 5 kWh/(m
2
a). U těchto objektů je celková 

potřeba tepla na vytápění pokryta pasivním a aktivním vyuţíváním sluneční energie. Dům 

má zpravidla přiměřeně naddimenzovaný sezónní zásobník teplé vody (o objemu 3 000 

aţ 10 000 litrů), který je v létě nabíjen velkoplošným fototermickým systémem.  

 Jakoukoli potřebu energie (tj. na vytápění, přípravu teplé vody i provoz 

elektrospotřebičů) pokrývá pouze z přímého slunečního záření, bez dodávek energie 

zvenku, energeticky nezávislý (autarktní) dům. Takovýto objekt není napojen na veřejnou 

elektrickou síť, proto má předimenzovaný energetický systém a zásobník energie musí  
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dům zabezpečit kdykoli v průběhu roku. Efektivita domu je zaloţena na maximálním 

redukování potřeby tepla v součinnosti s úsporou elektřiny (pouţívají se pouze vysoce 

úsporné domácí spotřebiče).  

 V zásadě totoţný s energeticky nezávislým domem je plusenergetický dům. 

Rozdíl spočívá v tom, ţe plocha FV (fotovoltaických) panelů je dimenzována nejen 

k pokrývání vlastní spotřeby, ale i k vytváření přebytku elektrické energie, dodávané 

do distribuční soustavy a odprodávané jejímu správci.  

 Ve své práci budu srovnávat cihlový dům s nízkoenergetickým ekologickým 

domem. Pojem ekologická architektura se objevuje v mezinárodním architektonickém dění 

uţ téměř tři desetiletí, dosud se však tento pojem uspokojivě nedefinoval. Moţná kaţdého 

napadne při přečtení pojmu – ekologická architektura, ţe se jedná v podstatě o nonsens, 

protoţe kaţdá architektura je proti přírodě. 

 Pokud chceme pochopit skutečný rozměr a smysl způsobu stavění s přihlédnutím 

k ekologii, je třeba rozlišovat mezi antropocentrickým hlediskem lidského chování 

vycházejícím z premisy výjimečnosti a nadřazenosti člověka v přírodě (za ekologické  

se povaţuje jen to, co je prospěšné člověku) a biocentrickým pohledem na svět jako 

propojené soustavy všech ţivotů (jakékoli naše jednání je spojeno s etikou úcty k jakékoli 

formě ţivota). Z tohoto úhlu pohledu můţeme najít výstiţnější vysvětlení pro spojení 

ekologie s architekturou, resp. pro ekologickou architekturu. Pojem ekologická je 

synonymem pro přívlastky jako ohleduplná, spolupůsobící, šetrná, přírodě přijatelná apod.  

 Smyslem ekologicky vhodné výstavby je vyuţít dnes uţ známé metody 

a prostředky navrhování a výstavby budov a sídel takovým způsobem, aby se mohlo 

hovořit o „vytváření nejméně neekologické architektury.“ 

  Ekologický pohled na výstavbu si nevšímá jen budovy jako takové, ale 

hodnotí vzájemné vztahy obydlí k okolnímu prostředí, tj. způsob získávání zdrojů, jako 

jsou např. materiály, energie, voda, vzduch, a jejich navrácení zpět do okolního prostředí 

po jejich pouţití [3]. 
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Stavba energeticky efektivního domu se řídí určitou základní koncepční strategií. 

2.3. Základní koncepční strategie energeticky efektivního domu 

 Energeticky efektivní dům (dále jen EED) se postupně stává standardním a zároveň 

nezbytným způsobem výstavby, protoţe spojuje a optimalizuje taková důleţitá kritéria, 

jako jsou energetická úspornost, ochrana ţivotního prostředí, kvalita stavebních konstrukcí 

a v neposlední řadě vysoký obytný komfort.  

 Základní koncepci EED charakterizuje synergický efekt základních koncepčních 

strategií, opatření a prvků (podrobněji viz příloha č. 1), kterými jsou:  

- zastavovací podmínky, 

- koncepční podmínky, 

- zvýšená tepelná ochrana obvodového pláště, 

- předcházení vzniku tepelných mostů, 

- neprůvzdušnost obvodového pláště, 

- pasivní vyuţívání sluneční energie a tepelná akumulace, 

- aktivní vyuţívání sluneční energie, 

- vhodné pokrytí zbytkové potřeby tepla, 

- optimálně zvolený systém vytápění, 

- energeticky efektivní příprava teplé vody, 

- větrací zařízení se zpětným získáváním tepla, 

- efektivní vyuţívání elektrického proudu, 

- uvědomělé chování uţivatelů, 

- pozitivní ekologická bilance domu, 

- optimalizace všech dílčích prvků 

[8]. 
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Jiţ několikrát zde padl pojem energetická náročnost budovy (dále jen ENB), proto 

pokládám za důleţité tuto problematiku více objasnit. 

2.4. Energetická náročnost budov 

Výstavba a vlastní provoz budovy jsou spojeny se spotřebou energie. Snaha o její 

hospodárné vyuţití a minimalizaci energetických nároků s ohledem na vloţené investiční 

náklady vede k potřebám přesnějšího vyčíslení a také posouzení variant řešení stavebně-

energetické koncepce. 

Velmi obtíţně vyčíslitelná je energie potřebná k výrobě staveních hmot 

a k výstavbě domu. Je to tzv. šedá energie. Její výši lze pouze odhadovat.  

Na počátku stanovení energetických potřeb objektu je nutno si uvědomit, jaké 

faktory budou energetickou potřebu objektu ovlivňovat. Celková potřeba energie obytné 

budovy se skládá z potřeb energie na provoz domu (tj. teplo pro vytápění, větrání, energie 

pro spotřebiče atd.). Okamţitou energetickou potřebu ovlivňuje i vlastní chování obyvatel 

domu, které je však do teoretických výpočtů jen těţko započitatelné.  

Poţadavky na energetickou náročnost jsou splněny, pokud je energetická náročnost 

hodnocené budovy niţší neţ budovy referenční stejného druhu dle účelu uţití – rodinný 

dům, bytový dům, administrativa atd. (v souladu s vyhláškou č. 148/2007 Sb.) [5]. 

Nejpřesněji lze energetickou náročnost budovy stanovit bilančním hodnocením. 

Přehledné bilanční schéma (viz příloha č. 2) nám pomůţe pochopit základní souvislosti 

rozhodujících energetických dějů v budově. Zjednodušeně si můţeme představit, ţe 

budova působí jako jeden celek – jako jedna zóna. Zóna je ohraničena konstrukcemi  

na své systémové hranici (viz příloha č. 3). Energetické toky v budově jsou vzájemně 

provázány. Tepelný tok z jedné zóny, pro kterou znamená tepelnou ztrátu, je tepelným 

ziskem pro zónu přiléhající apod. Často se pro prostor zóny pouţívá označení vytápěný 

prostor místo obecnějšího a správnějšího označení prostor s poţadovaným stavem 

vnitřního prostředí, kde se musí teplota s odvoláním na poţadavek normy, předpisu  

či přání investora pohybovat v určitém intervalu hodnot, je-li budova uţívána.  
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Základní pojmy a jednotky týkající se energetické bilance (tepelný zisk, tepelná 

ztráta, vytápěný prostor, atd.) se nacházejí v příloze č. 4.   

 Bilance zahrnuje tepelnou ztrátu společně s tepelnými zisky. Takové bilanční 

schéma je základem obvyklých energetických výpočtů a příslušných počítačových 

programů.  

 Výpočty se provádějí nejčastěji po měsíčních úsecích (viz příloha č. 5). 

Pro podrobné studium energetických vlastností budovy, např. pro porovnání výpočtů 

s naměřenými údaji, mohou být zapotřebí i výpočty pracující s kratšími časovými úseky 

aţ po dynamické simulační modely vyuţívající data po hodinách.   

 Bilance musí zhodnocovat všechny faktory, které v daném typu budovy v průběhu 

roku spotřeby energií daných systémů ovlivňují. Energetickou náročnost lze ovlivnit 

instalací systémů vyuţívajících obnovitelné zdroje nebo kombinované výroby elektřiny 

a tepla [12]. 

Klasifikace tříd energetické náročnosti (viz příloha č. 6) je pomocí písmen A aţ G 

s příslušným slovním vyjádřením (viz příloha č. 6).  

 Výstupem ENB je energetický průkaz (viz příloha č. 7) a jeho grafická forma. 

Průkaz a grafická forma ENB není totéţ co energetický štítek. Energetický štítek obálky 

budovy se zpracovává dle přílohy ČSN 730540-2 a vztahuje se ke splnění poţadovaných 

hodnot porovnávacích ukazatelů tepelně technických vlastností budovy, vyjadřuje tedy 

stavebně-energetickou vlastnost budovy [15]. 

 Stavby nízkoenergetických domů se musí řídit určitými zákony a normami. Výčet 

těch nejdůleţitějších obsahuje příloha č. 8. 
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3. Spotřeba energie u staveb nízkoenergetických domů  

a cihlových domů  

 První podkapitola obsahuje všechny důleţité informace týkajících se spotřeby 

nízkoenergetického domu A, které jsem získala od majitele domu. 

3.1. Celkový popis domu A – nízkoenergetický ekologický dům 

 Nízkoenergetický dům (viz obrázek č. 2), který jsem pouţila ve své diplomové 

práci, se nachází v obci Zlínské paseky. Základní informace jsou shrnuty v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Základní informace, dům A. 

obec Zlínské paseky

Zlínský kraj

jednopatrový dům

13x15 m
2

Adresa

Kraj

Typ domu

Velikost

Počet obyvatel 4

ukončení stavby 9/2005

zahájení stavby 5/2005

nosná dřevěná konstrukce 120x40 mm,

Rok výstavby

Celkové náklady 

na výstavbu [Kč]
3 998 302 Kč

šířka nosné příčky d = 170 mm,

štítová stěna d = 195 mm,

sedlová střecha s reflexně izolační paro-

zábranou SUNFLEX cca. 40 mm,

(podrobněji viz. příloha č….).

Technický popis 

stavby

celková šířka vnější stěny d = 195 mm,
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Výstavba rodinného domu A byla provedena firmou RUDOLF EKONOMY, s.r.o. 

Jedná se o stavbu na klíč, tedy podle poţadavků objednavatele. Firma RUDOLF 

EKONOMY s.r.o. se zabývá stavbou nízkoenergetických dřevostaveb. Nabízí výběr  

ze dvou řad typových domů, které mohou být upraveny podle individuálních poţadavků. 

Dále nabízejí sluţby firemního architekta, který můţe navrhnout celý dům podle představ 

objednavatele.   

 

 

Obrázek č. 2: Nízkoenergetický ekologický dům ve Zlínských Pasekách, dům A 

(Trnčáková, 2011). 

 

Kaţdý dům firmy se vyznačuje specifickým konstrukčním systémem. Hrubá stavba 

domu B, který jsem pouţila ve své práci, vychází z konstrukčního systému Evropa  

(viz příloha č. 9) a je pozměněn na základě individuálních poţadavků objednavatele.  

Všechny výkony firmy RUDOLF EKODOMY s.r.o. začínají od vrchní hrany 

základové desky nebo od vrchní hrany sklepního stropu. Přesný popis stavby a výkonů 

firmy RUDOLF EKODOMY s.r.o. je nedílnou součástí kaţdé konkrétní smlouvy. Veškeré 

práce a pouţité materiály odpovídají ČSN. Montované stavby na bázi dřeva firmy 

RUDOLF EKODOMY s.r.o. jsou zcela ekologicky čisté s vynikajícími uţitnými  
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a fyzikálními vlastnostmi. Obvodová a příčková stěna má zlepšené akustické vlastnosti a 

dostatečnou poţární odolnost. 

Majitel domu B vyuţívá sluţby od společnosti E.on Energie, a.s. (elektřina). 

Elektřina je dominantní a jedinou energií vyuţívanou v domácnosti. Objekt je vytápěn 

teplovodním topením s nuceným oběhem teplé vody o tepelném spádu 60/40 °C 

s plošnými radiátory v celém objektu včetně termostatických hlavic. Cirkulaci topné vody 

pro vytápění zajišťuje teplovodní čerpadlo umístěné v kotlovém agregátu Rozvodné 

potrubí a příslušenství je zhotoveno z mědi. Součástí topného systému domácnosti je 

elektrický závěsný kotel s prostorovým termostatem. Pro přípravu teplé uţitkové vody 

slouţí elektrický boiler cca 150 l.  Regulace celého systému je zajištěna prostorovým 

termostatem umístěným v referenční místnosti. Více o celkové spotřebě energie  

viz kapitola 3.3. Spotřeba domu A. 

Součástí stavby je solární systém (viz obrázek č. 3) pro ohřev teplé uţitkové vody, 

přitápění a ohřev bazénu, který je v reţii firmy SOLAR POWER, s.r.o.  

 

 

Obrázek č. 3: Solární kolektor na jedné straně střechy domu A (Trnčáková, 2011). 

 

Jako hlavní část solárního systému jsou navrţeny vakuové solární kolektory typu 

GREENPIPE VACUUM CPC typ VK25. Jeho základní technické vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 

Vakuum je vytvořeno v mezeře mezi dvěma skleněnými trubicemi, které tvoří 

jeden celek. Zrcadlová odrazová plocha umocňuje zisk z kolektoru. Vakuové trubicové  
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kolektory řady GREENPIPE VACUUM CPC se doporučují k pouţití tam, kde jsou vysoké 

nárok na úsporu energie v zimním období. Kolektor pracuje i při hluboko minusových 

teplotách, a to prakticky bez tepelných ztrát.  

Pořizovací náklady na solární systém činily 496 230 Kč a byly součástí celkových 

nákladů na výstavbu domu.  

 

Tabulka č. 2 : Základní technické vlastnosti vakuového solárního kolektoru, dům A. 

Počet navržených kusů kolektorů

Plocha pokrytá kolektory

Systém zapojení kolektorů

Strana objektu, navržená k 

instalaci kolektorů

5

cca 12,5 m
2

1 pole sériově

jiţní strana střechy domu

Nosná konstrukce na kolektory

střešní háky upevněné do krokví, specilí 

originální konstrukce (slitina, hliník a 

hořčík)

Barva kolektorů

Max. teplota bez cirkulace

Reflexní stupeň zrcadla

při pohledu z několika metrů se řada 

kolektorů jeví jako černá

270 ˚C

cca 95%
 

 

Celkové pořizovací náklady byly ve výši 3 998 302 Kč (viz tabulka č. 1, str. 13). 

Součástí nákladů nebyla cena pozemku a bazénu, který se nachází na zahradě domu. 
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Na základě komunikace s majitelem cihlového domu (domu B) jsem získala obecné 

informace popisující tento dům, které bych chtěla shrnout do další podkapitoly.  

3.2. Celkový popis domu B – cihlový dům 

Cihlový dům (viz obrázek č. 4), který jsem pouţila pro porovnání spotřeb energie 

s nízkoenergetickým domem, se nachází v Ostravě – Polance.  

 

 

Obrázek č. 4: Cihlový dům v Polance nad Odrou, dům B (Trnčáková, 2010). 

 

Stavba domu byla prováděna na zakázku rodiny, která doposud v tomto domě ţije. 

Projekt výstavby domu byl povolen bez projednání dne 21.9. 1983 Obvodním národním 

výborem v Ostravě – Porubě. Následující tabulka č. 3 shrnuje základní údaje o domu B., 

které jsem získala od majitele domu.  
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Tabulka č. 3: Základní informace, dům B. 

Počet obyvytel 4

šířka obvodové stěny 60 cm,

plnosilikátové tvárnice 24/29/39 cm,

Adresa

Kraj

Typ domu

Velikost

Rok výstavby

Řezačova 1114/10, Ostrava - Polanka nad Odrou, 

725 25

Moravskoslezský kraj

jednopatrový dům

13x16 m
2

1984 - 1985

Celkové náklady 

na výstavbu
296 051 Kč

Technický popis 

stavby

cihle plná 29/15/6,5 cm,

cihle dutá 29/15/6,5 cm,

děrované příčky 29/14/6,5 cm,

dle ČSN 73 6055 - nepropustná podlaha,

od izolace cihelné zdivo 11,4/11,4/24 cm, tak aby

byla cihla nad terénem 50 cm.

zateplení fasády domu polystyrenem tl. 12 cm,

zateplení podhledu polystyrenem tl. 5 cm a 18 cm, 

soklový polystyren 12 cm,

sklepní prostor polystyren 8 cm.

Po zateplení

 

 

Rozpočet výstavby domu byl zpracován v roce 1982 a to v celkové výši 296 051,- 

Kčs. Tato částka byla dodrţena a představovala tak celkové investiční náklady majitele  
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domu. V této částce není zahrnuta cena za pozemek, na kterém se dům B nachází. Částka 

představuje pouze cenu za hrubou stavbu bez vnitřního vybavení.  

Pomocí meziročního indexu cen stavebních prací od roku 1982 – 2010, který jsem 

získala na základě komunikace s pracovníkem statistického úřadu, jsem vypočítala  

(viz příloha č. 10), kolik by mohly být celkové náklady na výstavbu domu v současnosti. 

Došla jsem k částce 1 665 691,67 Kč.  

Majitel domu B vyuţívá sluţby od společnosti ČEZ, a.s. (elektřina) a RWE, a.s. 

(plyn). Více o celkové spotřebě energie viz kapitola 3.4. Spotřeba domu B. 

 

Po celkovém shrnutí základních údajů obou domů, které jsem si vybrala  

pro svou práci, bych se chtěla zaměřit na spotřebu energie plynoucí z jejich uţívání. První 

podkapitola obsahuje informace o spotřebě energie nízkoenergetického domu A.   

3.3. Spotřeba domu A 

Dodavatelé energie - dům A 

Majitel domu A vyuţívá sluţby od následujících společností: 

- E.on Energie, a.s. (elektřina) 

Jak uţ bylo řečeno jedinou vyuţívanou energií v domácnosti je elektřina, kterou majitelé 

domu odebírají od společnosti E.on Energie, a.s.  

Ceny za distribuci elektřiny pro zákazníky připojené v rámci distribučního území 

společnosti E.on Distribuce, a.s. se řídí platným cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu (dále jen ERÚ). Ceníky a sazby za distribuci jsou dostupné  

na internetových stránkách společnosti. Odběratel si můţe zvolit kteroukoliv z uvedených 

sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro kaţdé odběrné 

místo samostatně [20].  

Majitelé domu A si vybrali z nabídky sazeb dvoutarifovou sazbu D 45d. V případě 

dvoutarifových sazeb jsou dodávky elektřiny rozlišeny do dvou cenových pásem. V době 

platnosti nízkého tarifu (dále jen NT) jsou dávky elektřiny účtovány za niţší cenu, v době  

http://www.cenyenergie.cz/nizky-tarif.dic
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platnosti vysokého tarifu (dále jen VT) za vyšší cenu. Sazba D 45d je sazba s operativním 

řízením doby platnosti NT, vhodná pro odběrná místa s významným zastoupením 

elektrických přímotopných spotřebičů. Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno 

distributorem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne můţe 

distributor dobu platnosti NT operativně měnit. Časové vymezení těchto pásem nemusí být 

stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. Pokud je 

dvacetihodinové pásmo platnosti NT rozděleno během dne do více časových úseků, 

nejvíce však do sedmi, ţádný z nich nesmí být kratší neţ jedna hodina. Maximální souvislá 

délka platnost VT je jedna hodina. V dobách platnosti NT můţe distributor blokovat 

přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, ţe 

jednotlivá vypnutí nesmí být delší neţ 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být 

kratší neţ jedna hodina [20]. 

 Od majitele domu A jsem získala informace týkající se spotřeby elektrické energie 

v letech 2006 – 2009. Všechny údaje o výši spotřeby pocházejí z faktur, které majitel 

dostává na konci kaţdého zúčtovacího období. Kaţdé zúčtovací období začíná v měsíci 

květen a trvá do konce dubna dalšího roku.   

 Výstavba domu A byla započata v květnu roku 2005 a byla ukončena v září 2005. 

První zúčtovací období je tedy kratší, tj. od 8.12. 2005 – 4.5. 2006. Majitel domu A si začal 

zapisovat údaje o měsíční spotřebě aţ od počátku roku 2006. Tabulka č. 4 zobrazuje 

spotřebu elektřiny prvního zúčtovacího období, tj. pro rok 2005 - 2006 v kWh, s přesnou 

měsíční spotřebou od ledna do dubna roku 2006. Počáteční stav elektrického měřiče 

ukazuje spotřebovanou elektrickou energii od počátku uţívání domu A do konce roku 

2005. Celková spotřeba na konci období byla ve výši 12 350 kWh. 

 V příloze č. 11 se nacházejí další podrobně zpracované tabulky, které zobrazují 

celkovou spotřebu elektrické energie [kWh] následujících zúčtovacích období,  

tj. 2006 – 2007, 2007 – 2008 a 2008 - 2009.  

 

 

 

http://www.cenyenergie.cz/vysoky-tarif.dic
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Tabulka č. 4: Spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2005 – 2006, dům A.  

NT [kWh] VT [kWh]

Počáteční 

stav měřiče
3 710,0 170,0

Leden 7 912,0 233,0 4 202,0 63,0 4 265,0 137,6

Únor 11 631,0 311,0 3 719,0 78,0 3 797,0 135,6

Březen 14 312,0 387,0 2 681,0 76,0 2 757,0 88,9

Duben 15 772,0 458,0 1 460,0 71,0 1 531,0 51,0

Celková 

spotřeba 

kWh/rok

12 062,0 288,0 12 350,0 33,8

Průměrná 

denní 

spotřeba 

elektřiny 

[kWh]

Stav elektroměru v 

příslušném tarifu
Měsíční 

spotřeba 

elektřiny v 

NT [kWh]

Měsíční 

spotřeba 

elektřiny 

ve VT 

[kWh]

Celková 

měsíční 

spotřeba 

[kWh]

 

 

 Celkový přehled spotřeby elektrické energie [kWh] v letech 2005 – 2009 zobrazuje 

tabulka č. 5. Hned na první pohled je patrné, ţe spotřeba elektrické energie od počátku 

uţívání domu A má zvyšující charakter. Pokud budeme brát v úvahu pouze celkové roční 

zúčtovací období, tj. 2006 – 2009, v druhém období (2007 – 2008) byla spotřeba o 7,8% 

větší neţ v předcházejícím roku 2006 - 2007. V dalším období, tj. 2008 – 2009, byl nárůst 

o 8,4% neţ v roce 2007 – 2008. Pokud se podíváme na celkový nárůst spotřeby energie  

od prvního ročního uţívání domu A, tj. od roku 2006 – 2007 do roku 2008 - 2009, spotřeba 

stoupla po dvou letech o 16,46%. 
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Tabulka č. 5: Spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2005 – 2009, dům A. 

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Květen x 1 158,0 1 076,0 1 238,0

Červen x 941,0 739,0 823,0

Červenec x 888,0 886,0 828,0

Srpen x 958,0 973,0 889,0

Září x 800,0 1 052,0 1 383,0

Říjen x 1 182,0 2 129,0 1 492,0

Listopad x 2 337,0 2 667,0 3 051,0

Prosinec x 3 093,0 3 578,0 3 659,0

Leden 4 265,0 3 309,0 3 219,0 3 782,0

Únor 3 797,0 2 339,0 2 423,0 2 985,0

Březen 2 757,0 2 317,0 2 189,0 2 791,0

Duben 1 531,0 1 359,0 1 361,0 1 164,0

Roční 

spotřeba
12 350,0 20 681,0 22 292,0 24 085,0

 

 

 Na vzniklé rozdíly ve spotřebě mohou mít vliv průměrné měsíční teploty vzduchu. 

Z toho důvodu jsem pro dům A zjistila a pouţila data o průměrných měsíčních teplotách 

vzduchu [°C] z Českého hydrometeorologického úřadu (dále jen ČHMÚ) Brno – Tuřany, 

abych zjistila, zda skutečně mají vliv na vzniklé rozdíly ve spotřebě elektrické energie 

[kWh] (viz tabulka č. 6).  

 

 

 

 

 

 

 



Kateřina Trnčáková: Ekonomické zhodnocení stavby nízkoenergetického domu 

v porovnání se stavbou cihlového domu 

2011  20 

 

 

Tabulka č. 6: Průměrné měsíční teploty vzduchu z ČHMÚ Brno – Tuřany [°C] v letech 

2005 – 2009 [22]. 

Leden 0,2 -6,3 3,2 1,7 -3,0

Únor -2,2 -2,9 3,2 3,1 0,3

Březen 2,1 1,2 6,3 4,6 4,8

Duben 10,9 10,3 11,8 10,1 14,2

Květen 14,8 13,9 15,7 15,5 15,4

Červen 17,5 18,3 20,1 19,9 17,3

Červenec 19,1 22,7 21,1 20,3 20,4

Srpen 17,5 16,3 20,9 19,9 20,9

Září 15,5 16,5 13,3 14,4 17,2

Říjen 9,6 11,0 8,8 9,9 8,9

Listopad 2,6 6,1 2,7 6,5 5,9

Prosinec -1,2 1,9 -0,2 2,1 0,3

Průměrné 

roční 

teploty 

9,1 10,6 10,7 10,28,9

2006 

[C˚]

2007 

[C˚]

2008 

[C˚]

2009 

[C˚]

2005 

[C˚]

 

 

 V posledních pěti letech byl rozdíl v průměrné roční teplotě vzduchu maximálně  

o celé dva stupně celsia. V letech 2007 – 2008 byl rozdíl v průměrných ročních teplotách 

vzduchu zanedbatelný, přesto spotřeba elektrické energie byla v tomto období vzrůstající 

(viz tabulka č. 5, str. 19).  

 Po celou dobu uţívání domu nedošlo k ţádným úpravám či ke zlepšování  

jeho stavebně – technických vlastností. Postupný nárůst spotřeby elektrické energie můţe 

být způsobený postupným vybavováním nové domácnosti a zvyšujícími se nároky členů 

rodiny na úroveň bydlení. 
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V následující podkapitole bych se chtěla zaměřit na spotřebu energie u cihlového 

domu B.  

3.4. Spotřeba domu B 

Dodavatelé energie - dům B 

Majitel domu B vyuţívá sluţby od následujících společností: 

- ČEZ, a.s. (elektřina) 

- RWE, a.s. (plyn) 

Od společnosti ČEZ domácnost odebírá elektřinu. V letních měsících ohřívá vodu 

pomocí elektřiny, coţ je také důvod proč si vybrali z nabídky sazeb dvoutarifovou sazbu D 

25d. Tato sazba s operativním řízením doby platnosti NT je určená právě především 

domácnostem, které vyuţívají elektřinu k ohřevu teplé uţitkové vody. 

Platnost NT v sazbě D25d je stanovena po dobu minimálně 8 hodin denně. 

Distributor elektřiny můţe dobu platnosti NT rozdělit aţ do 3 samostatných časových 

úseků, z nichţ ţádný nesmí být kratší neţ 1 hodina. V průběhu dne můţe distributor dobu 

platnosti NT operativně měnit [21].  

  Od majitele domu B jsem získala informace o celkové roční spotřebě elektřiny 

[kWh] v zúčtovacích obdobích v letech 2005 – 2010 (viz tabulka č. 7). Zúčtování sluţeb je 

prováděno vţdy v měsíci květen. Všechny údaje pochází z faktur, které majitel domu B 

obdrţel na konci zúčtovacího období. 

Spotřeba elektrické energie po celé sledované období (tj. 2005 – 2010) kolísala. 

V roce 2006 – 2007 vzrostla spotřeba o 12,88 %, v dalších dvou obdobích došlo k poklesu 

o 5,45 % (2007 - 2008) a o 21,46 % (2008 - 2009). V posledním roce 2009 – 2010 stoupla 

spotřeba o 15,66 %. Na výkyvy ve spotřebě mohou mít vliv nejenom jednotlivé druhy 

spotřebičů vyuţívaných v domě, ale také míra jejich vyuţívání. Dalším faktorem 

ovlivňující spotřebu elektrické energie můţe být zvyšující se úroveň bydlení jednotlivých 

členů domácnosti.  

 

http://www.cenyenergie.cz/distributor-elektriny.dic
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Tabulka č. 7: Roční spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2006 – 2010, dům B. 

Zúčtovací období 

za elektrickou 

energii 

2005 - 2006

2006 - 2007

(od 1.5 - 31.4)

Spotřeba 

elektrické energie 

[kWh]

2008 - 2009

2009 - 2010

4 921,0

5 555,0

5 252,0

4 125,0

4 771,0

2007 - 2008

 

 

Dům B vyuţívá sluţeb společnosti RWE a odebírá od ní zemní plyn. Plyn se 

v domě B vyuţívá pro vytápění, ohřev vody a vaření – plynový sporák. Od majitele domu 

jsem získala z faktur za spotřebovanou energii informace o celkové roční spotřebě plynu 

[m
3
] v posledních 3 letech, tj. od 2008 – 2010 (viz tabulka č. 8). Jedná se o roční spotřebu 

v zúčtovacím období vţdy od měsíce srpen do července dalšího roku.  

 

Tabulka č. 8: Celková roční spotřeba plynu [m
3
] v letech 2006 – 2010, dům B. 

2008 - 2009

2009 - 2010

3 111,0

1 756,0

2 176,0

1 917,0

1 778,0

2007 - 2008

Zúčtovací období 

za plyn

2005 - 2006

2006 - 2007

(od 1.8 - 31.7)

Spotřeba plynu 

[m3]
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Majitel domu B si v posledních třech letech, tj. 2008 – 2010, dělal podrobné zápisy 

o měsíční spotřebě plynu, které mi také poskytl k dispozici pro mou práci (viz graf č. 1).  

 

 

Graf č. 1: Spotřeba plynu [m
3
/měsíc] v letech 2008 – 2010, dům B. 

 

V posledních pěti letech byly na domu B provedeny celkem tři rekonstrukce, 

jejichţ cílem bylo sníţení výdajů na spotřebovanou energii potřebnou pro chod 

domácnosti. O těchto rekonstrukcích a o tom, jak se promítly do spotřeby plynu, pojednává 

následující podkapitola.  

3.4.1. Provedené rekonstrukce na domu B  

 V roce 2006 byla provedena výměna starých oken za nová plastová okna. Celková 

investice byla ve výši 140 000 Kč. V roce 2008 bylo provedeno zateplení střechy 

s celkovými investicemi 92 143 Kč. Poslední rekonstrukce, zateplení celé fasády domu, 

proběhla v roce 2010 a byla vyčíslena na 291 000 Kč.  

 

0
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Celkové dosavadní vynaloţené investice (viz tabulka č. 9) na rekonstrukci domu B 

(viz obrázek č. 5) činí 523 1143 Kč.  

 

Tabulka č. 9: Přehled provedených rekonstrukcí na domu B a jejich náklady [Kč].

Měsíc/Rok Náklady [Kč]

květen 2006 140 000,0

květen 2009 92 143,0

říjen 2010 291 000,0

523 143,0

Druh rekonstrukce

Plastová okna

Zateplení střechy

Zateplení fasády domu

Náklady celkem  

 

 

Obrázek č. 5: Dům B po provedených rekonstrukcích (Trnčáková, 2010). 

 

Jak uţ bylo řečeno na začátku podkapitoly, všechny rekonstrukce majitel domu 

uskutečnil především z důvodu sníţení energie potřebné k chodu domácnosti.  

V následující tabulce č. 10 můţeme vidět, jak se jednotlivé rekonstrukce promítly 

do spotřeby plynu [m
3
] během posledních 6 let. V tabulce jsou pouţity údaje o měsíční 

spotřebě kalendářního roku. Majitel domu měl k dispozici také údaje o celkové roční 

spotřebě plynu v letech 2005 – 2007, nikoliv však údaje o podrobné měsíční spotřebě 

plynu.  
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Tabulka č. 10: Roční spotřeba plynu v letech 2005 – 2010 [m
3
], dům B. 

Leden 341 412 382

Únor 325 340 290

Březen 227 283 212

Duben 140 89 134

Květen 128 5 127

Červen 16 5 6

Červenec 11 6 5

Srpen 14 4 24

Září 57 4 91

Říjen 135 139 139

Listopad 247 167 148

Prosinec 328 301 282

2010 

[m
3
]

CELKEM 3 111 1 756 1 969 1 755 1 840

2006 

[m
3
]

2007 

[m
3
]

2008 

[m
3
]

2009 

[m
3
]

2005 

[m
3
]

3020
 

Plastová okna

Zateplená střecha

Nová fasáda domu  

 

Pro lepší přehlednost jsem sestavila graf (viz graf č. 2), ze kterého je zřejmé, ţe 

došlo k velkému poklesu spotřeby plynu mezi lety 2005 – 2010.  

 

Graf č. 2: Spotřeba plynu v letech 2005 – 2010 [m
3
], dům B. 

0
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Rozdíly ve spotřebě v letech 2005 – 2006 jsou minimální, přesněji došlo k nárůstu 

o 3,1 % (viz graf č. 2). V květnu roku 2006 byla provedena výměna starých oken  

za plastová. Spotřeba klesla v roce 2007 o 43,56 %, tedy téměř o polovinu. Důvodem 

takového rapidního poklesu mohla být právě výměna jiţ zmiňovaných oken. Dalším 

faktorem mohla být průměrná měsíční teplota vzduchu, viz níţe. V následujícím roce 2008 

byl zaznamenán majitelem domu B nárůst spotřeby o 12,3 %. V květnu roku 2009 došlo 

k zateplení střechy domu, spotřeba byla niţší o 10,87 % neţ v roce 2008. V posledním 

sledovaném roce 2010 došlo v říjnu tohoto roku k zateplení celé fasády domu. Spotřeba 

však byla o 4,84 % vyšší neţ v roce 2009.  

Významným faktorem, který zajisté ovlivnil měsíční spotřebu energie, byla 

průměrná měsíční teplota vzduchu v jednotlivých letech. Z toho důvodu jsem pro dům B 

zjistila a pouţila data o průměrných měsíčních teplotách [°C] z ČHMÚ v Mošnově  

(viz tabulka č. 11). 

 

Tabulka č. 11: Průměrné měsíční teploty vzduchu z ČHMÚ Mošnov [°C] v letech  

2005 – 2009, dům B [22]. 

Leden 0,1 -6,5 3,7 1,9 -2,9 -5,7

Únor -3,1 -3,1 2,9 2,9 -0,2 -1,0

Březen 1,2 0,5 5,7 4,0 3,6 4,1

Duben 9,7 9,7 10,4 9,0 12,4 9,2

Květen 14,2 13,9 15,6 13,9 14,7 12,7

Červen 17,0 18,3 19,2 18,3 16,4 17,8

Červenec 19,6 22,4 20,0 18,6 20,3 20,9

Srpen 16,9 17,1 19,2 18,5 19,5 18,6

Září 14,5 16,1 12,5 13,5 15,6 12,8

Říjen 9,3 11,2 8,0 10,1 8,3 6,6

Listopad 2,7 6,7 2,1 6,2 6,6 6,9

Prosinec -1,1 3,3 -0,4 1,7 0,2 -4,0

2010 

[C˚]

Průměrné 

roční 

teploty 

9,1 9,9 9,9 9,5 8,2

2006 

[C˚]

2007 

[C˚]

2008 

[C˚]

2009 

[C˚]

2005 

[C˚]

8,4
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Průměrná roční teplota vzduchu v průběhu šesti let kolísala o maximálně necelé dva 

stupně celsia. 

Hodnoty o průměrných měsíčních teplotách vzduchu [°C] jsem přirovnala 

k měsíčním spotřebám plynu v m
3
 (viz tabulka č. 12).  

 

Tabulka č. 12: Spotřeba plynu [m
3
] v letech 2005 – 2010 a průměrné měsíční teploty 

vzduchu z ČHMÚ Mošnov [°C], dům B. 

[˚C] [m
3
] [˚C] [m

3
] [˚C] [m

3
] [˚C] [m

3
] [˚C] [m

3
] [˚C] [m

3
]

1. 0,1 -6,5 3,7 1,9 341 -2,9 412 -5,7 382

2. -3,1 -3,1 2,9 2,9 325 -0,2 340 -1,0 290

3. 1,2 0,5 5,7 4,0 227 3,6 283 4,1 212

4. 9,7 9,7 10,4 9,0 140 12,4 89 9,2 134

5 14,2 13,9 15,6 13,9 128 14,7 5 12,7 127

6 17,0 18,3 19,2 18,3 16 16,4 5 17,8 6

7 19,6 22,4 20,0 18,6 11 20,3 6 20,9 5

8 16,9 17,1 19,2 18,5 14 19,5 4 18,6 24

9 14,5 16,1 12,5 13,5 57 15,6 4 12,8 91

10 9,3 11,2 8,0 10,1 135 8,3 139 6,6 139

11 2,7 6,7 2,1 6,2 247 6,6 167 6,9 148

12 -1,1 3,3 -0,4 1,7 328 0,2 301 -4,0 282

18401 7551 9691 7563 111

2007 2008 2009 2010

9,88 9,54 8,249,91

3 020

2006

Ø 
°C

9,13

2005

8,42

m
3
/ 

rok
 

Plastová okna

Zateplená střecha

Nová fasáda domu   

 

 Celková roční spotřeba v roce 2010 (1840 m
3
) byla o 4,84 % vyšší neţ v roce 2009 

(1755 m
3
), ale z grafu č. 3 (str. 28) můţeme vidět, ţe při výrazně niţších teplotách  
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vzduchu v zimních měsících byla spotřeba lepší v roce 2010, neţ při vyšších hodnotách 

teploty vzduchu v roce 2009. Na vyšší spotřebu v roce 2010 má jistě velký vliv také o cca 

jeden stupeň niţší průměrná roční teplota vzduchu. Hodnoty vyznačené v grafu 

v hranatých závorkách představují souřadnice grafu x, y, tj. průměrná měsíční teplota 

vzduchu [°C] a měsíční spotřeba plynu [m
3
]. 

 

 

Graf č. 3: Roční spotřeba plynu [m
3
] v závislosti na průměrné teplotě vzduchu [°C] 

v letech 2008 – 2010, dům B. 

 

Kaţdý dům má jinou spotřebu energie na vytápění, která je dána hlavně jeho 

konstrukcí, tj. stavebně – technickými vlastnostmi. Záleţí jak na izolačních schopnostech 

obvodového pláště, tak na tvaru a velikosti budovy. Je jisté, ţe provedené rekonstrukce 

znamenaly zlepšení izolačních schopností. Musíme vzít také v úvahu energii, která byla 

spotřebovaná v průběhu tří let, 2008 – 2010, kdy proběhly všechny rekonstrukce. Mám  

na mysli úniky energie při výměně oken, zateplení střechy, větší nároky na vytápění 

z důvodu otevřeného pracovního prostoru, atd.  
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Ráda bych se ještě k závěru zaměřila na poslední tři měsíce v roce posledních tří let 

2008 – 2010 (viz tabulka č. 13).  

 

Tabulka č. 13: Spotřeba plynu [m
3
] v letech 2008 – 2010, v měsíčním období  

říjen - listopad a průměrné měsíční teploty vzduchu z ČHMÚ Mošnov [°C], dům B. 

[˚C] [m
3
] [˚C] [m

3
] [˚C] [m

3
]

10,1 135 8,3 139 6,6 139

6,2 247 6,6 167 6,9 148

1,7 328 0,2 301 -4 282Prosinec

2008 2009 2010

Říjen

Listopad

 

Plastová okna

Zateplená střecha

Nová fasáda domu  

 

V kaţdém období byla provedena nová rekonstrukce. Při srovnání průměrné teploty 

vzduchu můţeme vidět, jak se výrazně sníţila spotřeba energie (viz graf č. 4).  

 

Graf č. 4: Spotřeba plynu [m
3
] v závislosti na průměrné teplotě vzduchu [°C] v letech 

2008 – 2010 (říjen - listopad), dům B. 
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V říjnu roku 2010 byla dokonce stejná spotřeba 139 m
3
 při 6,6 °C jako v roce 2009 

při 8,3 °C. Výrazné sníţení můţeme pozorovat v prosinci roku 2010, kdy byla spotřeba  

při -4°C o 6,31 % menší neţ v prosinci roku 2009, kdy byla průměrná teplota vzduchu 0,2 

°C (viz tabulka č. 13, graf č. 4). Z toho důvodu věřím, ţe delší časová řada by nám 

poskytla informace o úsporách energie potřebné k výpočtu návratnosti vynaloţených 

investic.  
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4. Ekonomické zhodnocení   

 

 Před tím, neţ budeme porovnávat náklady za spotřebovanou energii rodinných 

domu A, B, musíme provést porovnání celkové spotřeby energie v kWh u rodinného domu 

A, B.  

4.1. Porovnání spotřeby energie domu A, B 

Následující tabulka č. 14 zobrazuje celkovou spotřebu elektrické energie [kWh] 

domu A v letech 2005 – 2009. V poli se ţlutou výplní je zvýrazněno první zúčtovací 

období domu A, které bylo kratší neţ celý kalendářní rok. Přesněji mělo trvání  

od 8.12 2005 – 4.5. 2006.  

 

Tabulka č. 14: Spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2005 – 2009, dům A. 

Spotřeba elektrické 

energie [kWh]

2005 - 2006

2006 - 2007

2008 - 2009

12 350

20 681

22 292

24 085

2007 - 2008

 

spotřeba el. energie od 8.12. 2005 - 4.5. 2006
 

 

V cihlovém domu B jsou vyuţívány dva druhy energie, tj. plyn a elektrická energie. 

Celková výše roční spotřeby plynu a elektrické energie se nachází v tabulce č. 15.  

Pro získání celkové spotřeby plynu a elektrické energie u domu B musíme převést 

spotřebu plynu, která je v m
3
, na kWh (viz tabulka č. 16). Přesný přepočtový koeficient  
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z m
3
 na kWh se spotřebitel dozví při vyúčtování sluţeb. Dodavatel plynu RWE totiţ uvádí 

na fakturách jak údaje v kWh, tak i v m
3
. I kdyţ nemám k dispozici faktury za spotřebu 

domu B, mohu pro výpočet pouţít koeficient 1 m
3
 = 10,5 kWh. Výsledná částka by se 

neměla od té skutečné účtované lišit o více neţ 3% [24].  

 

Tabulka č. 15: Spotřeba plynu [m
3
] a elektrické energie [kWh] v letech 2005 – 2010, dům 

B. 

1 917,0

1 778,0

2008 - 2009

2009 - 2010

4 921,0

5 555,0

5 252,0

4 125,0

4 771,0

2007 - 2008 2 176,0

2005 - 2006

2006 - 2007

3 111,0

1 756,0

Spotřeba 

elektrické energie 

[kWh]

Spotřeba plynu 

[m3]

 

 

Tabulka č. 16: Přepočet spotřeby plynu z m
3
 na kWh v letech 2005 – 2009, dům B. 

20 128,5

18 669,0

2008 - 2009

2009 - 2010

3 111,0

1 756,0

2 176,0

1 917,0

1 778,0

2007 - 2008 22 848,0

Zúčtovací období 

za plyn

2005 - 2006

2006 - 2007

32 665,5

18 438,0

(od 1.8 - 31.7)

Spotřeba plynu v 

m
3

Spotřeba plynu v 

kWh
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Celkovou spotřebu energie [kWh] domu B zobrazuje následující tabulka č. 17.  

 

Tabulka č. 17: Celková spotřeba energie [kWh] v letech 2005 – 2010, dům B. 

37 586,5

23 993,0

28 100,0

24 253,5

23 440,0

4 125,0

4 771,0

2008 - 2009

2009 - 2010

32 665,5

18 438,0

22 848,0

20 128,5

18 669,0

2007 - 2008 5 252,0

CELKEM [kWh]

2005 - 2006

2006 - 2007

4 921,0

5 555,0

Spotřeba plynu 

[kWh]

Spotřeba 

elektrické energie 

[kWh]

 

 

Pomocí pouţitého přepočtu, díky kterému jsme zjistili celkovou spotřebu energie  

u domu B, mohu porovnat roční spotřebu vypočítané energie v kWh se spotřebou energie  

v kWh nízkoenergetického domu A v letech 2005 - 2009 (viz tabulka č. 18). 

 

Tabulka č. 18: Spotřeba elektrické energie [kWh] domu A, B v letech 2006 - 2009. 

2008 - 2009

37 58712 350

23 99320 681

28 10022 292

24 25324 085

2007 - 2008

Dům B 

[kWh]

Dům A 

[kWh]

2005 - 2006

2006 - 2007

 

spotřeba el. energie od 8.12. 2005 - 4.5. 2006
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Jelikoţ jsem od majitele domu A získala informace o spotřebě energie do konce 

roku 2009 a v letech 2005 – 2006 je zúčtovací období kratší, pouţiji pro další srovnávání 

pouze spotřebu obou rodinných domů v letech 2006 – 2009 (viz graf č. 5).  

 

 

Graf č. 5: Spotřeba energie [kWh] domu A a B v letech 2006 – 2009. 

 

Spotřeba v prvním zúčtovacím období, tj. rok 2006 – 2007, byla o 13,8 % menší  

u domu A. V dalším roce 2007 – 2008 byla spotřeba domu A menší dokonce o 20,67 % 

neţ u domu B. V posledním porovnávaném období, tj. v roce 2008 – 2009, byl rozdíl  

ve spotřebě menší. Spotřeba domu A byla pouze o 0,69 % menší neţ u domu B.  

Můţe se zdát zaráţející, ţe u nízkoenergetického domu A, který má lepší tepelné 

vlastnosti, je spotřeba jen o něco málo niţší neţ u cihlového domu B. Vše se odráţí  

od stavebně – technických vlastností obou domů. U domu B je jasně vidět, ţe provedené 

rekonstrukce výrazně zlepšily spotřebu energie.  

Do rozdílné spotřeby by se měly také zahrnout odlišné zvyklosti obou domácností, 

co se týče výše teploty v obytných místnostech. Dále také pouţívané spotřebiče 

v domácnosti. Zjistila jsem, ţe u domu A jsou k dispozici dva kuchyňské kouty, zato  

u domu B pouze jeden. Majitelka domu B však často peče na zakázky, coţ se můţe 

0
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30000

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

23993
28100

24253

20681 22292 24085
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projevit na zvýšené spotřebě plynu a zároveň i elektrické energie. V obou domech jsou 

vybudovány dvě koupelny a u domu A je součástí stavby bazén. K výhřevnosti bazénu se 

pouţívá pouze energie získaná ze solárních panelů. Dále jsem zjistila, ţe rodina ţijící 

v domě B vyuţívá především první patro domu, tudíţ se část v přízemí méně vytápí.  

Velmi se odráţí tedy do spotřeby energií výše standartu bydlení obou domácností a 

stavebně – technické vlastností konstrukce domu.  

Výše uvedené faktory, které ovlivňují spotřebu energie u obou rodinných domů, 

nelze podrobněji specifikovat. 

 

 Po zjištění a porovnání celkové spotřeby energie rodinných domů A, B můţeme 

tuto spotřebu vyčíslit v korunách a porovnat tak celkové náklady rodinných domů v letech 

2005 – 2010. První podkapitola shrnuje informace o nákladech, které odvádí majitel domu 

A.  

4.2. Náklady za spotřebovanou energii nízkoenergetického domu A 

Majitelé rodinného domu A odvádí měsíční zálohy za elektřinu společnosti  

E.on a.s. a na konci fakturačního (zúčtovacího) období dochází k vyúčtování plateb  

tzv. pravidelným odečtem. Pravidelným odečtem se přesněji rozumí odečet stavu číselníků 

měřicího zařízení distributora, provedený v termínu a způsobem stanoveným 

distributorem, na jehoţ základě se provádí pravidelné vyúčtování plateb souvisejících  

s dodávkou elektřiny za fakturační období stanovené distributorem [20]. 

Výše měsíčních záloh se v kaţdém období (tj. 2005 - 2009) lišily. Od majitele 

domu A jsem získala informace o výši nákladů na elektřinu jakoţto jedinou energii 

vyuţívanou v domácnosti (viz tabulka č. 19). Všechny údaje pochází z faktur, které majitel 

domu A na konci fakturačního období obdrţel. Zúčtovací období bylo vţdy od dubna  

do května následujícího roku. 
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Tabulka č. 19: Náklady [Kč] za elektrickou energii [kWh] v letech 2005 – 2009,  

dům A. 

Spotřeba 

elektrické energie 

[kWh]

Zaplacená částka 

v Kč za 

spotřebovanou 

elektrickou 

energii

Zúčtovací období 

za elektrickou 

energii             

(1.5. - 31.4.)

60 105,02008 - 2009

12 350,0

20 681,0

22 292,0

24 085,0

2007 - 2008 47 843,0

8.12. 2005 - 2006

2006 - 2007

26 989,0

38 211,0

 

spotřeba el. energie od 8.12. 2005 - 4.5. 2006
 

 

 Se vzrůstající spotřebou elektrické energie rostly také náklady. V druhém ročním 

zúčtovacím období, tj. 2007 – 2008, stoupla spotřeba o 7,79 % a náklady o 25,21 %. 

V posledním sledovaném období, tj. 2008 – 2009, došlo k nárůstu spotřeby o 8,04 % a 

zároveň i k nárůstu nákladů o dalších 25,63 %. Majitel domu A zaznamenal za poslední 

dva roky od prvního ročního uţívání domu nárůst spotřeby energie o 16,46 % a nárůst 

nákladů o 57,30 %. Jak uţ jsem uvedla v kapitole 3.3, příčinou postupného zvyšování 

spotřeby energie můţe být postupné vybavování nové domácností a zvyšování nároků 

členů rodiny na úroveň bydlení.  

 Výše nákladů se odvíjí nejenom od mnoţství spotřebované energie, ale také  

od toho, jaký je vývoj cen energie a jejich dodání u jednotlivých distribučních společností. 

 Pevná cena distribuce elektřiny se skládá z měsíčního platu za příkon podle 

jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a z platu za distribuované 

mnoţství elektřiny ve VT a NT. 
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K cenám za distribuci elektřiny se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového 

rozhodnutí ERÚ: 

a) cena systémových sluţeb v Kč/MWh, 

b) cena na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny  

a tepla a druhotných zdrojů v Kč/MWh, 

c) cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s., v Kč/MWh 

[18]. 

 

 Následující tabulka č. 20 zobrazuje vývoj cen společnosti E.on, a.s. za distribuci 

elektřiny pro domácnosti. Ceny jsou konkrétně pro dvoutarifovou sazbu D 45d, kterou 

vyuţívá rodinný dům A. Ceny uvedené v tabulce jsou bez spotřební daně (dále jen DPH), 

která byla ve výši 19 %. 

 

Tabulka č. 20: Poloţky pevné ceny distribuce elektřiny [Kč/MWh] společnosti E.on, a.s., 

[Kč/měsíc], v letech 2006 – 2009, dům A [20].  

Plat za 

distribuované 

množství elektřiny 

ve VT [Kč/MWh]

Plat za 

distribuované 

množství elektřiny 

v NT [Kč/MWh]

Měsíční plat za 

příkon (3x32A) 

[Kč/měsíc]

2006 - 2007
248

320
2008 - 2009

21,74

21,63

24,52 18,13

10,22

12,55
2007 - 2008

288

 

 Jak je z tabulky č. 20 patrné, jednotlivé ceny za distribuci elektrické energie 

stoupaly v průběhu celého sledovaného období. Měsíční plat za příkon stoupl za poslední 

 



Kateřina Trnčáková: Ekonomické zhodnocení stavby nízkoenergetického domu 

v porovnání se stavbou cihlového domu 

2011  38 

 

dva roky od prvního zúčtovacího období, tj. 2006 – 2007, o 29,03 %, plat za distribuované 

mnoţství elektřiny ve VT stoupl o 12,79 % a v NT dokonce o celých 77,40 %.  V roce  

2007 – 2008 došlo k mírnému poklesu platu za distribuované mnoţství elektřiny ve VT  

o 0,51 %, ostatní poloţky pevné ceny distribuce elektřiny stouply.  

 

 Celkové náklady cihlového domu B představují součet nákladů za spotřebovanou 

elektrickou energii a za spotřebovaný plyn.  

4.2. Náklady za spotřebovanou energii cihlového domu B 

Majitel rodinného domu B odvádí měsíční paušál za elektřinu společnosti ČEZ, a.s 

a na konci fakturačního (zúčtovacího) období dochází k vyúčtování plateb, jako tomu bylo 

u domu A. Výše měsíčního paušálu ve sledovaném období, tj. 2005 – 2010, se pohybovala 

ve výši cca 1450 Kč. Od majitele domu B jsem obdrţela údaje o přesné výši nákladů  

za elektřinu, které měl k dispozici na základě faktur za zúčtovací období v letech 2005 – 

2010 (viz tabulka č. 21). Zúčtovací období je vţdy od května do dubna následujícího roku. 

  

Tabulka č. 21: Celkové náklady [Kč] za spotřebovanou elektrickou energii [kWh] v letech 

2005 – 2010, dům B. 

Zúčtovací období 

za elektrickou 

energii 

2005 - 2006

2006 - 2007

12 863,5

15 554,5

(od 1.5 - 31.4)

Spotřeba 

elektrické energie 

[kWh]

Zaplacená částka 

v Kč za 

spotřebovanou 

elektrickou 

energii

14 913,0

17 128,0

2008 - 2009

2009 - 2010

4 921,0

5 555,0

5 252,0

4 125,0

4 771,0

2007 - 2008 16 112,5
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Náklady na elektrickou energii kolísaly v závislosti na změně spotřeby energie. 

Pokud spotřeba vzrostla, stouply také náklady a naopak. S výjimkou roku 2007 – 2008, 

kdy spotřeba klesla o 5,45 % a náklady stouply o 3,59 %. Výše nákladů se také odvíjí 

kromě spotřeby od vývoje cen za distribuci elektrické energie zvolené společnosti.  

 Vývoj cen společnosti ČEZ, a.s. za distribuci elektřiny pro domácnosti zobrazuje 

tabulka č. 22. (bez DPH). Tyto ceny přísluší dvoutarifové sazbě D 25d, kterou si dům B 

vybral. Ceny uvedené v tabulce jsou bez spotřební daně, která byla ve výši 19 %. 

 

Tabulka č. 22: Poloţky pevné ceny distribuce elektřiny bez DPH [Kč/MWh] společnosti 

ČEZ, a.s., [Kč/měsíc], v letech 2006 – 2009, dům B [21].  

Plat za 

distribuované 

množství elektřiny 

ve VT [Kč/MWh]

Plat za 

distribuované 

množství elektřiny 

v NT [Kč/MWh]

Měsíční plat za 

příkon (3x25A) 

[Kč/měsíc]

2006 - 2007
101

113
2008 - 2009

1 733,54

1 714,26

1 839,25 26,00

25,72

25,89
2007 - 2008

105

 

 

 Situace pevných cen distribuce elektřiny společnosti ČEZ, a.s. je totoţná se situací 

u společnosti E.on, a.s., kde jednotlivé poloţky měly vzrůstající charakter ve sledovaném 

období, tj. 2006 – 2009. Náklady na měsíční plat za příkon stoupl za poslední dva roky  

o 11,88 %, plat za distribuované mnoţství elektřiny ve VT o 6,10 % a v NT o pouhých 

1,09 %.  

Další energií vyuţívanou v domě B je plyn. Plyn je dominantní energie 

v domácnosti B a představuje tak největší měsíční výdaje domu. Společnosti RWE, a.s. 

odvádí rodina ţijící v domě měsíční paušál ve výši 276 Kč a měsíční zálohy pohybující se 

kolem 2 000 Kč. Zúčtování záloh je vţdy v měsíci srpen. Roční náklady na plyn v letech 
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2006 – 2010 zobrazuje tabulka č. 23. Všechny informace uvedené v tabulce č. 23 pochází 

z faktur, které majitel obdrţel na konci fakturačního období, které je vţdy od srpna  

do července následujícího roku. 

 

Tabulka č. 23: Celkové náklady [Kč] za spotřebovaný plyn [m
3
] v letech 2005 – 2010, 

dům B. 

29 018,0

23 964,5

2008 - 2009

2009 - 2010

3 111,0

1 756,0

2 176,0

1 917,0

1 778,0

2007 - 2008 25 921,5

Zúčtovací období 

za plyn

2005 - 2006

2006 - 2007

33 637,0

18 930,0

(od 1.8 - 31.7)

Spotřeba plynu  

[m
3
]

Zaplacená částka 

v Kč za 

spotřebovaný plyn

 

 

 Náklady se opět měnily v závislosti se změnou spotřeby plynu. Výjimkou je rok 

2008 – 2009, kdy spotřeba klesla o 11 %, ale náklady stouply o 11,95 %. V posledním roce 

2009 – 2010 došlo k dalšímu sníţení spotřeby o 7,5 % a také ke sníţení nákladů o 17,42 %.  

 Cena plynu se skládá z více částí. První část je neregulovaná a platíte dodavateli  

za dodanou energii (komoditní cena zemního plynu, uskladnění, platba za obchodní a 

ostatní sluţby). Druhá (regulovaná) sloţka je stanovována Energetickým regulačním 

úřadem a zahrnuje poplatek za distribuci plynu a poplatek za sluţby operátora trhu. Výši 

neregulované ceny určuje trh a stanovuje ji obchodník. Tato cena je výsledkem smlouvy 

uzavřené mezi dodavatelem a koncovým zákazníkem. Regulovaná sloţka tvoří asi 24 % 

z celkové částky, coţ je mnohem méně neţ v případě elektřiny. Výši plateb za regulovanou 

sloţku ovlivnit nemůţeme, protoţe distributora elektřiny, jemuţ platíme za přepravu 

a distribuci, změnit nelze [24].  

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

je od 1. ledna 2008 rovněţ daň ze zemního plynu. Pro odběratele z kategorie domácností 
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jsou dodávky zemního plynu od této daně osvobozeny. Zemní plyn podléhá samozřejmě 

také dani z přidané hodnoty, která byla ve výši 19 % [24]. 

Následující tabulka č. 24 zobrazuje vývoj cen za distribuci plynu od společnosti 

RWE, a.s. (bez DPH), jejíţ sluţeb vyuţívá dům B. 

 

Tabulka č. 24: Poloţky za distribuci plynu [Kč/MWh] společnosti RWE, a.s., bez DPH, 

[Kč/měsíc], v letech 2006 – 2009, dům B [24].  

Roční odběr           

[MWh/rok]        

od - do

Pevná cena za 

odebraný plyn 

[Kč/MWh]

Stálý měsíční plat 

za přistavenou 

kapacitu 

[Kč/měsíc]

2006 - 2007
100,40

129,00
2008 - 2009

20,00 - 25,00

25,00 - 30,00

20,00 - 25,00 170,86

139,03

143,82
2007 - 2008

104,90

 

 

Pevná cena za odebraný plyn a stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu se odvíjí 

od ročního odběru plynu domu B. Opět můţeme vidět v tabulce č. 24, ţe jednotlivé 

poloţky kaţdým rokem stoupaly, jako tomu bylo i u výše zmíněných distribučních 

společností. Pevná cena za odebraný plyn stoupla v roce 2007 – 2008 o 3,45 % a 

v nadcházejícím roce došlo k navýšení o 18,80 %. Stálý měsíční plat za přistavenou 

kapacitu stoupl v roce 2007 – 2008 o 4,48 % a v posledním sledovaném období došlo 

k nárůstu dokonce o 22,97 %.  

Celkové roční náklady za energii [kWh] domu B zobrazuje tabulka č. 25.  
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Tabulka č. 25: Celkové náklady [Kč] za elektrickou energii a za spotřebovaný plyn 

v letech 2005 – 2010, dům B. 

34 484,5 42 034,0 43 931,0 41 092,5

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 20102006 - 2007

18 930,0 25 921,5 29 018,0 23 964,5

15 554,5 16 112,5 14 913,0 17 128,0

Celkové roční 

náklady za 

elektrickou 

energii v Kč

Celkové roční 

náklady za plyn 

v Kč

CELKEM [Kč]

2005 - 2006

46 473,5

12 836,5

33 637,0

 

 

 Taktéţ jako v předcházející kapitole pouţiji pro porovnání nákladů na energii obou 

rodinných domů zúčtovací období v letech 2006 – 2009 (viz tabulka č. 26). Jak jsme mohli 

vidět v grafu č. 5 (str. 33), spotřeba energie byla v celém sledovaném období niţší u domu 

A. Rozdíl ve spotřebě se postupem času stále zmenšoval. V posledním roce 2008 – 2009 

byl rozdíl o pouhých 0,69 %. To samé se však nedá říct o nákladech na energii. Ty  

na rozdíl od spotřeby byly vţdy vyšší neţ u domu B. V prvním roce byly náklady domu A 

vyšší o 9,75 %, v roce 2007 – 2008 se rozdíl zvětšil na 12,14 % a v posledním období byl 

rozdíl dokonce 26,91 %.  

Tabulka č. 26: Celkové náklady za energii v letech 2006 – 2009 [Kč], dům A, B. 

Roční náklady 

domu B za 

spotřebovanou 

energii [Kč]

Roční náklady 

domu A za 

spotřebovanou 

energii [Kč]

60 105,02008 - 2009

34 484,5

42 034,0

43 931,0

2007 - 2008 47 843,0

2006 - 2007 38 211,0
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4.3. Vyhodnocení 

V předcházející kapitole jsme si uvedli srovnání celkové spotřeby energie u obou 

domů a výši nákladů za spotřebovanou energii. Z tabulky č. 26 (str. 42) je jasně vidět,  

o kolik jsou větší náklady za energii u domu A. V posledním roce byly náklady u domu A 

o 26,91% vyšší neţ u domu B. Jiţ jsem uvedla, ţe výše celkových nákladů se odvíjí od cen 

distribuce jednotlivých distribučních společností.  

Jelikoţ rodinné domy vyuţívají jiné dvoutarifové sazby, nemůţeme porovnat 

vzájemně pevné ceny distribuce elektřiny společnosti E.on, a.s. a společnosti ČEZ, a.s. Jen 

co se nárůstu jednotlivých cen týče, větší rozdíl v cenách byl zaznamenán u společnosti 

E.on, a.s., kdy se rozdíly vyšplhaly například aţ na 77,40 % u platu za distribuované 

mnoţství elektřiny v NT. Coţ můţe mít za následek vznik výrazného navýšení nákladů  

u domu A.  

Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněţ nově stanovená spotřební daň  

z elektřiny - jedna z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků 

České republiky vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě 

hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí  

28,30 Kč/MWh. [17] 

Od ledna roku 2010 došlo k navýšení základní sazby DPH na 20%. Plánovaná 

budoucnost české základní sazby DPH vypadá momentálně tak, ţe by měla zůstat ve stejné 

výši, tj. 20 % do konce roku 2012, a začátkem roku 2013 by mělo dojít k zavedení 

jednotné sazby 17,5 %. [16]  

 U nízkoenergetického domu A je od počátku jeho uţívání zaznamenána stále 

zvyšující se spotřeba energie, čímţ dochází k nárůstu nákladů. Jejich nárůst je však 

mnohem větší, neţ u domu B. Jak uţ bylo řečeno, můţe to být způsobeno zabydlováním 

nového prostoru, zvyšujícími se nároky na bydlení obyvatel domu či zvyšující se celkové 

úrovně bydlení. U cihlového domu B došlo k výraznému sniţování spotřeby energií, a to 

především díky snaze majitele docílit niţším nákladům. Můţeme říci, ţe navýšení nákladů 

i přes sniţující se spotřebu je rozhodně únosnější neţ u domu A. Ceny energií rostly a také 

budou růst kaţdým rokem u všech distribučních společností. Na spotřebitelích je pouze to, 

aby sledovali jednotlivé změny a podle toho také volili vhodnou distribuční síť.  
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Následující tabulka č. 27 zobrazuje meziroční změnu průměrné ceny energie 

v procentech u vybraných distribučních společností.  

 

Tabulka č. 27: Rozdíl průměrné ceny za energii vybraných distribučních společností 

 pro rok 2010/2011, (E.on, Praţská plynárenská, Jihomoravská distribuce, Severomoravská 

distribuce, Východočeská distribuce, RWE) [16]. 

1,5%

8,7% -1,9%

RWE 

GAS 

NET

174,47

173,61

-0,5%

182,91

175,96

-3,8%

172,81 182,64

186,41 181,61

7,9% -0,6%

0,8%

-1,3%

JMP 

NET

SMP 

NET

VČP 

NET

-2,2%

0,3%

-8,5%

-1,5%

6,3%

PPD

189,24

-0,5%

188,26

z toho 

zákazníci s 

roční 

spotřebou 

nad 630 

MWh

z toho 

zákazníci s 

roční 

spotřebou 

pod 630 

MWh

-3,2%

-2,9%

E.on

Průměrná 

cena 2010 

celkem 

[Kč/MWh]

Meziroční 

změna 

průměrné 

ceny celkem

-3%

297,60

288,61

Průměrná 

cena 2011 

celkem 

[Kč/MWh]
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5. Závěr  

 

Pokud nahlédneme jen ze zvědavosti do statistik vyplývajících z posledního sčítání 

lidu, domů a bytů z roku 2001, můţeme zjistit následující informace. V ČR bylo v době 

sčítání lidu celkem 1 969 018 domů, z čehoţ 1 630 705 domů bylo obydlených. 

V rodinných domech bylo 1 632 131 bytů, v bytových domech 2 160 730. Problémem  

je průměrné stáří bytového fondu, které je relativně vysoké – 42,4 roky. U rodinných domů 

bylo průměrné stáří dokonce 60,3 roku. Energetická náročnost takovýchto objektů je dosti 

vysoká [17].  

Ve své práci jsem porovnávala celkovou spotřebu energie a výši nákladů za tuto 

spotřebu u nízkoenergetického domu a staršího cihlového domu. Po celkovém zhodnocení 

vyšlo najevo, ţe u cihlového domu dochází ke sniţování spotřeby, především díky 

provedeným rekonstrukcím. Náklady na spotřebu nejsou tak vysoké a zároveň nemají tak 

vzrůstající charakter jako u nízkoenergetického domu. U tohoto domu dochází naopak  

ke stálému zvyšování spotřeby a náklady na spotřebu zaznamenávají kaţdý rok velký 

nárůst u vybrané distribuční společnosti.  

Německá architektka Margit Kennedyová tvrdí, ţe „jedním z nejvýraznějších 

počinů, kterými můţeme ekologii prospět, je nestavět“. [3] Člověk se však stal ve svém 

vývoji existenčně závislým na uměle vytvořeném prostředí. Nároky na ţivot obecně stále 

rostou a lidé si rychle dokáţou oblíbit nové, lepší věci, technologie. Proto ještě nemusí 

znamenat, ţe kdyţ se rozhodneme pro realizaci nízkonákladového domu, ţe to přinese 

velké plusy nejen pro ţivotní prostředí, ale také pro naši peněţenku. Je pouze na nás, jestli 

se také my rozhodneme uskromnit naše poţadavky na úroveň bydlení a rozhodneme se 

určitým způsobem šetřit ţivotní prostředí. Druhou otázkou však je, jestli je to v dnešním 

nezadrţitelném pokroku ještě moţné.  
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Přílohy 

Příloha č. 1:  

Základní koncepční strategie, opatření a prvky 

 

1. Zastavovací podmínky 

- umístění budovy se zohledněním klimatických podmínek lokality, konfigurace 

terénu, orientace pozemku vzhledem ke světovým stranám, vegetace, druh okolní 

urbanistické zástavby atd. 

2. Koncepční podmínky 

- tvarové řešení budovy, její zónování, orientace hlavní fasády atd. 

3. Zvýšená tepelná ochrana obvodového pláště 

- vynikající tepelněizolační parametry podlah, stěn, střech, oken a dveří.  

4. Předcházení vzniku tepelných mostů 

- důsledné provedení tepelněizolačních opatření v konstrukčních napojeních. 

5. Neprůvzdušnost obvodového pláště 

- vyloučení netěsností v konstrukcích, jejich vzduchotěsnost a větrotěstnost.  

6. Pasivní využívání sluneční energie a tepelná akumulace 

- správně dimenzované solární prvky a systémy v součinnosti se zimní akumulací 

tepelných zisků a letní ochranou před přehříváním.  

7. Aktivní využívání sluneční energie 

- hybridní konvektivní systémy s cirkulací teplého vzduchu, fototermická a 

fotovoltaická solární zařízení.  

8. Vhodné pokrytí zbytkové potřeby tepla 

- účinné, efektivní a k přírodním zdrojům šetrné zabezpečení tepla s vysokou měrou 

vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, zpětně získávání odpadního tepla, efektivní 

distribuce tepla bez tepelných ztrát atd.  
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9. Optimálně zvolený systém vytápění 

- vhodný výkon a dobrá regulace, pruţně reagující v závislosti na okamţité teplotě, 

podle moţností nízkoteplotní, v ideálním případě výlučně teplovzdušný.  

10. Energeticky efektivní příprava teplé vody 

- vyuţívá aktivních solárních zařízení nebo účinných technických systémů, např. 

tepelných čerpadel. 

11. Větrací zařízení se zpětným získáváním tepla 

- regulovaná a hygienická výměna vzduchu podle aktuálních potřeb spojená 

s odváděním škodlivin z vnitřního prostředí.  

12. Efektivní využívání elektrického proudu 

- energeticky úsporná zařízení, domácí spotřebiče, osvětlení a přístroje na pohon 

technických systémů atd.  

13. Uvědomělé chování uživatelů 

- kvalifikovaná obsluha, přihlédnutí k fázím dne a k ročnímu období, správné 

ovládání technických zařízení, omezování tepelných ztrát v důsledku větrání okny atd.  

14. Pozitivní ekologická bilance domu 

- zohledňování bilance celkového ţivotního cyklu, splňování kritérií zdravotní 

nezávadnosti s pozitivním vlivem na tvorbu zdravého vnitřního klimatu atd.  

15. Optimalizace všech dílčích prvků 

- kombinace uvedených moţností s ucelenou celkovou koncepcí – zohledňování 

specifických podmínek lokality a investičního záměru s výběrem optimálních strategií. 

[8] 
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Příloha č. 2: 

Základní energetické bilanční schéma budovy  

 

 

 

Základní energetické bilanční schéma budovy (Ztráta postupem tepla (QT) a výměnou 

vzduchu (QV) musí být kompenzována dodanou energií. Příznivě se zde projeví zpětně 

získané teplo z větracího vzduchu (QVr). Dodaná energie se z části skládá z vnitřních 

tepelných zisků Qg, přesněji řečeno jejich využitelné části ŋ.Qg: od osob (Qm), spotřebičů 

(Qoa) a proměnlivých pasivních solárních zisků (Qs). Zbývající teplo musí být dodáno 

pomocí otopné soustavy (Qh). Otopná soustava často také řeší přípravu teplé vody (Qww). 

Na vstupu do objektu musíme dodat dostatečné množství energie (Q) tak, abychom kromě 

skutečné potřeby pokryli i tepelné ztráty technického systému v důsledku úniků tepla i 

nevhodné regulace (Qhs). V některých případech můžeme využít i nějakou zpětně získanou 

energii z technologických procesů (Qr), například odpadní teplo ve výrobním areálu [8]. 

 

 

 

  



Kateřina Trnčáková: Ekonomické zhodnocení stavby nízkoenergetického domu 

v porovnání se stavbou cihlového domu 

2011  56 

 

Příloha č. 3:  

Obrázek - Schéma chráněného prostoru a systémové hranice budovy 

 

 

 

 

[8] 
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Příloha č. 4: 

Energetická bilance – základní pojmy 

Uvedené pojmy odpovídají definicím v ČSN EN 832, kde je moţné najít další upřesnění. 

Vytápěný prostor 

- místnost nebo uzavřený prostor vytápěný na poţadovanou teplotu 

Nevytápěný prostor 

- místnost nebo uzavřený prostor, který není součástí vytápěného prostoru 

Vytápěná zóna 

- část vytápěného prostor s danou poţadovanou vnitřní teplotou, uvnitř kterého se 

odchylky vnitřní teploty povaţují za zanedbatelné. Budova se pro účely energetických 

výpočtů můţe skládat z jedné nebo více zón. 

Výpočtové období 

- časový úsek pro výpočet tepelných ztrát a zisků a pro sestavení energetické bilance 

budovy. Obvyklým výpočtovým obdobím je jeden měsíc, pro jednoduché domy se výpočty 

provádí i pro celé otopné období vcelku.  

Venkovní teplota 

- teplota venkovního vzduchu 

Vnitřní teplota 

- aritmetický průměr teploty vzduchu a střední sálavé teploty ve středu místnosti 

(vnitřní suchá výsledná teplota) 

Požadovaná teplota 

- návrhová vnitřní teplota 

Potřeba tepla na vytápění 

- teplo, které je třeba dodat vytápěnému prostoru pro zajištění poţadované teploty 

vytápěného prostoru v daném období při ideální otopné soustavě  

Potřeba energie na vytápění 
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- tepelná energie, kterou je třeba dodat otopné soustavě pro pokrytí potřeby tepla 

Přerušované vytápění 

- způsob vytápění, při kterém se období normálního vytápění střídá s obdobími 

s redukovaným vytápěním (sníţení výkonu, vypnutí) 

Měrný tepelný tok 

- podíl tepelného toku z vytápěného prostoru do něčího prostředí a rozdílu teplot 

mezi nimi 

Tepelná ztráta budovy 

- mnoţství tepla odvedeného za danou dobu z vytápěného prostoru do vnějšího 

prostředí prostupem tepla a větráním 

Ztráta prostupem tepla 

- tepelná ztráta prostupem tepla obvodovými konstrukcemi a přes přiléhající zeminu 

Tepelná ztráta větráním 

- tepelná ztráta v důsledku odvádění vzduchu z vytápěného prostoru exfiltrací (únik 

vzduchu spárami a netěsnostmi obálky budovy) a větráním – cílenou výměnou vzduchu 

Tepelné zisky 

- teplo vznikající ve vytápěném prostoru nebo vstupující do vytápěného prostoru 

z jiných zdrojů, neţ je otopná soustava a systém ohřevu teplé vody. Obsahují vnitřní 

tepelné zisky a solární zisky 

Vnitřní tepelné zisky 

- teplo vznikající uvnitř budovy od osob (citelné metabolické teplo) a od spotřebičů 

jiných neţ je otopná soustava a systém ohřevu teplé vody, tedy osvětlení, domácí 

spotřebiče, kancelářské vybavení apod. 

 

Solární zisky 

- teplo vznikající slunečním zářením pronikajícím do budovy okny a pasivními 

solárními systémy, jako jsou zimní zahrady, transparentní tepelné izolace a solární stěny 



Kateřina Trnčáková: Ekonomické zhodnocení stavby nízkoenergetického domu 

v porovnání se stavbou cihlového domu 

2011  59 

 

Stupeň využití 

- činitel redukující celkové měsíční nebo sezónní zisky ke stanovení výsledného 

sníţení potřeby tepla. Charakterizuje praktickou vyuţitelnost tepelných zisků, v průběhu 

roku se jeho hodnota mění 

Zpětně získané teplo 

- mnoţství tepla získaného z okolního prostředí nebo z otopné soustavy nebo 

systému přípravy teplé vody (včetně pomocného zařízení), pokud není přímo zahrnuto ve 

sníţení ztrát otopné soustavy 

Zpětně získané teplo z větrání 

- teplo získané z odpadního vzduchu 

Potřeba konečné energie na provoz budovy 

- mnoţství dodané energie, které je třeba pro provoz budovy. Obvykle zahrnuje 

energii na vytápění (případní i chlazení), ohřev teplé vody a energii na pokrytí tepelných 

ztrát způsobených vlastním energetickým systémem 

Měrný tepelný příkon 

- odpovídá nejvyššímu potřebnému výkonu tepelného zdroje pro vytápění budovy za 

smluvních výpočtových podmínek, vztaţenému na podlahovou plochu budovy 

Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na provoz budovy 

- výpočtem stanovené mnoţství primární Enţe, tedy energie, která musí být 

přeměněna, aby bylo zajištěno potřebné mnoţství konečné energie na provoz budovy. 

Obsahuje přeměnu energie například v elektrárně, energetické náklady na distribuci 

energie a další vyvolané energetické náklady. Uplatní se zde faktor energetické přeměny, 

který je výrazně odlišný podle pouţitého energetického média 

Ekvivalentní emise skleníkových plynů 

- výpočtem stanovené mnoţství emisí Co2, které jsou uvolňovány do ovzduší 

v souvislosti s provozem budovy. Další skleníkové plyny jsou přepočítávány podle svého 

účinku na ekvivalenty CO2 

[2] 
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Nejčastější jednotky, se kterými se setkáváme u vyhodnocení energetické náročnosti 

budov.  

Roční spotřeba 

tepla
Q kWh/rok

Měrná spotřeba 

tepla na vytápění
Ev kWh/(m

2
.rok)

Roční spotřeba 

tepla vztaţená na 

1m
2
 podlahové 

plochy

R = d/λ

U = 1/R

Souvislost

m
2
.K/W

W/(m
2
.K)

Schopnost látky 

(materiálu) vést 

teplo

Schopnost 

materiálu o určité 

tloušťce zadrţet 

teplo

Schopnost 

materiálu o určité 

tloušťce vést 

teplo (čím menší 

je hodnota U, tím 

měně tepla 

projde)

Tepelný odpor

Součinitel 

prostupu tepla

λ

d

R

U

Název Symbol Jendotka Vysvětlení

Součin tepelné 

vodivosti

Tloušťka vrstvy

W/(m.K)

m

 

[2] 
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Příloha č. 5:  

Celková potřeba provozní energie - schéma pro volbu výpočtového postupu energetické 

bilance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9] 

 

 

 

 

 

 

  

CELKOVÁ POTŘEBA PROVOZNÍ ENERGIE 

energie pro ohřev vody, 

osvětlení, spotřebiče 

potřeba energie na vytápění a 

chlazení 

detailní 

simulace 

hodinový 

výpočet 

měsíční 

výpočet 

     volby metody výpočtu 

vstupní údaje: budova, klima, 

zdroje energie 
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Příloha č. 6: 

Energetická náročnost budovy: 

 

Tabulka pro stanovení třídy energetické náročnosti budovy pro rodinné a bytové domy pro 

vpočtenou měrnou spotřebu energie  (kWh.m
2
.a

-1
).  

 A B C D E F G 

Rodinný 

dům 

<51 51-97 98-142 143-191 192-240 241-286 >286 

Bytový 

dům 

<43 43-82 83-120 121-162 163-205 206-245 >245 

[2] 

Slovní vyjádření tříd energetické náročnosti budovy.  

TŘÍDA ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOVY 

SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOVY 

A Mimořádně úsporná 

B Úsporná 

C Vyhovující 

D Nevyhovující 

E Nehospodárná 

F Velmi nehospodárná 

G Mimořádně nehospodárná 

[2] 
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Příloha č. 7: 

Průkaz energetické náročnosti budovy.  

 

 

 

[15] 
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Příloha č. 8: 

Zákony a normy vztahující se ke stavbě nízkoenergetických domů  

Zákony v rámci EU 

Závazky členských zemí Evropské unie (dále jen EU) v oblasti úspory energie vyplývají 

z přijatých dokumentů, které určují rámcově rozsah a dopad pro oblasti úspor energie.  

Pro podporu lepší integrace energeticky úsporných opatření v členských zemích EU přijala 

Evropská komise příslušné směrnice a dokumenty ve vztahu k úsporám energie.  

Základní rámcové dokumenty vztahující se k problematice úspor energie v budovách na 

úrovni EU, ukazují rámcově cestu k úsporám energie a ve vztahu k budování,  jsou: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rad 2002/91/ES o energetické náročnosti 

budov – základní prováděcí dokument, který určuje poţadavky, 

- zelená kniha – Evropská strategie pro udrţitelnou, konkurenceschopnou 

a bezpečnou energii, 

- akční plán Evropské komise pro energetickou účinnost ze dne 19. října 2006. Tento 

dokument rámcově stanovuje cíle v oblasti úspory energie v časovém horizontu do roku 

2020. 

 

Závazným dokumentem, který se významně promítl do legislativy jednotlivých členských 

zemí EU, je směrnice Evropského parlament a Rady 2002/91ES o energetické náročnosti 

budov. Hodnocení energetické náročnosti budovy vyplývá ze směrnice 89/106/EEC o 

stavebních výrobcích. Směrnice 2002/91ES navazuje na závazky vyplývající z ratifikace 

Kjótského protokolu jednotlivými členskými státy. Směrnice ukládá členským zemím EU 

poţadavek na obecný rámec hodnocení energetické náročnosti budov, kontrolu a stanovení 

provozní spotřeby energie v budovách. Dále určuje základní rámec opatření pro sníţení 

spotřeby energie v budovách a uvádí doporučení pro vlády členských zemí pro naplnění 

specifikovaných cílů [5]. 

Poţadavky směrnice 2002/91/ES v rámci ČR a další poţadavky vyplývající z členství EU.  
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Požadavky směrnice 2002/91/ES v rámci ČR 

 V právním systému České republiky je směrnice zapracována do novely zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a to vloţeným § 6a „Energetická náročnost budov“. 

Tento zákon byl novelizován prostřednictvím zákona č. 177/2006 Sb., který vešel 

v platnost 1. července 2006. Plné znění novelizovaného zákona je publikováno ve Sbírce 

zákonů pod č. 406/2006 Sb. Prováděcím dokumentem k § 6a zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů je náhrada zrušené vyhlášky 

č. 291/2000 Sb. Vyhlášku nahrazuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

č. 148/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov.  

 ČR má jako součást EU povinnost respektovat také další závazky přijaté pro EU. 

Z tohoto důvodu jsou uvedené právní předpisy podřízeny poţadavku nejen na zavedení 

Směrnice 200/91/ES do českého právního řádu, ale zavedený systém opatření by také měl 

sekundárně vést k naplňování závazků ČR vůči EU v oblasti úspor energie.  

 Zastřešujícím dokumentem je v energetickém sektoru Státní energetická koncepce 

(SEK), jejiţ primárním cílem je maximalizace energetické efektivnosti. V případě 

sniţování energetické náročnosti v oblasti budov na SEK pro ČR navazují další dokumenty 

týkající se úspor energie, nebo skleníkových plynů. Jsou to: 

- Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR schválený usnesením 

vlády č. 187 ze dne 3. března 2004, vedoucí ke sníţení emisí skleníkových plynů v ČR, 

- Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů, představuje dokument, který zpracovává MPO ve 

spolupráci s MŢP na pětileté období. (Byl zrušen k 31.12. 2007 prostřednictvím novel 

zákona o hospodaření energií, nahrazen akčním plánem energetické účinnosti, kde jsou 

predikovány cíle úspor energie), 

- Akční plán energetické účinnosti podle čl. 14 směrnice 2006/32/ES o energetické 

účinnosti u konečného uţivatele a o energetických sluţbách [5]. 

 Na základě přijatého akčního plánu EU a v souladu se směrnicí 2006/32/ES byl 

zveřejněn první akční plán energetické účinnosti pro Českou republiku. Cílem má být 

sníţení roční průměrné spotřeby z let 2002 – 2006 o 9% v období 2008 – 2016. Dalšími 

nástroji jsou resortní programy slouţící k podpoře úspor energií, jako např. program 
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EFEKT, který slouţí Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor energie a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie v ČR.  

 Podpůrným dokumentem pro hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) v ČR 

je evropská norma EN 15217, která definuje a popisuje základní principy a rámce 

vyjádření a výpočtu ENB. Norma stanovuje všeobecné ukazatele vyjádření energetické 

náročnosti celých budov, včetně systémů vytápění, větrání, klimatizace, přípravy teplé 

vody a osvětlení. 

Vnímání pojmu energetická náročnost budov zakotvuje zákon o hospodaření energií č. 

406/2000 Sb. takto: „Mnoţství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb 

nebo projektů změn staveb, na které je vydáno stavební povolení vypočteně mnoţství 

energie pro splnění poţadavků na standardizované uţívání budovy, zejména na vytápění, 

přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního 

prostředí klimatizačním systému a osvětlení.“ 

 Výpočetní postup ENB vychází z dostupných technických a právních norem. 

Pro návrh výpočetní metodiky se vyuţívají technické evropské a národní normy a jiné 

předpisy. 

Normativní a právní rámec 

 Zde jsou uvedený základní technické normy související s výpočtem energetické 

náročnosti budov. 

ČSN EN ISO 13790 

Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění (2005). 

ČSN EN 12831 

Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (2005). 

ČSN EN ISO 13789 

Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – 

Výpočtová metoda (2008). 

ČSN EN ISO 13370 

Tepelné chování budov – Přenos tepla se zeminou – Výpočtové metody (2008). 
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ČSN EN ISO 14683 

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – 

Zjednodušené postupy a orientační hodnoty (2000). 

ČSN EN ISO 10211 

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Výpočet tepelných toků a povrchových teplot 

– Podrobné výpočty (2008). 

ČSN EN ISO 6946 

 Stavební prvky a tavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – 

Výpočtová metoda (2008). 

ČSN EN ISO 10077 

Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla (Část 1: 

všeobecně, 2007, část 2 Výpočtová metoda pro rámy, 2004). 

ČSN EN 12464-1 

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

(2004). 

ČSN 73 4301 

Obytné budovy (2004). 

ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov (Část 1: Terminologie, 2005; část 2: Poţadavky, 2007; část 3: 

Návrhové hodnoty veličin, 2005; část 4: Výpočtové metody, 2005). 

ČSN 36 0020 

Sdruţené osvětlení (2007). 

ČSN 06 0320 

Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování (2006). 

ČSN EN ISO 14438 

Sklo ve stavebnictví – Stanovení hodnoty energetické bilance – Výpočtová metoda (2002). 
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ČSN EN 15217 

Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro 

energetickou certifikaci budov (2008). 

ČSN EN 15241 

Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených 

větráním a infiltrací v komerčních budovách (2008). 

ČSN EN 15242 

Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně 

filtrace. 

ČSN EN 15193 

Energetická náročnost budov – Energetické poţadavky na osvětlení (2008). 

ČSN EN 15265 

Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými 

metodami – Obecná kritéria a ověřovací postupy (2008). 

ČSN EN 15316 

Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a 

účinností soustavy (2008). 

ČSN EN 15603 

Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických 

hodnocení (2008). 

 

 

Některé související právní předpisy: 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, 

- Zákon č. 61/2008 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, 
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- Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů, 

- Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře vyţívání obnovitelných zdrojů, 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných poţadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení, 

- Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na zotavovací akce pro děti, 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 

441/2004 Sb., 

- Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb, 

- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, 

- Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 

- Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost uţití energie při 

výrobě elektřiny a tepelné energie, 

- Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na 

vytápění a nákladů na poskytování teplé uţitkové vody mezi konečné spotřebitele, 

- Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích,  
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- Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na účinnost 

nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, 

- Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se 

vydávají podrobnosti náleţitostí energetického auditu, 

- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, 

- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřní rozvodu tepelné energie a chladu, 

- Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé 

vody, měrné ukazatele spotřeb tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé, vody a 

poţadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 

tepelné energie konečným spotřebitelům, 

- Vyhláška č. 276/2007 Sb., o účinnosti kotlů, 

- Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, 

- Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu, 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

-  

Jistou výhodu současné české situace můţeme vidět v tom, ţe pro hledání vlastního 

přístupu k otázkám, týkajících se úspory energie, lze vyuţít inspirace zahraničními 

prověřenými přístupy, jak ve společenském rámci, tak v konkrétních technických řešeních 

[5]. 

 

Zodpovědnost v přístupu k novým výzvám, i kdyţ mohou být z krátkodobého hlediska 

omezující nebo investičně náročnější, je odrazem vyspělosti společnosti. Jako skvělý 

příklad můţeme označit švýcarské dokumenty Cesta ke snižování potřeby energie SIA a 

Společnost 2000 W.  

Cesta ke snižování potřeby energie SIA 

Motivace k prosazování nízkoenergetické výstavby mohou být zaloţeny na různých 

principech. Dokument SIA představuje tzv. „přístup zdola“ – stanovuje dlouhodobé cíle a 



Kateřina Trnčáková: Ekonomické zhodnocení stavby nízkoenergetického domu 

v porovnání se stavbou cihlového domu 

2011  71 

 

vychází z dosaţeného poznání a stavu techniky. Dochází k tomu, ţe to co bylo dřív 

doporučením, se dnes stává povinností a nová doporučení jdou opět výrazně dále. Máme 

zde k dispozici statisticky kvalitně a hlavně názorně zpracovaný přístup, přiřazující 

budovám určitá mnoţství potřebné energie.: 

 energie pro jejich vznik, 

 energie potřebná na vytvoření poţadovaného stavu vnitřního prostředí, 

 energie na domácí a další elektrické spotřebiče a umělé osvětlení, 

 energie v souvislosti s vyvolanou mobilitou 

[5]. 

Společnost 2000 W  

 Společnost 2000 W představuje opačný rámcový „přístup shora“ s vyuţitím 

globálních indikátorů. Statistickými metodami byl vypočten stálý energetický výkon 

připadající na jednoho obyvatele vyspělé Evropy ve výši přes 6000 W v primární energii. 

Pro srovnání – na jednoho obyvatele USA připadá asi třikrát více, na jednoho obyvatele 

Bangladéše asi desetkrát méně. 

 Výpočet předpovídá vývoj v zemích, jako je  Indie a Čína, a v dalším rozvojovém 

světě na jedné straně a přijatelnost energetické produkce v celosvětovém měřítku podle 

zásad udrţitelnosti na straně druhé. Z toho pak vyplyne dlouhodobě udrţitelný cíl 

nepřekročení stálého výkonu 2000 W na obyvatele planety, coţ je o něco více, neţ 

současný globální průměr. Tomu odpovídá 17 500 kWh/a na osobu v primární energii. 

Toto mnoţství energie má zajisti, aby kaţdá společnost měla dostatek energetických zdrojů 

pro svůj rozvoj a přiměřený komfort, tedy podmínky pro ekonomickou a společenskou 

udrţitelnost. Pro stabilizaci klimatu a šetření přírodních zdrojů by měla být z oněch 2000 

W nejvýše jedna čtvrtina (500 W) pokryta pomocí fosilních zdrojů a 1 500 W ze zdrojů 

obnovitelných. Tím by byl také přibliţně plněn cíl stanovený klimatology, totiţ udrţet 

produkci emisí CO2 na hodnotách přibliţně 1 tuny na obyvatele ročně [5].  
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Příloha č. 9: 

Technický popis stavby a pracovních výkonů – hrubá stavba 

1. Vnější stěna 

Skladba stěny (od exter. strany) : 

- OSB 12 mm 

- nosná dřevěná konstrukce bez 

impregnace bezrozpouštědlovým solným 

roztokem s fungicidním a insekticidním 

účinkem 120x40 mm 

- tepelná izolace 120 mm svisle kladená 

- parozábrana ( PE - fólie 0.2 mm ) 

- horizontální dřev. rošt 40x60mm 

- tepelná izolace 40 mm vodorovně 

kladená 

- cementoštěpková deska 25 mm - zvuk. 

Izolace 

- celková šířka d = 195 mm  

2. Nosná příčka 

- cementoštěpková deska 25 mm 

oboustranně - zvuk.izol. 

- nosná dřevěná konstrukce - bez 

impregnace  

bezrozpouštědlovým solným roztokem s 

fungicidním a insekticidním účinkem 

120x40 mm 

- celková šířka d = 170 mm  

3. Štítová stěna a podkrovní 

nadezdívka 

Skladba stěny (od exter.strany) : 

- stejně jako u vnější stěny 

4. Strop 

Dřevěné stropní trámy ( bez impregnace 

bezrozpouštědlovým solným roztokem s 

fungicidním a insekticidním účinkem ) - 

mm (dané statickým výpočtem) pobité 

stuţující OSB deskou 15 mm.  

5. Střešní konstrukce 

Je tvořena tesařskou vaznicovou  

konstrukcí - sedlová střecha.  

Střešní  konstrukce je dimenzovaná pro 

III.sněhovou oblast (1,0 kN/m
2
 ). 

Prostor mezi nosnou konstrukcí krovů a 

kleštin ( část obytného prostoru ) je 

vyplněn tepelnou izolací tl. 200 mm a 

uzavřen reflexní tepelně isolační 

parozábranou SUNFLEX ( nahrazuje cca. 

40 mm tepelné isolace ). Na kleštinách  je 

z podlahových hoblovaných prken 22 

mm vytvořen nosný záklop. Venkovní 

viditelné díly nosné masivní střešní 

konstrukce vyhoblováné,  a opatřené 

ochranným nátěrem. 
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6. Střešní krytina 

Na střešní konstrukci se pokládá pojistná 

hydroizolace - difuzní folie, na ni latě a 

kontralatě (tvoří odvětranou mezeru). 

Jako střešní krytina jsou pouţity 

betonové tašky ( BRAMAC -  MAX  s 

30-ti letou zárukou, barvy černé, červené, 

hnědé nebo červeno hnědé. Anténní 

prostupové tašky, sněhové tašky, 

výlezové okna, pochůzné lávky a různé 

ozdobné prvky za příplatek). 

7. Přesah střechy 

Přesah střechy je dle projektu tvořený 

palubkou z horní strany krokví. Viditelné 

krokve a palubkové bednění je opatřeno 

lazurovacím nátěrem. 

8. Střešní okna-nejsou standardní 

součástí dodávky 

78*110 cm s Al lemováním na 

BRAMAC - 0 ks. 

78*90 cm s Al lemováním na BRAMAC 

- 0 ks. 

9. Okapy a dešťové svody 

Jsou provedeny v TiZn  včetně veškerého 

příslušenství. Svody končí na úrovni 

horní hrany základové desky. Měď za 

příplatek 

10. Impregnace dřeva 

Zakládací prahová lišta, střešní latě a 

kontralatě jsou imregnovány 

bezrozpouštědlovým solným roztokem s 

fungicidním a insekticidním účinkem.  

11. Nátěry dřeva 

V exteriéru leţící dřevěný obklad, 

vaznice, krokve jsou natřeny ochranným 

prostředkem na dřevo, lazurovým lakem. 

12. Okna a prosklené dveře 

(balkónové)  

PVC-okna–pětikomorový profil, 

jednokřídlá bílá bez dělících příček.. 

Celo-obvodové kování pro otevřená a 

sklápěcí okna s mikroventilací. Zasklení 

je z izolačního trojskla (k = 0,7 W/m
2
K). 

13. Vstupní dveře  

Domovní dveře PVC - standart,  

prosklené izolačním sklem viz 15. ,k nim 

3 - bodové bezpečnostní celoobvodové 

kování, bezpečnostní vrchní kování klika-

klika ( cca. 20 000,-Kč bez DPH ) 

14. Venkovní rolety – nejsou 

standardní součástí dodávky 

Předokenní rolety s PVC-lamelami a 

mechanickým ovládáním. Tepelně 

isolovaný nadokenní kastlík pod 

překladem zabudovaný v panelu obdrţí 

okna dle cenového rozpočtu. 
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15. Okenní parapety-nejsou standardní 

součástí dodávky 

Vnější jsou z eloxovaného hliníkového 

profilu s bočními krytkami pro napojení 

na fasádu. 

Vnitřní jsou z laminované DTD v různém 

barevném provedení.  

16. Balkony, lodžie-nejsou standardní 

součástí dodávky HS 

Celodřevěné smrkové zábradlí opatřené 

lazurovacím nátěrem. Podlaha lodţie 

dřevěný rošt s izolací proti vodě,  

opatřenou okapničkou s pozinkovaného 

plechu  

17. Garáž  

Dle stavebního projektu. Provedení 

nezateplené tepelnou isolací ve stěnách a 

Součástí dodávky jsou ventilační okno 1 

ks, sklopné garáţová vrata „Hoerman“ s 

mech.ovládáním,. Krytina, okapy a svody 

jako u domu. Prostor nad garáţí 

nevybudován-půda. 

18. Garážové stání  

Dle stavebního projektu. Nosná dřevěná 

konstrukce hoblovaná opatřená 

lazurovacím nátěrem. Ukotvení 

pozinkovanými patkami. Podhled 

smrková palubka opatřená lazurovacím 

nátěrem. Krytina, okapy a svody jako u 

domu. 

19. Komín - není standardní součástí 

dodávky 

Pro krb je určen třísloţkový jednotaţný 

komín o průměru 200 mm a výšce cca. 

8m. Vybírací otvor bude umístěn 

v přízemí ve výšce 300 mm nad 

podlahou. Sopouch bude umístěn  ve 

výšce cca. 2250 mm na oso od podlahy. 

Komínová hlava  je opláštěná 

eloxovaným hliníkovým plechem v barvě 

krytiny. 

20. Montáž a transport 

Příjezd k místu stavby musí být bezpečný 

pro vozidla do 30 tun a průjezdní výšky 

4,2m ( technické parametry příslušné 

komunikace: šířka 4m, poloměr zatáčky 

15m, podélný sklon 14%, příčný sklon 5 

% ). 

Přípojka pro odběr uţitkové vody a  el. 

proudu  (380V / 16 A, max. vzdálenost 

25m). 
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Příloha č. 10: 

Tabulka - přepočet investičních nákladů na výstavbu domu pomocí meziročního 

indexu cen stavebních prací. 

 

Rok
Meziroční index cen 

stavebních prací

Celkové náklady na 

výstavbu domu A [Kč]

1982

1983

296 051,00

1994

1995

109,20

100,00

113,40

100,00

100,00

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1984

335 721,83

328 335,95

100,00

100,00

97,80

296 051,00

335 721,83

335 721,83

335 721,83

335 721,83

2001

349 021,12

483 045,23

539 078,47

679 238,88

774 332,32

857 185,88

126,00

114,00

110,70

106,30

138,40

111,60

1991

1992

1993

1996

1997

1998

1999

2000

2008

2009

2010

111,40

111,30

109,30

104,80

104,10

103,90

102,702002

2003

2004

2005

2006

2007

101,20

99,80

954 905,07

1 062 809,34

1 161 650,61

1 217 409,84

1 267 323,64

1 316 749,27

1 352 301,50

1 382 052,13102,20

103,70

102,90

102,90

104,00

104,50

1 665 691,67

1 433 188,06

1 474 750,51

1 517 518,28

1 578 219,01

1 649 238,86

1 669 029,73

 

 

 

  



Kateřina Trnčáková: Ekonomické zhodnocení stavby nízkoenergetického domu 

v porovnání se stavbou cihlového domu 

2011  76 

 

Příloha č. 11: 

Podrobně zpracované tabulky, které zobrazují celkovou spotřebu elektrické energie 

[kWh] následujících zúčtovacích období, tj. 2006 – 2007, 2007 – 2008 a 2008 - 2009.  

 

Tabulka č. 6: Spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2006 – 2007, dům A.  

NT [kWh] VT [kWh]

Počáteční 

stav měřiče
15 772,0 458,0

Květen 16 833,0 555,0 1 061,0 97,0 1 158,0 37,4

Červen 17 658,0 671,0 825,0 116,0 941,0 31,4

Červenec 18 428,0 789,0 770,0 118,0 888,0 28,6

Srpen 19 252,0 923,0 824,0 134,0 958,0 30,9

Září 19 950,0 1 025,0 698,0 102,0 800,0 26,7

Říjen 21 024,0 1 133,0 1 074,0 108,0 1 182,0 38,1

Listopad 23 268,0 1 226,0 2 244,0 93,0 2 337,0 77,9

Prosinec 26 300,0 1 287,0 3 032,0 61,0 3 093,0 99,8

Leden 29 514,0 1 382,0 3 214,0 95,0 3 309,0 110,3

Únor 31 782,0 1 453,0 2 268,0 71,0 2 339,0 83,5

Březen 34 011,0 1 541,0 2 229,0 88,0 2 317,0 74,7

Duben 35 270,0 1 641,0 1 259,0 100,0 1 359,0 45,3

Celková 

spotřeba 

kWh/rok

19 498,0 1 183,0 20 681,0 56,7

Průměrná 

denní 

spotřeba 

elektřiny 

[kWh]

Stav elektroměru v 

příslušném tarifu
Měsíční 

spotřeba 

elektřiny v 

NT [kWh]

Měsíční 

spotřeba 

elektřiny 

ve VT 

[kWh]

Celková 

měsíční 

spotřeba 

[kWh]
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Tabulka č. 7: Spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2007 – 2008, dům A. 

NT [kWh] VT [kWh]

Počáteční 

stav měřiče
35 270,0 1 641,0

Květen 36 236,0 1 751,0 966,0 110,0 1 076,0 34,7

Červen 36 870,0 1 856,0 634,0 105,0 739,0 24,6

Červenec 37 642,0 1 970,0 772,0 114,0 886,0 28,6

Srpen 38 474,0 2 111,0 832,0 141,0 973,0 31,4

Září 39 426,0 2 211,0 952,0 100,0 1 052,0 35,1

Říjen 41 486,0 2 280,0 2 060,0 69,0 2 129,0 68,7

Lístopad 44 038,0 2 395,0 2 552,0 115,0 2 667,0 88,9

Prosinec 47 542,0 2 469,0 3 504,0 74,0 3 578,0 115,4

Leden 50 657,0 2 573,0 3 115,0 104,0 3 219,0 107,3

Únor 53 000,0 2 653,0 2 343,0 80,0 2 423,0 86,5

Březen 55 102,0 2 740,0 2 102,0 87,0 2 189,0 70,6

Duben 56 374,0 2 829,0 1 272,0 89,0 1 361,0 45,4

Celková 

spotřeba 

kWh/rok

21 104,0 360,0 22 292,0 61,1

Průměrná 

denní 

spotřeba 

elektřiny 

[kWh]

Stav elektroměru v 

příslušném tarifu
Měsíční 

spotřeba 

elektřiny v 

NT [kWh]

Měsíční 

spotřeba 

elektřiny 

ve VT 

[kWh]

Celková 

měsíční 

spotřeba 

[kWh]
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Tabulka č. 8: Spotřeba elektrické energie [kWh] v letech 2008 – 2009, dům A. 

NT [kWh] VT [kWh]

Počáteční 

stav měřiče
56 374,0 2 829,0

Květen 57 487,0 2 954,0 1 113,0 125,0 1 238,0 39,9

Červen 58 188,0 3 076,0 701,0 122,0 823,0 27,4

Červenec 58 877,0 3 215,0 689,0 139,0 828,0 26,7

Srpen 59 622,0 3 359,0 745,0 144,0 889,0 28,7

Září 60 906,0 3 458,0 1 284,0 99,0 1 383,0 46,1

Říjen 62 280,0 3 576,0 1 374,0 118,0 1 492,0 48,1

Listopad 65 247,0 3 660,0 2 967,0 84,0 3 051,0 101,7

Prosinec 68 804,0 3 762,0 3 557,0 102,0 3 659,0 118,0

Leden 72 488,0 3 860,0 3 684,0 98,0 3 782,0 126,1

Únor 75 386,0 3 947,0 2 898,0 87,0 2 985,0 106,6

Březen 78 077,0 4 047,0 2 691,0 100,0 2 791,0 90,0

Duben 79 097,0 4 191,0 1 020,0 144,0 1 164,0 38,8

Celková 

spotřeba 

kWh/rok

22 723,0 1 362,0 24 085,0 66,0

Průměrná 

denní 

spotřeba 

elektřiny 

[kWh]

Stav elektroměru v 

příslušném tarifu
Měsíční 

spotřeba 

elektřiny v 

NT [kWh]

Měsíční 

spotřeba 

elektřiny 

ve VT 

[kWh]

Celková 

měsíční 

spotřeba 

[kWh]
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