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Summary 
 

In the presented thesis is described possibilities of energy conversation, with a view to the 

heat energy including influence of advertisment and grant degrees for this energy 

conversation. There are summarized legislative measures of European Union and the Czech 

Republic  relevant to the energy conversation in the first part. The second part is devoted to 

publicity of chosen topic in the daily newspaper. Then there are described measure leading 

to the heat of energy in the urban area in Most and there is evaluated its impact. At the end 

of this thesis is proposed an advertising compaign to conversation of heat energy. 
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Anotace 
 

V předloţené práci jsou popsány moţnosti úspor energií, se zaměřením se energii tepelnou, 

včetně vlivu reklamy a dotačních titulů na tyto úspory. V první části jsou shrnuta 

legislativní opatření Evropské unie a České republiky týkající se úspor energií. Druhá část 

je věnována publicitě zvoleného tématu v denním tisku. Následně jsou popsána opatření 

vedoucí k úsporám tepla na území města Mostu a vyhodnocen jejich dopad. V závěru práce 

je navrţena reklamní kampaň k úsporám tepelné energie. 
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1. Úvod 
 

Spotřeba energií je zvláště v posledních dvou desetiletích často diskutovaných tématem. 

Rostoucí světová populace a tenčící se neobnovitelné zdroje jsou příčinou snah o co 

nejniţší energetickou náročnost ve všech sférách lidského ţivota. Evropská unie a Česká 

republika mají v tomto směru řadu legislativních opatření, která jsou postupně uváděna 

v praxi. K niţší spotřebě je tlačen nejen těţký průmysl, ale také výrobci spotřebního zboţí, 

kteří dobře chápou účinek nízké spotřeby výrobku jako reklamní pobídku pro zákazníka. 

V konečném důsledku pak úspory hledají jednotlivé domácnosti. Jednou z největších 

poloţek v rodinném rozpočtu je přitom účet za tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé 

uţitkové vody. Také z toho důvodu nastal v posledních letech boom v oblasti rekonstrukcí 

bytových domů s cílem přinést úspory za teplo. Energetická náročnost se samozřejmě 

odráţí i v ceně nemovitostí. Cílem této diplomové práce je popsat legislativní opatření 

k úsporám energií (se zaměřením na teplo), zhodnotit jejich dopad a zároveň navrhnout 

kampaň reagující na tyto poţadavky.   
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2. Strategické dokumenty EU a ČR v oblasti úspor energií 

 
2.1 Zelená kniha o energetické účinnosti budov aneb Méně znamená 

více [1] 
 

Jedním ze strategických dokumentů, který řeší moţnosti úspor energií, je „Zelená kniha o 

energetické účinnosti aneb Méně znamená více“ z 22. června 2005. Jiţ v samotném úvodu 

tento dokument konstatuje, ţe Evropská unie můţe podle závěrů mnoha studií uspořit 

nákladově efektivním způsobem nejméně 20 % ze své současné spotřeby energie, coţ 

představuje za rok částku 60 miliard EUR, neboli současnou celkovou spotřebu energie 

Německa a Finska. Zároveň připomíná, ţe úspora energie je nejrychlejším, nejúčinnějším a 

nákladově nejefektivnějším způsobem sníţení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality 

ovzduší, zejména v hustě obydlených oblastech, a taková úspora tedy pomůţe členským 

státům splnit jejich závazky z Kjóta. A konečně úspory mohou významně pomoci 

v zabezpečení zásobování energiemi, neboť podle současného vývoje bude Evropa v roce 

2030 pokrývat 90 % své spotřeby ropy a 80 % své spotřeby plynu z dovozu a v současné 

době nelze předvídat vývoj cen těchto komodit. 

„Zelená kniha o energetické účinnosti“ proto hledá slabiny, které v současnosti brání 

prosazení nákladově efektivních opatření, například nedostatek vhodných pobídek, 

nedostatek informací či nedostatek dostupných funkčních mechanismů. Mezi moţnosti, jak 

tyto slabiny překonat, zařazuje: 
 

- vytvoření ročních akčních plánů pro energetickou účinnost na vnitrostátní úrovni,  

- poskytování lepších informací obyvatelům (např. formou lépe cílených 

propagačních akcí a lepším označováním výrobků), 

- zvýšení daní (pro znečišťovatele ţivotního prostředí), 

- lepší zaměření státní podpory (do oblastí, kde je podpora z veřejných prostředků 

oprávněná, přiměřená a nutná k poskytnutí pobídky k účinnému vyuţívání energie), 

- nastartování pouţívání nových energeticky účinných technologií prostřednictvím 

zadávání veřejných zakázek, 

- pouţití nových či vylepšených finančních nástrojů na úrovni Společenství i na 

vnitrostátní úrovni po vytvoření pobídek, aby došlo k zavedení nákladově 

efektivních pobídek,  

- důsledné uplatňování, popř. rozšíření Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov, 

- vyuţití iniciativy Komise CARS 21 k urychlení vývoje nové generace automobilů 

s niţší spotřebou paliva. 
 

Tato „Zelená kniha“ se zároveň pokouší významně přispět k nastartování mezinárodního 

úsilí o řešení problému změny klimatu cestou energetické účinnosti. V této souvislosti 

zmiňuje, ţe Evropa je v tomto směru v porovnání s ostatními částmi světa velmi vpředu – 

Čína v současné době ve srovnání s EU spotřebovává na vytvoření jedné jednotky HDP 

více neţ pětinásobek energie a USA spotřebovávají přibliţně o 50 % více neţ EU. Chce-li 

jít Evropa příkladem, dává k diskuzi řadu otázek: Jak můţe Společenství a Komise lépe 

podněcovat evropské investice do technologií v oblasti energetické účinnosti? Můţe být při 

podpoře energetické účinnosti vyuţit mechanismus pro obchodování s emisemi? Měly by 

právní předpisy ukládat orgánům veřejné správy zvláštní povinnosti, například aby ve 

veřejných budovách uplatňovaly opatření, která byla doporučena na vnitrostátní úrovni 

nebo na úrovni Společenství? Jaká praktická opatření lze přijmout na úrovni EU, 



Bc. Jiří Macan: Reklama a úspory energií 

2011                                                                                                                                      3 

vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni k zajištění, aby stávající směrnice Společenství 

o budovách byla v praxi úspěšná? Jak lze zvýšit dopad právních předpisů na parametry 

domácích spotřebičů, které odebírají energii? Jak lze dosáhnout toho, aby automobilový 

průmysl vyráběl energeticky stále účinnější vozidla? Co více se můţe udělat ve veřejných 

informačních  kampaních o energetické účinnosti? Co se můţe udělat pro zlepšení 

účinnosti přenosu a rozvodu elektrické energie? Co více je nutno učinit, vedle mechanismu 

obchodování s uhlíkem, aby průmysl vyuţíval nové technologie a zařízení, která přináší 

energetickou účinnost při efektivně vynaloţených nákladech? Která z opatření mají 

největší potenciál v oblasti dopravy? Jak by mohly být vyuţity výhody energeticky 

účinných technologií a postupů v Evropě ve prospěch rozvojových zemí? Měla by Unie 

vyjednat v rámci WTO celní či jiné výhody pro energeticky účinné výrobky a podpořit ve 

stejném úsilí ostatní členské země WTO? 

 

 
Graf 1: Vývoj poptávky po primární energii a negajoulů. 

 

Uvalení embarga na dovoz ropy v 70. letech 20. století přiměly Evropu přehodnotit svoji 

spotřebu energie s cílem stát se méně závislou na ropě, coţ vedlo k tomu, ţe jiţ brzy byla 

narušena do té doby pevná vazba mezi spotřebou energií a růstem HDP (graf 1). Od té 

doby se energetická náročnost v Německu a Dánsku sníţila o 40 %, ve Francii o 30 %. 

Markantní je například zvýšení účinnosti vyuţití paliva ve vozidlech či úspory v oblasti 

tepelné energie lepší izolací budov. Jak však konstatuje „Zelená kniha“, „akce 

k výraznému sníţení spotřeby energie nebudou účinné, pokud se nejdříve neurčí vlivy, 

které způsobují plýtvání s energií, aby se mohly v budoucnu potlačit.“ A rovnou hledá 

hlavní problémy: malá ochota riskovat časné zavedení nových technologií a technik; 

otevření energetických trhů díky konkurenci přimělo elektrárenské společnosti vyrábět 

účinněji a zároveň vedlo ke sníţení cen, na druhou stranu toto sníţení cen naopak můţe 

vést k vyšší spotřebě energie; státní podpora a daňová opatření jsou nástroje, které se často 

zneuţívají. Za málo vyuţívané nástroje, coţ koresponduje s tématem této diplomové práce, 

pak „Zelená kniha“ označuje informace a vzdělávání. Cituji: „Zatímco zahájení veřejné 

informační kampaně vyzývající lidi, aby pili méně alkoholu, je povaţováno za normální, 

aţ doposud se věnovalo méně pozornosti informačním kampaním o energetické účinnosti. 

Informační kampaně, které podávají jasné informace o tom, jak úspora energie můţe 

přinášet i finanční úspory, a které vybízejí spotřebitele k jednání, mohou být účinné v tom 
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smyslu, ţe změní vnímání problému a podpoří jednání.“ Vzdělávání a odborná příprava 

tedy můţe hrát hlavní úlohu při posilování kultury energetické účinnosti. V tomto ohledu 

dokument zmiňuje tři úrovně: 
 

- informace pro obyvatele o takových otázkách, jako je způsob sníţení spotřeby energie 

v domácnostech, například pouţíváním úsporného osvětlení a vytápění, nebo účelným 

nákupem, 

- informace pro průmyslové zákazníky, 

- informace pro odborníky v oblasti energetické účinnosti a poskytovatele sluţeb, aby se 

ve všech členských státech zajistilo vytvoření a dobré fungování sítě dobře 

vyškolených odborníků. 
 

Jedním z důvodů, proč tato „Zelená kniha“ vznikla, je skutečnost, ţe zatímco v 90. letech 

20. století činilo roční zlepšení energetické účinnosti 1,4 % za rok, nyní toto tempo 

pokleslo a ustálilo se na 0,5 %. Dokument dále konstatuje: „Podle dostupných studií můţe 

EU nákladově efektivním způsobem uspořit 20% ze své současné spotřeby energie. Tyto 

studie uvádějí, ţe přibliţně poloviny z této úspory můţe být dosaţeno úplným uplatněním 

stávajících opatření, zejména jiţ platných nebo navrhovaných směrnic Společenství. Tato 

zelená kniha se pokouší zahájit proces praktického vyuţití takových moţností a určit a 

následně realizovat co nejvíce nákladově efektivních opatření, aby se dosáhlo úspory aţ 20 

%. Aby se tak stalo, musí Unie rychle vypracovat konkrétní akční plán, který bude 

sestaven po všeobecné konzultaci zúčastněných stran navazující na tuto zelenou knihu, a v 

případě potřeby po analýze nákladů a přínosů. Takový akční plán musí mobilizovat 

všechny účastníky: vlády členských států, regiony, obce, průmysl i jednotlivce – a musí 

pokrývat všechna odvětví, která vyrábějí a spotřebovávají energii. V takovém akčním 

plánu se musejí zváţit všechny typy nákladově efektivních akcí, včetně zdanění, státních 

dotací, ekonomických podnětů, partnerství s průmyslem atd.“ 
 

Na úrovni Společenství navrhuje „Zelená kniha“ následující akce: 
 

1.  začlenění energetiky do jiných politik společenství 

-  výzkum a technický rozvoj, 

-  podpora osvědčených postupů a technologií, 

-  zavedení a podpora osvědčených postupů na všech úrovních s pomocí národních 

akčních plánů, 

-  lepší vyuţití zdanění, 

-  lépe cílená státní podpora, otevření veřejných zakázek, hledání financí na evropské 

úrovni. 
 

2.  zvláštní opatření v rámci energetické politiky 

-  budovy, 

-  domácí spotřebiče, 

-  omezení spotřeby paliva u automobilů, 

-  informování a ochrana spotřebitele. 
 

Vzhledem k tomu, ţe k uskutečnění opatření na podporu energetické účinnosti je v mnoha 

směrech nejvhodnější vnitrostátní úroveň, navrhuje „Zelená kniha“ téţ regulaci síťových 

činností (ztráty při přenosu a rozvodu elektrické energie), regulaci dodavatelských činností 

(v souladu s tehdejším návrhem směrnice o koncové energetické účinnosti a energetických 

sluţbách z prosince 2003 – např. nabízení balíčků energetických sluţeb) a opatření přímo 

při výrobě elektrické energie (zavádění nových technologií, např. kombinované 



Bc. Jiří Macan: Reklama a úspory energií 

2011                                                                                                                                      5 

paroplynové turbíny nebo kogenerace). V oblasti průmyslu nezapomíná EU na vyuţití 

nejlépe dostupných technologií BAT, systém dobrovolných dohod, systém Společenství 

pro udělování ekoznačky (Nařízení (ES) č. 1980/2000) a systém řízení podniků a auditu 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí EMAS (Nařízení (ES) č. 761/2001). Za příklad je 

zde uváděno Nizozemsko, jehoţ ekonomika je – pokud jde o energetickou účinnost – 

jednou z nejvýkonnějších na světě, a to právě díky tradici dobrovolných dohod, která se 

datuje do roku 1999. Průmysl se zde zavázal do roku 2012 dosáhnout absolutní špičky 

v oblasti energetické účinnosti, za coţ mu vláda slíbila nezavádět další vnitrostátní opatření 

týkající se energetické účinnosti. Podle prvního přezkumu se v Nizozemsku v roce 2012 

uspoří 82 000 TJ energie, coţ představuje cca 5,7 milionu tun emisí CO2. Dalším 

odvětvím, v němţ jsou spatřovány mezery, je doprava. Zde „Zelená kniha“ řeší především 

optimalizaci řízení dopravy, rozvoj trhu pro čistá vozidla či zpoplatnění infrastruktury 

s cílem vyvolat změny v chování. 
 

Celá strategie, s níţ uvedená „Zelená kniha“ přichází, má být otevřena světu, je v ní tedy 

kladen důraz i na mezinárodní spolupráci, a to nejen s rozvinutými zeměmi (například EU 

a Japonsko mají třikrát aţ čtyřikrát vyšší energetickou účinnost neţ země bývalého 

Sovětského svazu a Středního Východu). 
 

Závěrem dokument konstatuje: „Iniciativa v oblasti energetické účinnosti má širší 

důsledky, neţ jen pro samotnou energetickou politiku. Tvoří hlavní příspěvek ke sníţení 

naší energetické závislosti na třetích zemích, zejména při vysokých a nestálých cenách 

ropy. Tato iniciativa také přispěje k dosaţení cílů lisabonské strategie, která má znovu 

nastartovat evropskou ekonomiku, a také bojovat proti změnám klimatu. Klíčem k podpoře 

energetické účinnosti je poskytnout členským státům, regionům, občanům a průmyslu 

pobídky a nástroje potřebné k tomu, aby se mohlo přistoupit k nutným akcím a investicím s 

cílem dosáhnout úspor energie s kladným poměrem nákladů a přínosů. Toho lze dosáhnout 

bez sníţení pohodlí či ţivotní úrovně. Pouze to znamená jednoduchými kroky sníţit 

spotřebu a zabránit tak plýtvání energií. Na základě studií provedených Komisí byla 

zpracována následující tabulka (tab. 1), která uvádí obecný potenciál pro nákladově 

efektivní úspory v různých odvětvích, kterých lze dosáhnout. I kdyţ je pouze informativní, 

podává obrázek o příleţitostech, které se tato zelená kniha snaţí vyuţít.“ 

 

 
Tabulka 1: Potenciální úspory energií podle jednotlivých odvětví. 

 

Celou problematiku shrnuje příloha č. I „Zelené knihy“ s podtitulem „Energetická 

účinnost: nutnost jednat“. Cituji: „Ve 25 členských státech EU se v současné době 
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spotřebuje přibliţně 1 725 Mtoe (megatun ropného ekvivalentu) energie za rok. Cena je 

vysoká: v řádu 500 miliard EUR, neboli více neţ 1000 EUR na osobu za rok. Z těchto 500 

miliard EUR připadá zhruba polovina na obchod EU (přibliţně 240 miliard EUR). Energie 

je drahá. Začíná také být nedostatková. Podle mnoha odborníků postačí známé zásoby ropy 

při současné spotřebě pouze na 40 roků. V Evropě se však s velkou částí energie stále 

plýtvá, ať jiţ pouţíváním neúčinných zařízení nebo z důvodu nedostatku povědomí 

uţivatelů energie. To znamená náklady bez přínosů, bez ohledu na to, zda k plýtvání 

dochází při výrobě nebo při spotřebě. Tyto obrovské ztráty kapitálu mohou být vyuţity 

jinak, včetně rozvoje nových energeticky účinných postupů, technologií a investic.“ 
 

A dále: „Nákladově efektivní úspory energie pro EU znamenají menší závislost na 

dovozech ze třetích zemí, větší ohled na ţivotní prostředí a sníţení nákladů ekonomiky EU 

v době zaostávání konkurenceschopnosti. Sniţování energetických potřeb je proto 

politickým cílem, který můţe přispět k cílům lisabonské strategie oţivením evropské 

ekonomiky a vytvořením nových pracovních příleţitostí. Politika energetické účinnosti 

rovněţ přináší významné úspory ve výdajích za energie v domácnostech, a má tedy přímý 

dopad na kaţdodenní ţivot všech evropských občanů. Úlohou orgánů veřejné správy, 

zejména EU, je zvýšit povědomí jednotlivců a jejich politických zástupců o naléhavosti 

zvýšení energetické účinnosti. Je to nezbytné pro ţivotní prostředí, pro ekonomiku a pro 

naše zdraví.“ 
 

Základními cestami, jak dosáhnout vyšší energetické účinnosti, jsou podle přílohy č. I 

dokumentu lepší vyuţívání energie prostřednictvím zlepšení energetické účinnosti a úspory 

energie dosaţené změnami v chování. 
 

Energetická účinnost v podstatě závisí na pouţívaných technologiích. Proto zvýšení 

energetické účinnosti znamená pouţívání nejlepších technologií pro sníţení spotřeby, ať uţ 

při konečné spotřebě nebo při výrobě energie. To znamená například nahrazení starého 

domácího kotle novým, který má o třetinu niţší spotřebu; zavedení systémů, které omezí 

spotřebu energie v pohotovostním reţimu mnoha domácích spotřebičů (TV, elektrické 

trouby, atd.); nebo pouţívání ţárovek, které při stejné svítivosti spotřebují díky novým 

technologiím méně energie. 

Úspory energie v obecném smyslu také závisejí na změnách v chování spotřebitelů. Tím se 

například rozumí politika vytváření přitaţlivější veřejné dopravy, čímţ se přesvědčí 

uţivatelé osobních automobilů, aby raději jezdili autobusem nebo vlakem; nebo 

informování obyvatel o tom, jak mohou sníţit tepelné ztráty svých domů, zejména 

správným pouţíváním termostatů. 

 
2.2 Zelená kniha – Evropská strategie pro udržitelnou, 

konkurenceschopnou a bezpečnou energii [2] 
 

Teze dokumentu vyuţívá téţ další zelená kniha, a to „Evropská strategie pro udrţitelnou, 

konkurenceschopnou a bezpečnou energii.“ V kapitole „Integrovaný přístup k boji se 

změnami klimatu” je zmíněna téţ energetická účinnost, konkrétně v odstavci „Méně 

znamená více: vedoucí pozice v energetické účinnosti“. Cituji: „Účinná politika v oblasti 

energetické účinnosti neznamená, ţe je nutné se vzdát pohodlí nebo komfortu. Neznamená 

ani sníţení konkurenceschopnosti. Účinná politika v této oblasti ve skutečnosti znamená 

pravý opak: vynakládání nákladově efektivních investic do sníţení plýtvání s energií, čímţ 

se zvýší ţivotní úroveň a uspoří peníze, a pouţívání cenových signálů, které povedou k 
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odpovědnějšímu, hospodárnějšímu a rozumnějšímu vyuţívání energie.“ Komise se zde 

zavazuje navrhnout akční plán pro energetickou účinnost a za příklady moţných akcí 

uvádí: 
 

- dlouhodobé cílené kampaně na podporu energetické účinnosti, včetně 

energetických úspor v budovách, zejména veřejných, 

- úsilí o zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy, a zejména o rychlé zlepšení 

městské veřejné dopravy ve velkých evropských městech, 

- vyuţití finančních nástrojů jako katalyzátoru investic komerčních bank do projektů 

v oblasti energetické účinnosti a do společností poskytujících energetické sluţby, 

- mechanismy pro stimulaci investic do projektů v oblasti energetické účinnosti a do 

společností poskytujících energetické sluţby, 

- celoevropský systém „bílých osvědčení“ – obchodovatelných osvědčení, která 

společnostem, jeţ splní a překročí minimální normy energetické účinnosti, umoţní 

tento úspěch „prodat“ jiným společnostem, které tyto normy nesplnily, 

- aby bylo moţné spotřebitelům a výrobcům poskytnout vodítka, je nutné se více 

zaměřit na hodnocení a zveřejňování energetické výkonnosti nejdůleţitějších 

výrobků vyuţívajících energii, včetně elektrických spotřebičů, vozidel a 

průmyslových zařízení. Můţe být vhodné stanovit v této oblasti minimální normy.  
 

Podle Unie, která v tomto směru spatřuje svoji vůdčí úlohu, by se energetická účinnost 

měla stát celosvětovou prioritou, EU by tedy měla navrhnout a podpořit mezinárodní 

dohodu o energetické účinnosti. 
 

Téma úspor dále rozvíjí kapitola „Podpora inovací: strategický plán pro evropské 

energetické technologie“. Vývoj a zavádění nových energetických technologií je podle 

tohoto dokumentu nezbytným předpokladem pro zabezpečení dodávek, udrţitelnost a 

konkurenceschopnost průmyslu. Cituji: „Výzkum související s energetikou významnou 

měrou přispěl k energetické účinnosti (např. v případě motorů automobilů) a 

prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie i k diverzifikaci. Výzkum například umoţnil 

zlepšení účinnosti uhelných elektráren o 30 % za posledních třicet let. K jeho financování 

na úrovni EU přispěl Výzkumný fond pro uhlí a ocel. Další technický rozvoj by výrazně 

sníţil emise CO2.“ Evropská unie si je tedy vědoma toho, ţe potřebuje strategický plán pro 

energetické technologie podpořený patřičnými prostředky, který by měl nejen urychlit 

rozvoj slibných energetických technologií, ale také pomoci vytvořit podmínky, aby 

takovéto technologie mohly být účinně uvedeny na evropské i světové trhy. Nesmí se 

zapomenout ani na výzkum v oblastech s vysokou spotřebou energie, jako jsou bydlení, 

doprava, zemědělství, zemědělsko-průmyslová odvětví a materiály. 

 
2.3 Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností [3] 
 

Ve výše uvedených zelených knihách, které se zaměřují především na popis stávajícího 

stavu problematiky, jsou zmiňovány téţ akční plány, které jiţ přicházejí s konkrétními 

opatřeními k dosaţení navrhovaných cílů. Jedním z nich je „Akční plán pro energetickou 

účinnost: vyuţití moţností“ z 19. 10. 2006, který vychází z jiţ jmenované „Zelené knihy o 

energetické účinnosti aneb Méně znamená více“. Důvody přijetí tohoto akčního plánu jsou 

shrnuty v jeho úvodu: 
 

„Evropská unie stojí před nebývalými úkoly v oblasti energie, vyplývajícími z rostoucí 

závislosti na dovozu, obav ze stavu zásob fosilních paliv na celém světě a zcela zjevnou 
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změnou klimatu. Navzdory těmto skutečnostem Evropa v důsledku špatného hospodaření 

nadále vyplýtvá nejméně 20 % své energie. EU se můţe a musí postavit do čela úsilí 

omezit plýtvání energií s vyuţitím všech dostupných politických nástrojů na všech 

rozdílných úrovních státní správy a společnosti. 
 

Přímé náklady spojené s naší neschopností účinně vyuţívat energii budou do roku 2020 

dosahovat více neţ 100 miliard EUR ročně. Vyuţití naší schopnosti úsporně hospodařit s 

energií udrţitelným způsobem se stalo klíčovým prvkem energetické politiky Společenství. 

Je to zdaleka nejúčinnější způsob, jak současně zlepšit zabezpečení dodávek energie, sníţit 

emise sloučenin uhlíku, posilovat konkurenceschopnost a podněcovat rozvoj velkého 

vyspělého trhu s energeticky úsporným technologiemi a produkty. To platí i v případě, ţe 

se zohlední investiční náklady nezbytné k vyuţití těchto moţností úspor. Potřebu posílení 

politiky zaměřené na energeticky úspornější spotřebu a skladbu produkce zdůraznila 

Komise  v zelené knize s názvem „Evropská strategie pro udrţitelnou, 

konkurenceschopnou a  bezpečnou energii“. Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 

2006 naléhavě vyzvala k vytvoření ambiciózního a realistického akčního plánu pro 

energetickou účinnost s ohledem na 20% potenciál úsporného hospodaření s energií, 

kterého chce EU dosáhnout do roku 2020. 
 

Vyuţití těchto moţností si vyţádá významný posun v našem přístupu ke spotřebě energie. 

Evropa bude muset ve srovnání s předchozími roky více neţ zdvojnásobit tempo zvyšování 

energetické účinnosti. Bude zapotřebí provést systémové změny, aby se změnily vzorce 

chování naší společnosti tak, abychom při zachování stejné kvality ţivota vyuţívali méně 

energie. Je nutné povzbuzovat producenty, aby vyvíjeli energeticky stále účinnější 

technologie a produkty, a ještě více pobízet spotřebitele, aby takové produkty kupovali a 

racionálně je pouţívali. Klíčový význam bude mít vyuţívání nejlepší dostupné technologie. 

Zatímco cíle tohoto akčního plánu lze dosáhnout pouţitím stávající technologie, je 

nicméně zřejmé, ţe právě tak je třeba podporovat nástup moderních technologií, které se 

objeví v průběhu působení tohoto akčního plánu.“  
 

Smyslem plánu je, cituji, „mobilizace široké veřejnosti i politických činitelů na všech 

úrovních státní správy, jakoţ i mobilizace účastníků a přeměna vnitřního trhu s energií tak, 

aby občané EU mohli vyuţívat infrastrukturu, budovy, spotřebiče, postupy, dopravní 

prostředky a energetické systémy, které jsou v celosvětovém měřítku energeticky 

nejúčinnější. Vzhledem k důleţitosti lidského faktoru v procesu sniţování spotřeby energie 

tento akční plán zároveň nabádá občany, aby vyuţívali energii tím nejracionálnějším 

moţným způsobem. Energetická účinnost se týká volby dobře informovaného jedince, a 

nikoliv pouze právních předpisů“. 
 

Co se týká moţností a dopadů úspor, plán konstatuje, ţe třebaţe se energetická účinnost 

v posledních letech značně zvýšila, stále ještě lze do roku 2020 v technické i ekonomické 

oblasti uspořit nejméně 20 % celkové primární energie nad rámec toho, čeho by bylo 

dosaţeno vlivem cen a strukturálních změn hospodářství, přirozenou obměnou technologií 

a jiţ zavedených opatření. Největší moţnosti úspor, vyplývajících z účinného vyuţívání 

nákladů, jsou spatřovány v oblasti bydlení (domácnosti) a obchodních  budov (terciární 

sektor), kterým se připisuje velký podíl spotřeby. Odhad celkových úspor činí 27 % u 

obytných a 30 % u obchodních budov. Co se týká průmyslu, jeho celkový potenciál se 

odhaduje přibliţně na 25 %, přičemţ nejdůleţitější moţnosti úspor skýtají přídavná 

zařízení, jako jsou motory, ventilátory a osvětlení. V oblasti dopravy jsou pak moţné 

úspory odhadovány na 26 % (tab. 2). 
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Tabulka 2: Odhady celkových možností úspor energie v odvětvích konečné spotřeby. 

 

Na základě tohoto scénáře celkových moţností pro odvětví konečné spotřeby se další 

úspory v důsledku nových a posílení stávajících politik a opatření reálně odhadují aţ na 20 

% (1,5 % = 390 MToe ročně) do roku 2020 (včetně úspor v odvětvích konečné spotřeby a 

na úrovni přeměny energie). Tyto úspory jdou mimo rámec sníţení energetické náročnosti 

o 1,8 % neboli 470 Mtoe ročně v důsledku očekávaných strukturálních změn, vlivu 

předchozích politik a autonomních změn plynoucích z přirozené obměny technologií, 

vývoje cen energií atd. Opatření stanovená v tomto akčním plánu představují celistvý a 

vnitřně provázaný balíček opatření, s jehoţ pomocí EU nastoupí cestu k vyuţití moţností 

nejméně 20 % úspor v důsledku účinného vyuţívání nákladů do roku 2020. Budou 

znamenat přínos v podobě zlepšení stavu ţivotního prostředí, sníţení dovozů fosilních 

paliv, vyšší konkurenceschopnosti průmyslu EU, širších moţností vývozu nových, 

energeticky účinných technologií a příznivého vlivu na zaměstnanost. Představují také 

náročný cíl, neboť výrazně překračují průměrné roční sníţení energetické náročnosti v 

předchozích desetiletích. 
 

Komise si je vědoma, a v předkládaném dokumentu na toto apeluje, ţe od samého počátku 

realizace realizace akčního plánu je třeba, aby se zvýšila informovanost a aby došlo ke 

změnám v chování. Cituji: „K otázkám energetické účinnosti je naprosto nezbytné 

přistupovat v celosvětovém měřítku, v rámci mezinárodních partnerství, coţ se týká i 

obchodovatelného zboţí, např. spotřebičů. Klíčovou roli hrají rovněţ technologie a 

inovace“. 
 

V tomto akčním plánů navrhuje Komise celkem deset prioritních opatření. Ta jsou 

zaměřena na zvyšování energetické účinnosti produktů, na rozvoj sluţeb pro energetickou 

účinnost u konečného spotřebitele, na zvyšování energetické účinnosti budov, na zlepšení 

v oblasti přeměny energie, na pokrok v dopravě, na financování energetické účinnosti, 

ekonomické pobídky a tvorbu cen energií, na změnu chování ve vztahu k energii a na 

mezinárodní partnerství. Navrhovaná opatření jsou následující: 
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Prioritní opatření 1: Označování spotřebičů a zařízení a normy minimální 

energetické náročnosti 

Aktualizované a dynamické normy označování a minimální energetické náročnosti 

spotřebičů a jiného zařízení vyuţívajícího energii budou vypracovány po roce 2007 na 

základě směrnice o označování štítky a směrnice o ekodesignu. Zvláštní pozornost bude 

věnována sniţování ztrát při pohotovostním reţimu. Komise začne přijímat tyto poţadavky 

na náročnost pro 14 nejdůleţitějších skupin výrobků s cílem dosáhnout jejich úplného 

schválení do konce roku 2008. Komise provede přezkum rámcové směrnice 92/75/ES o 

označování štítky tak, aby posílila její účinnost. Stávající klasifikace označení bude 

aktualizována. 
 

Prioritní opatření 2: Požadavky na energetickou náročnost budov a nízkoenergetické 

budovy („pasivní domy“) 

Komise navrhne podstatné rozšíření působnosti směrnice o energetické náročnosti budov v 

roce 2009, po jejím kompletním provedení. Navrhne také poţadavky EU na minimální 

energetickou náročnost u nových a renovovaných budov (kWh/m²). V případě nových 

budov Komise rovněţ do konce roku 2008 na základě rozhovorů s členskými státy a 

klíčovými zúčastněnými stranami stanoví strategii pro nízkoenergetické neboli pasivní 

domy s cílem dosáhnout širšího vyuţívání těchto domů do roku 2015. Pokud jde o její 

vlastní budovy, Komise sama půjde příkladem. 
 

Prioritní opatření 3: Zvyšování účinnosti výroby a distribuce elektrické energie 

Komise do roku 2008 vypracuje závazné poţadavky minimální účinnosti pro nové 

kapacity elektrické energie, vytápění a chlazení niţší neţ 20 MW a podle potřeby zváţí 

podobné poţadavky pro větší výrobní jednotky. Komise také spolu s odvětvím zásobování 

energií vypracuje pokyny pro vhodné provozní postupy s cílem zvýšit průměrnou účinnost 

výroby ve všech podnicích a schválí pokyny pro vhodné regulační postupy v zájmu sníţení 

ztrát při přenosu a distribuci. Návrh na nový rámec právních a správních předpisů na 

podporu propojení decentralizované výroby bude předloţen v roce 2007. 
 

Prioritní opatření 4: Snížení spotřeby automobilů 

Komise ve svém odhodlání zabývat se energetickou účinností a emisemi CO2 z 

automobilů, navrhne v případě potřeby v roce 2007 právní předpisy k dosaţení cíle 120 g 

CO2/km do roku 2012 za pomoci komplexního a důsledného přístupu, v souladu se 

schváleným cílem EU. Současně navrhne posílení poţadavků EU na označování 

automobilů. 
 

Prioritní opatření 5: Podpora správného financování energeticky účinných investic 

malých a středních podniků a společností poskytujících energetické služby 

Prostřednictvím řady konkrétních opatření na roky 2007 a 2008 Komise vyzve bankovní 

sektor, aby nabídl finanční balíčky konkrétně zaměřené na malé a střední podniky a 

společnosti poskytující energetické sluţby, aby přijaly energeticky účinné úspory zjištěné 

při energetických auditech. Na podporu ekologických inovací bude otevřen přístup 

k finančním zdrojům Společenství, jako jsou např. zelené investiční fondy, 

spolufinancované CIP. 
 

Prioritní opatření 6: Prosazování energetické účinnosti v nových členských státech 

V rámci politiky soudrţnosti je energetická účinnost jedním z prvořadých úkolů. Komise 

povzbudí vyuţívání vnitrostátních a regionálních programů v rámci evropské regionální 

politiky s cílem podpořit větší investice ve prospěch energetické účinnosti zejména v 

nových členských státech, včetně bydlení pro více rodin a sociálního bydlení. Komise dále 
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podpoří budování sítí mezi členskými státy a regiony v zájmu zajištění financování 

osvědčených postupů v oblasti energetické účinnosti. 
 

Prioritní opatření 7: Systémové využití zdanění 

Komise připraví zelenou knihu o nepřímém zdanění (2007) a následně v roce 2008 

provede přezkum směrnice o energetické dani s cílem umoţnit cílenější a systematičtější 

vyuţití energetického zdanění, a to zejména zohledněním energetické účinnosti a 

ekologických aspektů. Kromě toho Komise v roce 2007 zváţí náklady a přínosy vyuţívání 

daňových úvěrů jako pobídek pro podniky na podporu rozšíření výroby certifikovaných 

energeticky úsporných spotřebičů a zařízení, a zároveň i ke zvýšení zájmu spotřebitelů o 

koupi takových spotřebičů a zařízení. 
 

Prioritní opatření 8: Zvyšování informovanosti o energetické účinnosti 

K nejvýznamnějším oblastem budou vedle lepšího označování patřit i vzdělávání, osnovy a 

programy odborné přípravy řídících pracovníků v oblasti hospodaření s energií v průmyslu 

a v distribuci. Patří sem i školní pomůcky pro vzdělávací osnovy na základních, středních a 

odborných školách. Ty budou vypracovány od roku 2007 v rámci programů Společenství, 

formou doporučení členským státům a v rámci spolupráce s členským státem a místními 

vzdělávacími institucemi. 
 

Prioritní opatření 9: Energetická účinnost v zastavěných oblastech 

Komise v roce 2007 vytvoří „Pakt primátorů“ trvale spojující primátory 20 – 30 největších 

a nejpokrokovějších evropských měst. Cílem je výměna a uplatňování ověřených postupů, 

aby bylo dosaţeno výrazného zlepšení energetické účinnosti v městském prostředí, kde 

místní politická rozhodnutí a iniciativy mají velký význam, a to i v dopravě. 
 

Prioritní opatření 10: Podpora energetické účinnosti v celosvětovém měřítku 

V zájmu posílení energetické účinnosti v celosvětovém měřítku Komise v roce 2007 zahájí 

jednání k uzavření rámcové dohody s klíčovými obchodními partnerskými zeměmi vně 

Společenství a s mezinárodními organizacemi. Dohoda se zaměří na zvýšení energetické 

účinnosti v odvětvích konečné spotřeby a přeměny energie s pouţitím velkého mnoţství 

politik a opatření. 
 

Tato opatření (dále jsou rozpracována v příloze č. I dokumentu) mohou podle závěrů 

Komise přinést první výsledky v následujících šesti  letech, mnohá z nich jiţ v příštích 

třech letech. Cituji: „Moţnosti úspor skutečně existují. Je třeba vyuţívat nástroje, podpůrné 

programy, politiky a potřebnou institucionální kapacitu. Má-li však být stanovených cílů 

dosaţeno, je především zapotřebí politická vůle a angaţovanost na vnitrostátní, regionální 

a místní úrovni. Je proto na Radě a Evropském parlamentu a vnitrostátních a regionálních 

politických činitelích, aby potvrdili své odhodlání a udělili podpoře provádění tohoto 

akčního plánu jasný a jednoznačný mandát jeho schválením a odsouhlasením předloţených 

návrhů.“ 

 
2.4 Sdělení Komise o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu 

a udržitelnou průmyslovou politiku [4] 
 

Další akční plán, a to pro udrţitelnou spotřebu a výrobu a udrţitelnou průmyslovou 

politiku,  předloţila Komise 16. 7. 2008. Také v tomto dokumentu je velký důraz kladen na 

úspory energií a zvýšení energetické účinnosti. 
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Základem tohoto akčního plánu je dynamický rámec pro zlepšení energetické a 

environmentální výkonnosti výrobků a podpora jejich pouţívání ze strany spotřebitelů. To 

bude mimo jiné zahrnovat stanovení vysokých standardů pro celý vnitřní trh, zajištění, aby 

se výrobky zlepšovaly prostřednictvím systematického přístupu k pobídkám a zakázkám, a 

lepší informování spotřebitelů prostřednictvím soudrţnějšího a zjednodušeného rámce pro 

označování, aby tak poptávka tuto politiku podporovala. Tento přístup bude zahrnovat 

výrobky, které by mohly významně sníţit dopady na ţivotní prostředí. 
 

Akční plán v sobě integruje potenciál různých politických nástrojů a provádí je 

dynamickým způsobem. Sestává z těchto prvků: 
 

- Oblast působnosti směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů bude rozšířena 

tak, aby zahrnovala všechny energetické výrobky. Pro výrobky, které mají 

významné dopady na ţivotní prostředí, budou stanoveny minimální poţadavky, 

zaměřené na klíčové environmentální aspekty. Aby byly trhy informovány o 

výrobcích s nejlepším výkonem, budou také určeny progresivní referenční hodnoty 

pro environmentální výkonnost. Minimální poţadavky a progresivní referenční 

hodnoty budou pravidelně přezkoumávány s cílem přizpůsobovat je 

technologickému vývoji a poskytovat podnikům dlouhodobou perspektivu 

budoucího právního prostředí. 

- Označování výrobků v rámci směrnice o označování štítky a nařízení o ekoznačce 

bude dále rozpracováno a po revizi směrnice o ekodesignu v roce 2012 případně 

doplněno směrnicí o označování ekodesignu s cílem poskytnout spotřebitelům 

informace o energetické a/nebo environmentální výkonnosti výrobků. 

- Kritéria energetické účinnosti a environmentální kritéria budou v rámci výše 

uvedených systémů pouţita k ustanovení harmonizované základny pro veřejné 

zakázky a pobídky udělované EU a členskými státy. Tím by byla odstraněna 

stávající roztříštěnost podnětů a pobídek na vnitřním trhu. 

- Rovněţ bude přijata řada dalších opatření pro dosaţení inteligentní spotřeby. Bude 

se jednat zejména o opatření, která povedou maloobchodníky a výrobce výrobků k 

tomu, aby při svých činnostech a v zásobovacích řetězcích více dbali na ţivotní 

prostředí, a opatření, která zvýší informovanost spotřebitelů a posílí jejich aktivní 

úlohu.

Dále se tento akční plán v kapitole „Zeštíhlená výroba“ zabývá výrobními procesy. 

Konstatuje, ţe právní rámec pro výrobní procesy je na evropské úrovni dobře zaveden, 

především díky regulačním opatřením (směrnice IPPC) či systému obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů. Zároveň však upozorňuje, cituji: „Je však 

třeba, aby ekologické inovace výrobních procesů, účinné z hlediska zdrojů, dostaly další 

impuls, aby se sníţila závislost na surovinách a aby došlo k povzbuzení optimálního 

vyuţití zdrojů a recyklace“. A stanovuje tři klíčové oblasti, na něţ je třeba zaměřit 

pozornost: 
 

- podporování efektivního vyuţívání zdrojů, 

- podpora ekoinovací, 

- zvýšení potenciálu průmyslu z hlediska ţivotního prostředí (revize nařízení EMAS, 

pomoc malým a středním podnikům). 
 

Dosaţené výsledky akčního plánu hodlá Komise přezkoumat a v roce 2012 předloţit 

zprávu o jeho plnění. Při této příleţitosti Komise zejména posoudí, zda je třeba přijmout 

další opatření pro zlepšení energetické a environmentální výkonnosti výrobků, konkrétně 
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rozšířením působnosti směrnic o ekodesignu a o označování štítky i na neenergetické 

výrobky. 

 
2.5 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání 

jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009 [5] 
 

Podobně jako EU vychází ČR při hledání úspor energií a aplikaci příslušných opatření ze 

strategických dokumentů. Příkladem je „Národní program hospodárného nakládání 

s energií a vyuţívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009“, za 

jehoţ plnění nesou odpovědnost především ministerstvo průmyslu a obchodu a 

ministerstvo ţivotního prostředí. Cílem programu je, cituji, „energetické hospodářství, 

postavené na hospodárném a environmentálně šetrném vyuţívání všech zdrojů energie, s 

rostoucím vyuţitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie a alternativních paliv 

v dopravě“. Prioritami tohoto programu, který je střednědobým programem k naplňování 

cílů Státní energetické koncepce a Státní politiky ţivotního prostředí ČR, jsou 

maximalizace energetické a elektroenergetické efektivnosti a vyuţití úspor energie, vyšší 

vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a vyšší vyuţití alternativních paliv v 

dopravě. Naplňování priorit programu se projeví ve sníţení zátěţe ţivotního prostředí a 

přispěje k dodrţení národních emisních stropů pro SO2, těkavých organických látek a emisí 

CO2  a  dále přispěje ke stabilizaci, případně mírnému sniţování emisí NOx.  
 

Národní program na roky 2006 – 209 je kompatibilní s postupy zemí Evropské unie a 

podporuje realizaci poţadavků směrnic EU zaměřených na energetickou efektivnost, 

vyuţití obnovitelných zdrojů energie a vyuţití alternativních paliv v dopravě. Je zaměřen 

na státní správu a samosprávu, na podnikatelkou sféru (právnické a fyzické osoby), na 

nevládní organizace i na domácnosti. Hlavním realizačním nástrojem programu budou 

nadále roční Státní programy na podporu úspor energie a vyuţití jejích obnovitelných a 

druhotných zdrojů (viz. dále). 
 

Citovaný dokument konstatuje, ţe souhrnná energetická náročnost a elektroenergetická 

náročnost jsou v ČR ve srovnání s vyspělými zeměmi EU vyšší a jejich pokles je pomalý 

(v letech 2000-2004 bylo meziroční tempo sniţování energetické náročnosti 0,4% a 

elektroenergetické náročnosti 1%, zatímco cíl Státní energetické koncepce pro rok 2005 

byl 2,6%, resp. 2% ročně). Niţší energetická efektivnost je výrazem vysokého potenciálu 

úspor energie, který tvoří organizační, technická a další opatření na zvyšování účinnosti 

uţití energie. Odhad celkového technicky dostupného potenciálu úspor energie v konečné 

spotřebě energie činí 400 PJ, z toho ekonomicky nadějný potenciál úspor energie je 170 PJ 

(tab. 4). Vedle potenciálu úspor v konečné spotřebě existuje velký potenciál i v sektoru 

energetických transformací (systémové a průmyslové elektrárny a teplárny), a to náhradou 

zastaralých technologií, které svou účinností nevyhovují současným poţadavkům. 
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Tabulka 3: Potenciál úspor energie v konečné spotřebě energie (TJ) v letech 2006 – 2009. 

 

Jak jiţ bylo řečeno, jedním z cílů Národního programu na roky 2006 – 2009 je 

maximalizace energetické a elektroenergetické efektivnosti a vyuţití úspor energie. 

Dokument uvádí – vedle sektoru energetických transformací – i konkrétní  moţnosti úspor 

energie v konečné spotřebě energie pro zpracovatelský průmysl, domácnosti, dopravu a 

ostatní sektory. Mezi navrhovanými opatřeními jsou například energetické audity a 

realizace doporučení z auditů, zavádění systémů energetického a environmentálního řízení, 

tepelná izolace budov, energeticky úsporné spotřebiče, záměna paliv, podpora veřejné 

dopravy či vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. K zajištění těchto cílů 

program uvádí řadu legislativních, ekonomických, administrativních, vzdělávacích a 

vývojových nástrojů, přičemţ klade důraz téţ na podporu dobrovolných aktivit. 

 
3. Legislativa EU a ČR v oblasti úspor energií 

 
3.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 

května 2010 o energetické náročnosti budov [6] 
 

Upozornění zelených knih a doporučení akčních plánů uvádějí v platnost některé další 

legislativní normy Evropské unie, především směrnice a nařízení. Jednou z nich je 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o 

energetické náročnosti budov, která byla přepracována Směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. 
 

Směrnice konstatuje, ţe podíl budov na celkové spotřebě energie v Unii činí 40 % a tento 

sektor se rozrůstá, coţ bude mít za následek zvýšení spotřeby energie. Reaguje také na 

závazek z roku 2007 ke zvýšení energetické účinnosti s cílem sníţit spotřebu energie 

v Unii o 20 % do roku 2020, který byl definován ve sdělení Komise „Akční plán pro 

energetickou účinnost: vyuţití moţností.“ 
 

Směrnice v článku 1 podporuje sniţování energetické náročnosti budov v Unii s ohledem 

na vnější klimatické a místní podmínky i poţadavky na vnitřní mikroklimatické prostředí a 

efektivnost nákladů. Stanovuje poţadavky pro:  
 

a) společný obecný rámec metody výpočtu celkové energetické náročnosti budov a 

ucelených částí budov;  

b) uplatnění minimálních poţadavků na energetickou náročnost nových budov a nových 

ucelených částí budov;  
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c) uplatnění minimálních poţadavků na energetickou náročnost:  

i) stávajících budov, ucelených částí budov a prvků budov, které jsou předmětem 

větší renovace,  

ii) prvků budov, jeţ jsou součástí obvodového pláště budovy a jeţ mají významný 

dopad na energetickou náročnost obvodového pláště, pokud jsou namontovány 

dodatečně nebo nahrazeny,   

iii) technických systémů budovy při jejich instalaci, nahrazení nebo modernizaci; 

d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie;  

e) energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov;  

f) pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách;  

g) nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a inspekčních zpráv.  
 

Tyto poţadavky jsou minimálními poţadavky a nebrání členským státům v přijetí nebo 

zavedení přísnějších opatření. 
 

Pro energetickou náročnost budov je důleţitých několik pojmů. Hlavní z nich směrnice 

v článku 2  definuje takto: 
 

Budova = zastřešená stavba se stěnami, v níţ se pouţívá energie k úpravě vnitřního 

prostředí. 

Budova s téměř nulovou spotřebou energie = budova, jejíţ energetická náročnost určená 

podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba poţadované energie by 

měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z 

obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.  

Technický systém budovy = technické zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, pro 

teplou vodu či k osvětlení budovy nebo ucelené části budovy nebo pro kombinaci těchto 

účelů. 

Energetická náročnost budovy = vypočítané nebo změřené mnoţství energie nutné pro 

pokrytí potřeby energie spojené s typickým uţíváním budovy, coţ mimo jiné zahrnuje 
energii pouţívanou pro vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení. 

Větší renovace =  renovace budovy, přičemţ celkové náklady na renovaci obvodového 

pláště budovy nebo technických systémů budovy jsou vyšší neţ 25 % hodnoty budovy bez 

hodnoty pozemku, na němţ budova stojí, nebo renovace probíhá u více neţ 25 % plochy 

obvodového pláště budovy (členské státy si mohou vybrat jednu z variant). 

Certifikát energetické náročnosti = certifikát uznaný členským státem nebo právnickou 

osobou jím určenou, který udává energetickou náročnost budovy nebo ucelené části 

budovy, vypočtenou podle metody přijaté v souladu s článkem 3. 
 

U nových budov jsou členské státy podle článku 6 směrnice povinny přijmout nezbytná 

opatření k tomu, aby nové budovy splňovaly minimální poţadavky na energetickou 

náročnost, stanovené směrnicí, tzn. aby před zahájením výstavby byla posouzena a vzata 

v úvahu technická, environmentální a ekonomická proveditelnost vysoce účinných 

alternativních systémů. Těmito systémy jsou míněny místní systémy dodávky energie 

vyuţívající energii z obnovitelných zdrojů, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, ústřední 

nebo blokové vytápění nebo chlazení, zejména vyuţívá-li zčásti nebo zcela energii 

z obnovitelných zdrojů, a tepelná čerpadla. 
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U stávajících budov jsou členské státy dle článku 7 směrnice povinny přijmout nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby se u budov, u kterých probíhá větší renovace, sníţila 

energetická náročnost budovy nebo jejích renovovaných částí s cílem splnit minimální 

poţadavky na energetickou náročnost stanovené směrnicí, pokud je to technicky, funkčně a 

ekonomicky proveditelné. Minimální poţadavky na energetickou náročnost si určí samy 

členské státy. 
 

Co se týká technických systémů budov, podle článku 8 směrnice stanoví členské státy 

systémové poţadavky na celkovou energetickou náročnost, řádnou instalaci a odpovídající 

dimenzování, úpravu a kontrolu s ohledem na technické systémy, které jsou instalovány ve 

stávajících budovách (systémové poţadavky lze uplatnit i na nové budovy). Poţadavky se 

vztahují alespoň na otopné soustavy, systémy pro přípravu teplé vody, klimatizační 

systémy, rozsáhlé větrací systémy nebo jejich kombinace. Zároveň členské státy podpoří 
zavádění inteligentních měřících systémů při výstavbě nebo větší renovaci staveb. 
 

Dále jsou členské státy povinny zajistit, aby do 31. prosince 2020 byly všechny nové 

budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie a po 31. prosinci 2018 byly těmito 
budovami všechny budovy uţívané a vlastněné orgány státní moci (článek 9). 
 

Směrnice klade v článcích 11 aţ 13 důraz téţ na certifikaci energetické náročnosti budov. 

Certifikát musí obsahovat energetickou náročnost budovy a referenční hodnoty, jako jsou 

minimální poţadavky na energetickou náročnost, a umoţňovat tak vlastníkům nebo 

nájemcům budovy nebo ucelené části budovy porovnání a posouzení její energetické 

náročnosti. Certifikát můţe obsahovat téţ další údaje, jako je roční spotřeba energie u   

neobytných budov a procentuální podíl energie z obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové 

spotřebě energie. Certifikát dále obsahuje doporučení na sníţení energetické náročnosti 

budovy nebo ucelené části budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem 

k vynaloţeným nákladům, pokud ve srovnání s platnými poţadavky na energetickou 

náročnost existuje pro taková zlepšení přiměřený potenciál. Platnost certifikátu energetické 

náročnosti nesmí překročit deset let. Certifikáty mají být podle článku 12 vydány pro  

budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému nájemci a 

dále pro budovy, kde celkovou uţitkovou podlahovou plochu větší neţ 500 metrů 

čtverečních uţívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha často navštěvována veřejností 

(dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota sníţí na 250 metrů čtverečních). V případě 

prodeje nebo pronájmu budov, jeţ mají certifikát energetické  náročnosti, navíc směrnice 

poţaduje, aby byl na reklamách v komerčních médiích uveden ukazatel energetické 

náročnosti obsaţený v certifikátu energetické náročnosti budovy nebo ucelené části 

budovy. V článku 13 pak směrnice ukládá obdobnou povinnost pro budovy uţívané orgány 

státní moci a často navštěvované veřejností (viz. výše), kde má být certifikát vystaven na 
nápadném místě dobře viditelném veřejností. 
 

Směrnice 2010/31/EU ve svých dalších článcích řeší téţ inspekce otopných soustav a 

klimatizačních systémů a v článku 20 pak informovanost směrem k vlastníkům nebo 

nájemcům budov. Členské státy jsou povinny přijmout nezbytná opatření k informování o  

různých metodách a postupech ke sniţování energetické náročnosti a o certifikátech 

energetické náročnosti a inspekčních zprávách, jejich účelu a cílu, o  nákladově efektivních 

způsobech sniţování energetické náročnosti budov a případně o finančních nástrojích 

dostupných pro účely sníţení energetické náročnosti budovy.  
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Vlastní společný rámec pro výpočet energetické náročnosti budovy uvádí příloha č. I 

směrnice, kde se praví, ţe „energetická náročnost budovy se určuje na základě 

vypočteného či skutečného mnoţství energie spotřebované za rok za účelem splnění 

různých potřeb spojených s jejím typickým uţíváním a odráţí spotřebu energie na vytápění 

a chlazení k udrţení předpokládaných teplotních podmínek budovy a spotřebu teplé vody 

v domácnostech“. Energetická náročnost budovy musí být dále vyjádřena transparentním 

způsobem a zahrnuje ukazatel energetické náročnosti a číselný ukazatel spotřeby primární 

energie. Metoda pro určení energetické náročnosti má zahrnovat následující hlediska: 

skutečné tepelné vlastnosti budovy včetně jejích příček (tepelná kapacita, izolace, pasivní 

vytápění, prvky chlazení, tepelné mosty); zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou; 

klimatizační zařízení; přirozené a nucené větrání; zabudované zařízení pro osvětlení; 

konstrukci, umístění a orientaci budov včetně vnějšího klimatu; pasivní solární systémy a 

protisluneční ochranu; vnitřní mikroklimatické podmínky; vnitřní spotřebu energie. Za 

příznivé vlivy jsou povaţovány místní podmínky slunečního osvitu, aktivní solární 

systémy a jiné otopné soustavy a elektrické systémy vyuţívající energii z obnovitelných 

zdrojů; elektřina vyráběná formou kombinované výroby tepla a elektřiny; ústřední nebo 

blokové otopné a chladicí systémy; denní osvětlení. Pro účely těchto výpočtů příloha č. I 

dále rozděluje budovy do následujících kategorií: rodinné domy různých typů; bytové 

domy; administrativní budovy; budovy pro vzdělávání; nemocnice; hotely a restaurace; 

sportovní zařízení; budovy pro velkoobchod a maloobchod; jiné druhy budov 

spotřebovávajících energii. Další dvě přílohy směrnice určují nezávislé kontrolní systémy 

pro certifikáty energetické náročnosti a inspekční zprávy, resp. srovnávací metodický 

rámec pro stanovení nákladově optimálních úrovní poţadavků na energetickou náročnost 

budov a prvků budov. 

 
3.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické 

účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách [7] 
 

V dosavadním textu byla jiţ několikrát zmíněna energetická účinnost jako jedna z cest 

vedoucích k úsporám energií. Tuto problematiku blíţe řeší směrnice 2006/32/ES, která 

hned v úvodu konstatuje, ţe ve Společenství je třeba zvýšit energetickou účinnost u 

konečného spotřebitele, řídit poptávku po energii a podporovat výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů. Zvýšená energetická účinnost u konečného spotřebitele přispěje ke 

sníţení spotřeby primární energie, ke sníţení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, a 

tím k prevenci nebezpečných klimatických změn (plnění závazků z Kjóta); zároveň 

umoţní vyuţít potenciálu nákladově efektivních úspor energie ekonomicky efektivním 

způsobem. Členské státy by podle této směrnice měly přijmout národní orientační cíle na 

podporu energetické účinnosti u konečného uţivatele a pro zajištění a dalšího růstu a 

ţivotaschopnost trhu s energetickými sluţbami a zároveň přijmout potřebná opatření  ke 

zvýšení energetické účinnosti. 
 

Směrnice, která stanoví nezbytné orientační cíle, mechanismy, pobídky a institucionální, 

finanční a právní rámce pro odstranění překáţek na trhu a nedostatků zabraňujících 

účinnému konečnému pouţití a zároveň vytváří pobídky pro rozvoj a podporu trhu 

energetických sluţeb a pro zavádění dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti u 

konečného spotřebitele, se konkrétně vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení 

energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a 
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maloobchodní prodejce energie, stejně jako na konečné zákazníky. Směrnice opět 

stanovuje základní pojmy, jimiţ se např. rozumí: 
 

„energetickou účinností“ poměr výstupu ve formě výkonu, sluţby, zboţí nebo energie a 

mnoţství vstupní energie; 
 

„zvýšením energetické účinnosti“ nárůst energetické účinnosti u konečného uţivatele v  

důsledku technologických či ekonomických změn nebo v důsledku změn  v lidském 

chování; 
 

„úsporami energie“ mnoţství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby 

před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při 

zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují. 
 

Členské státy dle tohoto dokumentu přijmou pro devátý rok uplatňování směrnice celkový 

národní orientační cíl úspor energie ve výši 9 %, dosaţitelný díky energetickým sluţbám a 

jiným opatřením ke zvýšení energetické účinnosti, a vypracují programy a opatření na 

zlepšení energetické účinnosti; příkladnou úlohu má opět hrát veřejný sektor.  
 

Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti uvádí příloha č. III: 

 

- domácnosti a terciární odvětví: vytápění a chlazení; izolace a ventilace; teplá voda; 

osvětlení; vaření a chlazení; další přístroje a zařízení (např. vybavení na 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla); domácí produkce obnovitelných zdrojů 

energie, která sniţuje mnoţství zakoupené energie (např. solární termické systémy); 

- průmysl: výrobní procesy; motory a pohony; větráky, variabilní rychlostní pohony 

a ventilace; řízení odezvy na poptávku; vysoce účinná výroba kombinované 

energie; 

- doprava: pouţitý způsob dopravy (např. podpora energeticky úsporných vozidel); 

alternativní způsoby dopravy; dny bez automobilů; 

- mezinárodní opatření: standardy a normy, které jsou primárně zaměřené na zvýšení 

energetické účinnosti produktů a sluţeb, včetně staveb; označování energetické 

účinnosti štítky; měření spotřeby, inteligentní měřicí systémy; odborná příprava a 

vzdělávání vedoucí k pouţívání energeticky účinných technologií nebo postupů; 

- horizontální opatření: nařízení, daně atd., jejichţ výsledkem je sníţení spotřeby 

energie u konečného uţivatele; cílené informační kampaně, které podporují 

zvyšování energetické účinnosti a opatření ke zvýšení energetické účinnosti. 
 

Mezi vhodné trhy, pro něţ lze stanovit směrodatné hodnoty, podle přílohy č. V směrnice 

patří trh domácích spotřebičů, informačních technologií a osvětlení (např. „bílé zboţí“), trh 

tepelnou technikou pro domácnosti (např. vytápění, dodávka teplé vody, klimatizace, 

tepelná izolace), trh průmyslových pecí, trh pohonů pro průmysl, trh v oblasti institucí 

veřejného sektoru (např. školy, veřejná správa, nemocnice, pouliční osvětlení) a trh 

dopravních sluţeb. Vzhledem k tomu, ţe příkladem ve zvyšování energetické účinnosti má 

jít veřejný sektor, uvádí příloha č. VI směrnice i vhodná opatření pro energetickou účinnost 

veřejných zakázek, např. nákup zařízení a vozidel na základě seznamů údajů o energeticky 

účinných produktech, pouţívání energetických auditů a provádění následných nákladově 

efektivních doporučení či nákup nebo pronájem energeticky účinných budov. 
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3.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. 

října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 

výrobků spojených se spotřebou energie [8] 
 

Uvedená směrnice nahrazuje předchozí směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení poţadavků na ekodesign 

energetických spotřebičů, která byla podstatně změněna, a to zejména proto, ţe rozdíly 

mezi právními a správními předpisy přijatými členskými státy vzhledem k poţadavkům na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie mohou vytvářet překáţky obchodu a 

narušovat hospodářskou soutěţ ve společenství. Proto je oblast působnosti směrnice 

rozšířena na všechny výrobky spojené se spotřebou energie. 
 

Na výrobky spojené se spotřebou energie připadá velká část spotřeby přírodních zdrojů a 

energie ve Společenství a mají rovněţ řadu jiných dopadů na ţivotní prostředí. Z tohoto 

důvodu je ekodesign výrobků zásadním faktorem strategie Společenství pro integrovanou 

výrobkovou politiku, a to jako preventivní přístup, jenţ má optimalizovat vliv výrobků na 

ţivotní prostředí při současném zachování jejich funkčních vlastností. Opatření je nutno 

provádět jiţ ve fázi designu, neboť se ukazuje, ţe znečištění způsobené během ţivotního 

cyklu výrobku je určeno v této fázi a vzniká zde nejvíce nákladů. Směrnice opět klade 

velký důraz na informace, kdyţ uvádí: „Aby se maximalizoval přínos vylepšeného designu 

pro ţivotní prostředí, můţe být nezbytné informovat spotřebitele o ekologickém provedení 

a vlastnostech výrobků spojených se spotřebou energie a poradit jim, jak výrobek pouţívat 

způsobem, který je šetrný k ţivotnímu prostředí.“ (Zmiňována je mj. i tolik diskutovaná 

spotřeba výrobků v pohotovostním nebo vypnutém stavu.) Za referenční, co se týká 

poţadavků na ekodesign, by měly být brány nejlepší výrobky nebo technologie dostupné 

na trhu. Co se týká producentů, měli by upřednostňovat alternativní postupy, např. 

samoregulační postupy či dobrovolné dohody.  
 

Směrnice ve svém úvodu opět vymezuje zásadní pojmy. Podle nich se například rozumí: 
 

„ekodesignem“ začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit 

vliv výrobku na ţivotní prostředí během celého ţivotního cyklu; 
 

„požadavkem na ekodesign“ poţadavek na výrobek nebo na jeho návrh, který má zlepšit 

vliv tohoto výrobku na ţivotní prostředí, nebo poţadavek na poskytování informací o 

environmentálních aspektech výrobku; 
 

„obecným požadavkem na ekodesign“ poţadavek na ekodesign zaloţený na 

ekologickém profilu výrobku jako celku bez stanovených mezních hodnot pro určité 

environmentální aspekty; 
 

 „zvláštním požadavkem na ekodesign“ kvantifikovaný a měřitelný poţadavek na 

ekodesign týkající se konkrétního environmentálního aspektu výrobku, například spotřeba 

energie při uţívání, vypočtený pro danou jednotku výstupního výkonu. 
 

Členské státy podle směrnice přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby 

výrobky, na něţ se vztahují prováděcí opatření, mohly být uváděny na trh nebo do provozu 

pouze tehdy, vyhovují-li těmto opatřením a mají-li označení CE (prohlášení o shodě dle 

přílohy č. III této směrnice); členské státy jsou přitom odpovědné  za dohled nad trhem. 

Členské státy tímto nesmí zakázat, omezit nebo ztíţit uvádění na trh nebo do provozu 

výrobků, které vyhovují všem příslušným ustanovením a mají označení CE. Kontrolní 

mechanismy jednotlivých členských států mají naopak zabránit tomu, aby výrobek 
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označený CE případně nesplňoval příslušná ustanovení – v tom případě jsou výrobci nebo 

jejich odpovědní zástupci povinni provést nápravu. Výrobci v souladu s pouţitelným 

prováděcím opatřením a formou, kterou uznají za vhodnou, dále zajistí, aby byly 

spotřebitelům výrobků poskytnuty nezbytné informace o tom, jak mohou přispět k 

udrţitelnému uţívání výrobku, a ekologický profil výrobku a výhody ekodesignu, 

vyţaduje-li to prováděcí opatření. 
 

Způsob určení obecných poţadavků na ekodesing obsahuje příloha č. I směrnice. 

Významné environmentální aspekty se stanovují pro tyto fáze ţivotního cyklu výrobku:  

výběr a pouţití surovin; výroba; balení, doprava a distribuce; instalace a údrţba; pouţívání; 

konec ţivotnosti (aţ do jeho konečného odstranění). U kaţdé fáze se posuzuje 

předpokládaná spotřeba materiálu, energie a jiných zdrojů; předpokládané emise do 

ovzduší, vod nebo půdy; předpokládané znečištění ţivotního prostředí fyzikálními vlivy 

(např. hluk, záření); předpokládané mnoţství vyprodukovaného odpadního materiálu; 

moţnost opětovného pouţití, recyklace a vyuţití materiálu nebo energie. K vyhodnocení 

potenciálu ke zlepšení environmentálních aspektů se následně pouţijí tyto parametry 

(případně doplněné dalšími kritérii): hmotnost a objem výrobku; pouţití materiálů 

pocházejících z recyklace; spotřeba energie, vody a jiných zdrojů během ţivotního cyklu; 

pouţití látek, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro lidské zdraví a ţivotní 

prostředí; mnoţství a druh spotřebních materiálů potřebných k řádnému pouţívání a 

údrţbě; ukazatele moţnosti opětovného pouţití a recyklace; začlenění pouţitých 

konstrukčních částí; vyhnutí se technickým řešením, která jsou na újmu opětovnému 

pouţití a recyklaci; prodlouţení doby ţivotnosti; mnoţství vyprodukovaného odpadu a 

nebezpečného odpadu; emise do ovzduší; emise do vod; emise do půdy. Co se týká 

poskytování informací, v prováděcích opatřeních se můţe vyţadovat, aby výrobce 

poskytoval údaje, které mohou ovlivnit způsob zacházení s výrobkem, jeho pouţívání nebo 

recyklaci jinými osobami neţ výrobcem. Tato informace můţe případně zahrnovat  

informace konstruktéra týkající se výrobního procesu;  informace pro spotřebitele o 

významných vlastnostech výrobku, které mají význam z hlediska ţivotního prostředí, a o 

jeho vlivu na ţivotní prostředí, které jsou přiloţeny k výrobku při jeho uvádění na trh, aby 

zákazníci mohli porovnat tyto aspekty výrobků; informace pro spotřebitele o způsobu 

instalace, pouţívání a údrţby výrobku, aby se jeho dopad na ţivotní prostředí sníţil na 

nejmenší moţnou míru a zajistila optimální doba ţivotnosti, dále o způsobu vrácení 

výrobku na konci doby ţivotnosti a případně informace o době dostupnosti náhradních dílů 

a o moţnosti výrobek dodatečně modernizovat; informace pro zpracovatelská zařízení o 

demontáţi, recyklaci nebo likvidaci výrobku na konci doby ţivotnosti. Tyto údaje se musí 

nacházet pokud moţno na samotném výrobku. 
 

Na uvedenou směrnici navazuje řada dalších nařízení Komise, které určují poţadavky na 

ekodesign na jednotlivé druhy výrobků. 
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3.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. 

května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na 

energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a 

v normalizovaných informacích o výrobku [9] 
 

Uvedená směrnice, která nahrazuje předchozí dokument z roku 1992, aplikuje poţadavky 

sdělení Komise ze dne 16. července 2008 o akčním plánu pro udrţitelnou spotřebu a 

výrobu a udrţitelnou průmyslovou politiku a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení poţadavků na ekodesign 

výrobků spojených se spotřebou energie. Rozšiřuje tak oblast působnosti předchozí 

směrnice, která byla omezena na spotřebiče pro domácnost, a to „na výrobky spojené se 

spotřebou energie, které mají významný přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu energie 

nebo případně jiných hlavních zdrojů během pouţívání. Směrnice se naopak nevztahuje na 

pouţité výrobky, jakékoliv dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboţí a štítek 

s údaji o výkonu nebo jeho ekvivalent připojený k výrobku z bezpečnostních důvodů.  
 

Podle tohoto dokumentu  jsou dodavatelé, kteří uvádějí na trh nebo do provozu výrobky, 

na něţ se vztahuje tento akt, povinni dodávat energetický štítek a informační list v souladu 

s touto směrnicí a zároveň předloţit technickou dokumentaci, která postačuje k posouzení 

správnosti informací na energetickém štítku a v informačním listu. Všechny tyto informace 

jsou šířeny bezplatně. Obchodníci jsou pak povinni řádně viditelným a čitelným způsobem 

vystavit energetické štítky a poskytnout informační list v broţuře týkající se výrobku nebo 

v jiných podkladech, které jsou k výrobkům přiloţeny, kdyţ jsou prodávány konečným 

uţivatelům; kdykoli je výrobek, na něhoţ se vztahuje akt v přenesené pravomoci, 

předváděn, jej opatřit příslušným energetickým štítkem na dobře viditelném místě, a to v 

odpovídající jazykové verzi (obdobná opatření se týkají i prodeje na dálku a jiných forem 

prodeje). Právo na informace jde ale v tomto směru ještě dále, neboť podle směrnice musí 

odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku obsahovat i reklama na konkrétní model 

výrobků spojených se spotřebou energie, na něţ se vztahuje akt v přenesené působnosti. 

Totéţ platí pro propagační materiály technického charakteru, zejména technické manuály a 
broţury výrobců, tištěné nebo zveřejněné na internetu. 

 
3.5 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií [10] 
 

Úspory energií jsou obsaţeny i v české legislativě. Základní normou v tomto směru je 

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (poslední úplné 

znění vyšlo  ve Sbírce zákonů ČR, ročník 2008, částka 19).  Zákon zapracovává do české 

legislativy příslušné předpisy Společenství a stanoví některá opatření pro zvyšování 

hospodárnosti uţití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání 

s energií, dále pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické 

koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie a v neposlední řadě poţadavky na ekodesign energetických spotřebičů.  
 

Mezi opatření pro zvyšování hospodárnosti uţití energie zařazuje zákon především 

opatření na straně elektrické a tepelné energie a klimatizačních systémů. Například 

výrobce elektřiny nebo tepelné energie je povinen u nově zřizovaných zařízení pro výrobu 

elektrické nebo tepelné energie zajistit alespoň minimální účinnost uţití energie 

stanovenou prováděcím předpisem a tuto povinnost má i u zařízení na výrobu elektřiny 
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nebo tepelné energie, u nichţ se provádí změna dokončených staveb v rozsahu podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů). Zákon dále určuje povinnosti vlastníkům a provozovatelům 

kotlů a klimatizačních zařízení (např. pravidelná kontrola účinnosti) a výrobcům, 

dovozcům a prodejcům zakazuje uvádět na trh spotřebiče energie, které nesplňují 

minimální účinnost uţití energie stanovenou prováděcím předpisem. 
 

Značná část zákona je věnována energetické náročnosti budov. Stavebník, vlastník budovy 

nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění poţadavků na energetickou 

náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí předpis 

(vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při 

spotřebě tepla v budovách). Splnění těchto poţadavků dokládá stavebník, vlastník budovy 

nebo společenství  vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy, který 

nesmí být starší 10 let.  Průkaz je součástí dokumentace při výstavbě nových budov, při 

větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m
2
, které 

ovlivňují jejich energetickou náročnost, a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí 

v případech, kde pro tyto budovy nastala výše uvedená povinnost. Součástí průkazu nové 

budovy nad 1000 m
2 

celkové podlahové plochy musí být výsledky posouzení technické, 

ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou 

decentralizované systémy dodávky energie zaloţené na energii z obnovitelných zdrojů, 

kombinovaná výroba elektřiny a tepla, dálkové nebo blokové ústřední vytápění (resp. 

chlazení) a tepelná čerpadla. Provozovatelé budov vyuţívaných pro účely školství, 

zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích sluţeb, zákaznických 

středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné 

správy o celkové podlahové ploše nad  1000 m
2
 jsou povinni umístit průkaz na veřejně 

přístupném místě v budově. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesmí 

při uţívání nových budov nebo při uţívání budov dokončených po jejich změně, mající 

vliv na všechny tepelně technické vlastnosti budovy, překročit měrné ukazatele spotřeby 

tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu teplé vody stanovené prováděcím právním 

předpisem (vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku 

teplé uţitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé 

uţitkové vody a poţadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 

regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům). Dále musí stavebník, 

vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení 

budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný spotřebitel je povinen umoţnit 

instalaci, údrţbu a kontrolu těchto zařízení. 
 

Zákon dále implementuje do české legislativy poţadavky Společenství na energetické 

štítkování spotřebičů a ekodesign výrobků spotřebovávajících energii. Podrobně se pak 

věnuje energetickým auditům a poţadavkům na jejich zpracovatele, tedy energetické 

auditory. Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu auditu, k nimţ má 

vlastnické nebo jiné uţívací právo, se vztahuje na kaţdou fyzickou nebo právnickou osobu, 

která ţádá o státní dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 

200 kW; organizační sloţky státu, krajů a obcí, hlavního města Prahy a příspěvkové 

organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší, neţ je prováděcím předpisem 

stanovená hodnota; a fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, 
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s celkovou roční spotřebou energie vyšší, neţ je prováděcím předpisem stanovená hodnota. 

Audit musí být zpracován s vyuţitím energeticky úsporných materiálů a postupů, 

objektivně a pravdivě, v rozsahu dle vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti náleţitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná 

písemná zpráva musí obsahovat hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického 

hospodářství a budov; celkovou výši dosaţitelných energetických úspor včetně pouţitých 

vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu; a návrh vybrané varianty doporučené 

k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění. 

 
3.6 Vyhláška č. 148/2007 Sb. ze dne 18. června 2007 o energetické 

náročnosti budov [11] 
 

Na zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií přímo navazuje vyhláška 148/2007 Sb. o 

energetické náročnosti budov, která v sobě implementuje téţ směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Energetická náročnost 

budovy se podle této vyhlášky stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ 

potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při 

jejím standardizovaném uţívání bilančním hodnocením (nejlépe s měsíčním intervalem). 

Pro vzájemné porovnání energetické náročnosti budov stejného typu se pak stanovuje 

měrná roční spotřeba energie budovy, vyjádřená poměrem celkové roční dodané energie na 

jednotku celkové podlahové plochy budovy v kWh/m
2
. Poţadavky na energetickou 

náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy stanovená 

výše uvedenou metodou niţší neţ energetická náročnost referenční budovy při dodrţení 

obecných technických poţadavků na výstavbu. Při nesplnění těchto poţadavků se 

navrhnou technicky a ekonomicky vhodná opatření ke sníţení energetické náročnosti 

budovy na poţadovanou úroveň. Mezi porovnávací ukazatele patří vedle stavebních 

konstrukcí a jejich styků téţ technická zařízení budovy pro vytápění, větrání, chlazení, 

klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení včetně jejich regulace. 
 

Vyhláška dále upřesňuje náleţitosti průkazů energetické náročnosti budovy, které tvoří 

protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické 

náročnosti budovy. Protokol obsahuje identifikační údaje budovy, typ budovy, uţití 

energie v budově, technické údaje budovy, energetickou bilanci budovy pro 

standardizované uţívání, výsledky posouzení alternativních systémů (u nových budov nad 

1000 m
2
 celkové podlahové plochy), doporučená opatření pro technicky a ekonomicky 

efektivní sníţení energetické náročnosti budovy, dobu platnosti průkazu, jméno a 

identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné průkaz vypracovat.  Grafické znárodnění 

obsahuje mj. adresu hodnocené budovy a její typ, barevnou stupnici klasifikačních tříd A 

aţ G, energetickou náročnost hodnocené budovy a její zařazení do klasifikační třídy.  
 

Podrobnosti splnění poţadavků na energetickou náročnost budovy stanoví příloha č. 1 

vyhlášky. Měrná spotřeba energie se stanoví následujícím vzorcem: 
 

EPA = 277,8 x EP/Ac v kWh/(m
2
.rok), kde 

EP je vypočtená celková roční dodaná energie v GJ/rok, 

Ac je celková podlahová plocha v m
2
.
 

 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se dále stanovuje podle následujících 

tabulek (tab. 4 a 5): 
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Tabulka 4: Třídy energetické náročnosti budov. 

 

 
Tabulka 5: Slovní vyjádření tříd energetické náročnosti budov. 

 

Podrobnosti výpočtů a poţadované vstupní údaje pro 

hodnocení energetické náročnosti budov obsahuje příloha č. 2 

vyhlášky, příloha č. 3 se zabývá posouzením technické, 

ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie a příloha č. 4 stanovuje vzor 

průkazu energetické náročnosti budovy, a to jak protokolu, 

tak grafického znázornění (obr. 1). Závěrečná příloha č. 5 

uvádí okruhy zkušebních otázek k podrobnostem 

vypracování průkazu energetické náročnosti budov. 

 

Obrázek 1: Průkaz energetické náročnosti budov, grafické 

znázornění. 
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3.7 Vyhláška č. 442/2004 Sb. ze dne 8. července 2004, kterou se stanoví 

podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými 

štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální 

účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh [12] 
 

Další evropskou normu, a to směrnici Rady 92/75/EHS (byla nahrazena směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU), uvádí v praxi vyhláška č. 442/2004 Sb, 

kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a 

zpracování technické dokumentace, jakoţ i minimální účinnost uţití energie pro elektrické 

spotřebiče uváděné na trh. Vyhláška ze vztahuje na tyto energetické spotřebiče: 

automatické pračky; bubnové sušičky prádla; pračky kombinované se sušičkou; elektrické 

chladničky, mrazničky a jejich kombinace; myčky nádobí; elektrické trouby; elektrické 

ohřívače vody; zdroje světla; předřadníky k zářivkám; a klimatizační jednotky. Vyhláška 

ukládá distributorům energetických spotřebičů opatřit je příslušným štítkem na dobře 

viditelném místě a v českém jazyce, kdykoli je spotřebič předváděn nebo vystavován. 

Povinnost dodat bez zbytečného odkladu a bezplatně potřebné štítky má výrobce nebo 

dovozce ještě před uvedením na trh. Údaje uvedené na štítku doplňuje a rozšiřuje 

informační list, jenţ je součástí technické dokumentace, která se zpracovává ke kaţdému 

typu energetického spotřebiče, je součástí všech broţur a dalších materiálů o energetickém 

spotřebiči a je dodáván výrobcem spolu se spotřebičem prodejci. Na trh v ČR lze pak 

uvádět energetické spotřebiče pouze v třídách energetické účinnosti A, B, C, a D. 
 

Obsah technické dokumentace a informačního listu, provedení štítku a jeho obsah pro 

jednotlivé druhy energetických spotřebičů jsou uvedeny v přílohách č. 1 aţ 10 vyhlášky 

(obr. 2). 

 

 
Obrázek 2: Vzory štítků pro pračky, elektrické trouby a klimatizační jednotky. 
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4. Dotační tituly ČR v oblasti úspor energií 

 
4.1 Program EFEKT 2011 [13] 
 

V kapitole věnované Národnímu programu hospodárného nakládání s energií a vyuţívání 

jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009 je jako hlavní nástroj pro 

realizaci tohoto programu uváděn Státní program na podporu úspor energie a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2011 byl státní program vyhlášen ministerstvem 

průmyslu a obchodu podle usnesení vlády ČR č. 798 ze dne 10. listopadu 2010, a to 

v dokumentu EFEKT 2011. 
 

Cílem programu EFEKT je ovlivnění úspor energie a vyuţití obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou a informační  činnost, investiční akce 

menšího rozsahu a na pilotní projekty. Program EFEKT je doplňkovým programem 

k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. 
 

Podporované aktivity rozděluje dokument do šesti skupin (písmena A-F). Skupina A se 

zaměřuje na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně kogenerační jednotky na 

skládkový plyn a plyn z biologicky rozloţitelných komunálních odpadů, zařízení k vyuţití 

tepelné nebo tlakové odpadní energie a malé vodní elektrárny. Skupina B cílí na úspory 

energie, a to pomocí komplexních opatření ke sníţení energetické náročnosti osvětlovací 

soustavy, úspor energie ve výrobních průmyslových procesech a teplárenství a 

rekonstrukcí otopných soustav a zdrojů tepla v budovách. Skupina C je věnována 

energetickému poradenství (energetická konzultační a informační střediska), skupina D 

pak propagaci a vzdělávání (výstavy, kurzy, semináře, konference, resp. publikace, 

příručky a informační materiály). Mezinárodní spolupráce je zahrnuta do skupiny D, 

poslední skupinu E tvoří specifické a pilotní projekty, a to projekty v oblasti úspor energie, 

v oblasti vzdělávání a studií a v oblasti propagace úspor energie. Jednotlivé podporované 

aktivity dokument dále rozvíjí v odstavci 41. 
 

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2011 činí 30 milionů korun. 

 
4.2 Program Zelená úsporám [14] 
 

Dalším z aktuálních (a v době zpracování této diplomové práce velmi diskutovaných – 

pozn. autora) dotačních titulů, vedoucích k úsporám energie a vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie, je program Zelená úsporám, vyhlášený ministerstvem ţivotního prostředí v roce 

2009. Program je v první řadě zaměřen na rodinné a bytové domy, ale částečně cílí i na 

veřejné budovy. 
 

Poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky 

v rámci programu Zelená úsporám upravuje směrnice MŢP č. 9/2009. Předmět podpory a 

konkrétní podmínky programu stanovují přílohy I a přílohy II směrnice. Oblasti podpory 

jsou zde rozděleny do pěti skupin. Skupina A obsahuje úspory energie na vytápění 

(celkové zateplení, dílčí zateplení), skupina B výstavbu v pasivním energetickém 

standardu, skupina C vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé 

vody (výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná 

tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných 

čerpadel do novostaveb, instalace solárně-termických systémů), skupina D dotační bonus 
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na vybrané kombinace opatření a skupina E dotace na přípravu a realizaci podporovaných 

opatření v rámci programu. 
 

Dalším dokumentem upravujícím podporu z programu Zelená úsporám je směrnice MŢP č. 

7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí České 

republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory realizace úspor energie 

v budovách veřejného sektoru. Podle přílohy č. 1 této směrnice je specifickým cílem 

podpory sníţení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění 

objektů veřejného sektoru (nevýrobní sféry). Podpora je poskytována na investiční opatření 

spočívající ve zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov 

(zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových 

výplní), přičemţ součástí projektu můţe být i aplikace technologií na vyuţití odpadního 

tepla (např. rekuperace, výměníky na vyuţití odpadního tepla). 

 
4.3 Program Nový panel [15] 
 

Dalším z programů, který sice není přímo zaměřen na úspory energií a podporu 

obnovitelných zdrojů energie, ale ve svém důsledku můţe tyto úspory přinášet, je Program 

na podporu oprav a modernizace bytových domů, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Program byl poprvé vyhlášen 

v roce 2001 pod názvem PANEL, v současnosti je znám pod názvem NOVÝ PANEL (ve 

znění platném od 15. 3. 2010). Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek 

přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami (tzv. státní úroková 

dotace) usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů. 
 

V období let 2001 – 2008 dosáhl tento program objemu téměř 10 miliard korun, které na 

podporu oprav a rekonstrukcí bytových domů putovaly ze státního rozpočtu. Díky 

programu výrazně vzrostly investice do rekonstrukcí bytového fondu, v uvedeném období 

bylo na stavby zahrnuté do programu PANEL vynaloţeno více neţ 45 miliard korun. 

Nejvíce prostředků směřovalo do oprav, které zároveň přinášejí úspory, zejména v oblasti 

tepelné energie. Konkrétně se jedná o výměnu oken (v uvedeném období investice ve výši 

27,7 mld. Kč), zateplení (26,2 mld. Kč) a opravy střech (13,85 mld. Kč).  
 

V souvislosti s rozšířením programu Zelená úsporám na panelové bytové domy uzavřelo 

jiţ v roce 2009 ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo ţivotního prostředí a následně 

i Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond ţivotního prostředí dohody o sladění vazby mezi 

podporou na zateplování v programech Nový panel a Zelená úsporám. 
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5. Mediální průzkum 

 
5.1 Publicita problematiky úspor tepelné energie v denním tisku 

v letech 2006 – 2010 [16, 17, 18, 19] 
 

Jedním z cílů této diplomové práce je vysledovat, jak je problematika úspor energie, 

konkrétně úspor tepla, prezentována ve sdělovacích prostředcích. Pro rešerše byly vybrány 

následující periodika: MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny a Deník (mutace pro 

Mostecko). Uvedené deníky byly sledovány v letech 2006 – 2010. Ukázky článků jsou 

obsahem přílohy číslo 1. 
 

V rešerších je vţdy uveden titulek článku, v závorce pak periodikum, datum a domicil, 

(místo události), pokud je uveden. Pro identifikaci deníků byly zvoleny tyto zkratky: 
 

MF  – MF Dnes  

PR  – Právo 

HN  – Hospodářské noviny 

MD  – Deník (mutace pro Mostecko) 

 

Rok 2006 
 

Mostecký magistrát bude lépe vytápěn (MD, 5. 1., Most) 

Pohodlné topení prudce zdraţilo (MF, 5. 1., Praha) 

Tepelná čerpadla uţ se lidem nevyplatí tolik jako dřív (MF, 5. 1., Praha) 

Z kamen na dřevo je prodejní hit (MF, 17. 1., Praha) 

Teplárna: Útlum těţby můţe zdraţit teplo (MD, 28. 1., Most) 

Mostecko potřebovalo více tepla (MD, 2. 2., Mostecko) 

Topení je teď nečekaně drahé (MF, 8. 2., Praha) 

Nechat si zateplit dům znamená prozíravě investovat do budoucna (MD, 20. 2., Praha) 

Teplo v Mostě letos zřejmě podraţí (MD, 1. 3., Most) 

Správná investice ušetří za topení (MD, 3. 3.) 

Inspekce si posvítila na vejprtské Teplo (MD, 9. 5., Vejprty) 

Ústeckou zoo vyhřívá termální voda (MD, 31. 5., Krásné Březno) 

Chladné počasí sáhlo lidem do peněţenek (MD, 10. 6., Severní Čechy) 

Bytový gigant si půjčí čtvrt miliardy (MD, 19. 6., Mostecko) 

Velká výměna oken stála 107 milionů (MD, 22. 6., Most) 

Moderní kotle uspoří městu peníze (MD, 23. 6., Meziboří) 

Plzeňská teplárenská postaví nový kotel (HN, 27. 6.) 

Nedoplatky na plyn vyvolaly v obcích šok (MD, 16. 8., Severní Čechy) 

Za Klause slibovali levnější plyn (MD, 16. 8., Ţalhostice) 

Za topení si připlatíme (MF, 31. 8., Praha) 

Topení plynem bude v kraji levnější (MF, 1. 9., Severní Čechy) 

Lidé se vracejí zpět k uhlí (MD, 8. 9., Severní Čechy) 

Uhlí podraţilo, ale plyn stojí více (MD, 13. 9., Severní Čechy) 

Kněţice: sami si z odpadu vyrobí teplo, plyn a elektřinu (HN, 18. 9.) 

Na termoventily zbývají uţ pouze tři měsíce (PR, 23. 9.) 

Inspekce nepřeje plynu (MD, 20. 10., Severní Čechy) 

Most šetří (PR, 17. 10.) 

Termoventily v bytech moţná nepovinné (PR, 26. 10.) 
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United Energy zlevnila díky cenám plynu (HN, 2. 11.) 

United Energy zlevnila teplo (PR, 3. 11., Most) 

Testovací vrt potvrdí sílu energie (MD, 21. 11., Litoměřice) 

Testovací vrt začal (MD, 22. 11., Litoměřice) 

Topení bude draţší (MF, 29. 11., Praha) 

Nejvíc zlevní plyn pro vytápění (PR, 2. 12.) 

Obyvatelé Lovosic budou mít příští rok zřejmě levnější teplo (MF, 8. 12., Lovosice) 

 

Rok 2007 
 

Obyvatelé Mostu a Litvínova budou platit více za teplo (MF, 5. 1., Komořany) 

Teplo pro Most a Litvínov je draţší (MD, 6. 1., Most) 

Severočeši si pěstují stromy (MD, 10. 1., Severní Čechy) 

Lidé mohou za topení ušetři tisíce korun (PR, 18. 1.) 

Zateplení paneláků zaplatí také unie (MD, 22. 1., Severní Čechy) 

Bursík chce dotovat výměnu kotlů na uhlí (MF, 3. 2., Praha) 

Nízkoenergetická kvalita není drahá ani sloţitá (PR, 20. 2.) 

Změny daní z uhlí a plynu zdraţí hlavně teplo (MF, 5. 3., Praha) 

Teplo se lidem od Nového roku citelně podraţí (HN, 5. 3., Praha) 

Teplo kvůli DPH podraţí ročně aţ o stovky korun (PR, 5. 3.) 

Lidé platí za teplo tisíce korun. Zbytečně (MD, 17. 3., Praha) 

Domácnosti si připlatí za uhlí a moţná i za teplo (MF, 23. 3., Praha) 

Mezibořští chtějí ušetřit za teplo (MD, 23. 3., Meziboří) 

ČPU: domácnosti topící plynem by neměly platit ekologickou daň (PR 28. 3.) 

Teplo z uhlí můţe citelně podraţit (HN, 29. 3., Praha) 

Bursík dá dotace na kotle (MF, 18. 4., Praha) 

Radnice hledá nejlevnější topení (MF, 26. 4., Lovosice) 

Teplo můţe zdraţit aţ o 4500 Kč (PR, 16. 5.) 

Vláda zdraţila ekologické topení, uhlí bude výhodné (MD, 18. 5., Praha) 

Zdraţení plynu? V sázce je zdraví lidí (MD, 19. 5., Praha) 

Starostové z ODS se zlobí na své ministry. Kvůli plynu (MD, 22. 5., Praha) 

Horní Jiřetín chce topit ekologicky, teplem ze země (MD, 25. 5., Horní Jiřetín)  

Ekologická daň zdraţí teplo většině lidí (HN, 24. 5., Praha) 

Ekologické topení? Biomasa ztrácí dobrý zvuk (MD, 8. 6., Praha) 

Kontrolní den na kotelně v Obrnicích: vše jde podle plánů (MD, 9. 6., Obrnice) 

Bursík chce kontrolovat lidem topení (PR, 12. 6., Praha) 

Stát potřetí láká na ekologické topení (MD 11. 6., Praha) 

Vláda od roku 2014 zakáţe topit uhlím ve starých kotlech (MD, 12. 6., Praha) 

Krušnohor dal do zateplení a údrţby tři čtvrtě miliardy (MD, 20. 6., Mostecko) 

Levnější teplo? Aţ za pár let (MF, 26. 6., Lovosice) 

Za teplo moţná zaplatíme o tisíce korun více (MD, 23. 7., Praha) 

Energetická agentura nepřidělila město dotaci, to se ale odvolá (MD, 30. 7., Most) 

V malé obci mají moderní parovod (MD, 2. 8., Obrnice) 

Paneláky si topí samy (MF, 11. 8., Praha, Semily) 

Ţatečané budou mít několik let levné teplo (MF, 13. 8., Ţatec) 

Teplárny: Ekologická daňová reforma nás připraví o zákazníky (PR, 16. 8.) 

Útraty za teplo srazíte aţ na desetinu (HN, 28. 8.) 

Teplo ze země vytopí více domů, neţ se očekávalo (MF, 30. 8., Litoměřice) 

Energie zdraţují, domácnosti mohou ušetřit třetinu nákladů (MD, 14. 9., Praha) 
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UE: Mostecku dáme teplo ještě dalších čtyřicet let (MD, 14. 9., Mostecko) 

Energie v lednu výrazně podraţí (MF, 21. 9., Praha) 

Přestavba kotelny zachová cenu tepla (PR, 21. 9.) 

Domy dostanou energetický průkaz (MF, 27. 9., Praha) 

Teplo můţe zdraţit aţ o třetinu (HN, 1. 10., Praha) 

Cena tepla stoupne aţ o třetinu (MD, 2. 10., Praha) 

Pálíte plasty, tak plaťte (MF, 6. 10., Praha) 

Zateplením domu výrazně ušetříte (MF, 10. 10.) 

Kolik peněz letos protopíte (MF, 10. 10.) 

Dotace na kvalitnější topení? Zatím spíše jen pro bohaté (MD, 13. 10., Praha) 

Bursík chce omezit topení uhlím, slibuje dotace (PR, 16. 10.) 

Teplo, elektřina a plyn zdraţí o tisíce (PR, 22. 11.) 

Mezibořští opět vloţí miliony do tepla (MD, 22. 11., Litvínov) 

Lovosice budou mít levnější teplo (MF, 22. 11., Lovosice) 

Teplo z Lovochemie uspoří domácnostem ročně stovky korun (PR, 27. 11.) 

Cena tepla stoupne aţ o 20 procent (HN, 27. 11., Praha) 

Teplo podraţí domácnostem od ledna o 4 aţ 20 procent (PR, 26. 11., Praha) 

Centrální teplo v Liberci zdraţí o 11 procent (PR, 10. 12., Liberec) 

Nejlevnější topení: dřevo a obilí (MD, 18. 12., Praha) 

Teplo z uhlí podraţí (MD, 20. 12., Mostecko) 

United Energy zdraţí teplo, údajně kvůli růstu cen uhlí (PR, 21. 12., Most) 

Stáhněte kohoutky a topte dřevem (MF, 28. 12., Praha) 

 

Rok 2008 
 

Potvrzeno: cena tepla letos poroste (MD, 4. 1., Most) 

Plynové kotelny musí kvůli dani informovat distributory (PR, 9. 1.) 

Za teplo dají v Novém Boru o desetinu více (PR, 18. 1., Nový Bor) 

Teplo v Jirkově podraţí o necelých devět procent (MD, 25. 1., Jirkov) 

Cena tepla bude vyšší (MD, 1. 2., Most) 

Teplárna chce podporovat šetření energiemi (MD, 8. 2., Most) 

Teplárnám by se mohla vrátit část daní (HN, 20. 2., Praha) 

Plyn je drahý, přichází čas uhlí (HN, 3. 3., Praha) 

Teplárna nabízí dva miliony (MD, 5. 3., Most) 

Lidé opouštějí teplárny, jsou drahé (MF, 13. 3., Liberecký kraj) 

Výrobci ekobriket krachují (PR, 19. 3., Karlovy Vary) 

Izolace vám ušetří za energii (MD, 27. 3., Praha) 

Příspěvek na nový kotel: 50 tisíc (MF, 2. 4., Praha) 

Kdo zateplí dům, neplatí pět let daň (PR, 12. 4.) 

Zateplujeme o sto šest, ale stejně neušetříme (PR, 21. 4.) 

Meziboří díky novému kotli ušetří za teplo (MD, 22. 4., Meziboří) 

Horní Jiřetín zvaţuje geotermální vytápění (PR, 29. 4.) 

Radnice Jiřetína chce, aby lidé nepouţívali uhlí (MF, 29. 4., Horní Jiřetín) 

S rozhodnutím o budoucnosti energetiky nelze otálet (PR, 6. 5.) 

Dotace na kotle na biomasu se krátí (PR, 9. 5.) 

Bursík zdraţí spalování uhlí (HN, 14. 5., Praha) 

Most půjčí statisíce na ekobyty (MD, 12. 5., Mostecko) 

Doba drahých energií je tady (HN, 2. 6., Praha) 

Stát přispěje na zateplení školek (MD, 11. 6., Most) 
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Aukce těţařů zdraţí uhlí a teplo (MF, 13. 6., Praha, Most) 

Dřevo na topení zlevnilo (MF, 21. 6., Praha) 

Teplárna rozdala milion korun (MF, 26. 6., Most) 

Pecina: teplo můţe zdraţit za několik let aţ o polovinu (PR, 1. 7.) 

Školy i sportovci dostanou peníze, aby šetřili energiemi (MD, 3. 7., Mostecko) 

Teplárna přijde kvůli podpoře ţivotního prostředí o část zisku (PR, 14. 7.) 

Teplo prý předraţováno (PR, 23. 7.) 

Za teplo lidé platí víc, neţ musejí (MD, 24. 7., Praha) 

Školky spotřebují méně energie (MD, 25. 7., Most) 

Poslanci: Teplo je předraţené (MF, 25. 7., Praha) 

Teplárny předraţují, budou pod dozorem (MD, 26. 7., Praha) 

Vysočina pro nové zdroje energie (PR, 30. 7.) 

Z tisíců tun odpadu bude teplo (MD, 30. 7., Litvínov) 

United Energy podpořila sniţování nákladů na energie (MD, 20. 8., Meziboří) 

Topná sezona začala, zákazníci si připlatí (MD, 16. 9., Praha) 

Češi přecházejí na topení levnějším dřevem (PR, 2. 10.) 

Nedostatek uhlí můţe zdraţit teplo aţ na trojnásobek (HN, 24. 10.) 

Domácnostem aţ trojnásobně zdraţí teplo (MD, 24. 10., Praha) 

Teplo můţe za pár let zdraţit o desítky tisíc ročně (PR, 24. 10.) 

Teplárny: Je třeba prolomit těţební  limity a stavět nové jaderné zdroje (PR, 24. 10.) 

Teplárny bojují o ţivot (MF, 24. 10., Praha) 

Teplárny více kontrolujeme (MF, 24. 10., Praha) 

Elektřina i teplo podraţí, plyn nemusí (HN, 30. 10.) 

Teplárna projde rekonstrukcí (MD, 30. 10., Ţatec) 

Teplo zdraţí v Teplicích a Bílině o 21  procent (MF, 5. 11.) 

Premiér chce diskusi o cenách energií (HN, 12. 11.) 

Ceny energií v lednu přibrzdí (MF, 13. 11., Praha) 

Teplo je podle poslanců předraţené (PR, 14. 11.) 

Kromě elektřiny zdraţí i teplo (MF, 26. 11., Praha) 

Stavba domu bude od ledna draţší (MF, 26. 11., Praha) 

Protestů proti drahému teplu v Česku přibývá (HN, 27. 11.) 

První teplárny zlevňují díky propadu komodit (HN, 28. 11.) 

Od ledna povinné energetické průkazy budov (PR, 2. 12.) 

Lidé v Lovosicích budou mít v příštím roce levnější teplo (MF, 29. 12., Lovosice) 

Teplo v Lovosicích bude levnější aţ příští rok (PR, 30. 12., Lovosice) 

V Lounech zlevní teplo (PR, 3. 12., Louny, Litoměřice) 

Na zateplení domů přispěje stát domácnostem miliardami korun (MD, 31. 12., Praha) 

 

Rok 2009 
 

Energie: draţší elektřina i teplo (MF, 3. 1., Praha) 

Letos zlevní hlavně plyn. A snad i teplo (HN, 7. 1.) 

Teplárny nemohou při výrobě tepla spoléhat pouze na plyn (PR, 15. 1.) 

Teplo z Komořan zdraţí letos o šest procent (MD, 19. 1., Most) 

Ministerstvo ţivotního prostředí nabízí lidem miliony na ekologičtější vytápění 

(MD, 3. 2., Brno) 

Horkovod z Perče do Ţatce bude uloţen do země, sníţí se tak ztráty (MD, 12. 2., Ţatec) 

Z městských budov bude unikat méně tepla, Most šetří uţ teď (MD, 14. 2., Most) 

Srazit spotřebu energie pomůţou dotace i úsporné zářivky (HN, 26. 2.) 
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Kotle na biomasu šetří miliony za dálkové teplo (HN, 26. 2.) 

Ţatečané mají šanci ušetřit za teplo (MF, 2. 3., Ţatec) 

United Energy dá aţ dva miliony na projekty úspor (MD, 7. 3., Most) 

Vlastní kotelna oproti dálkovému teplu výrazně zlevňuje vytápění panelových domů 

(HN, 18. 3.) 

Bytové druţstvo odešlo od teplárny a nájemníci ušetřili (PR, 18. 3.) 

Deset miliard na nové kotle a solární panely (MD, 19. 3., Praha) 

Ţatecká teplárenská začíná rekonstrukci za 300 milionů (MD, 2. 4., Ţatec) 

Praţská teplárenská zlevní teplo (HN, 31. 3.) 

Bursík: Peněz je dost  (MF, 8. 4., Praha) 

Domácnosti mohou získat dotace na úspory energie (HN, 8. 4.) 

Dotace na zateplení pro čtvrt milionu rodin (MD, 8. 4., Praha) 

Na zateplení domácností miliardy (PR, 8. 4.) 

Divadlo – největší solární elektrárna (MF, 11. 4., Praha) 

Kdyţ dům září, je tam zima (MF, 11. 4., Praha) 

Velká zateplovací horečka (MF, 11. 4., Praha) 

Dotace na zateplení či výtahy dostanou zřejmě i cihlové domy (MD, 16. 4., Praha) 

Další peníze na zateplování (MF, 16. 4., Praha) 

Začíná se rozdávat deset miliard na opravy domů (HN, 22. 4.) 

Lovosicím dodá teplo chemička (MF, 11. 5., Lovosice) 

V Jirkově chtějí brát teplo ze středu zeměkoule (MD, 20. 5., Jirkov) 

Na zelené dotace dosáhne více lidí (MD, 22. 5., Praha) 

Také Jirkov zvaţuje geotermální vytápění (PR, 29. 5.) 

Zelené dotace stojí ţadatele statisíce (HN, 3. 6.) 

Na zelené miliardy dosáhne víc lidí (HN, 3. 6.) 

Českolipská teplárenská zlevní (PR, 16. 6.) 

Největší druţstvo chce dál šetřit na teplu (MD, 16. 6., Mostecko) 

V Ţatci budou díky nové kotelně topit levněji (MF, 29. 4., Ţatec) 

Tvrdý boj o zlevnění tepla (MF, 4. 7., Praha) 

Stíţností na cenu tepla přibývá (MF, 4. 7., Praha) 

Město zaplatí skoro o polovinu méně za spotřebu energie ve školce (MD, 7. 7., Most) 

Vytápění dřevem začíná prudce zdraţovat (MD, 14. 7., Praha) 

Dřevo na topení má podraţit aţ o čtvrtinu (MF, 22. 7., Praha) 

Lidé budou platit méně za teplo (MF, 28. 7., Lovosice) 

Peníze na zateplení dostane od státu víc lidí (MD, 11. 8., Praha) 

Stát dává aţ 95 tisíc na kotel, omezení padla (HN, 12. 8.) 

Topení elektřinou čtyřikrát draţší neţ dřevem (PR, 5. 10.) 

Teplo příští rok zdraţí jen mírně (HN, 14. 10.) 

Teplo od ledna zdraţí (PR, 14. 10.) 

Návrh: za staré kotle se bude platit daň (MF, 21. 10., Brno) 

Teplo podraţí do pěti procent (HN, 22. 10.) 

Ceny tepla půjdou v Česku nahoru, ale jen mírně (MD, 22. 10., Praha) 

Lidé šetří, teplárny zdraţují (MF, 22. 10., Praha) 

Proud zlevní, zdraţí teplo a voda (HN, 27. 10.) 

Mostečanům ohřeje vodu Slunce. Teplárně to nevadí (MD, 29. 10., Most) 

Kamiony z Rakouska přivezly obří kotel do výtopny v Perči (MD, 20. 11., Ţatec) 

Boj o povinné měření teplé vody (MF, 3. 12., Liberec, Praha) 

Výzkum zjistil: teplá voda je předraţená (PR, 4. 12.) 
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V Plzni vyroste největší „zelený“ kotel v Česku (HN, 9. 12.) 

Teplo vyrobené v uhelné elektrárně příští rok podraţí (MD, 16. 12., Teplice) 

Teplo bude v Lovosicích o 10 procent levnější (MF, 17. 12., Lovosice) 

V České Lípě zaplatí méně za teplo (PR, 22. 12., Česká Lípa) 

Cena tepla v Mostě se oproti slibům mírně zvýší (MD, 19. 12., Most) 

Elektřina a plyn zlevní, teplo a benzín podraţí (PR, 31. 12.) 

 

Rok 2010 
 

Topení lze ovládat uţ  také přes mobilní telefon (PR, 5. 1.) 

Cena za teplo stoupla (PR, 12. 1., Komořany) 

Potvrzeno: Teplo zdraţí o tři procenta (MD, 12. 1., Most) 

Teplo musí zlevnit, poţadují aktivisté (MD, 22. 1., Praha) 

V Litoměřicích dostanou energii ze země (MD, 6. 2., Litoměřice) 

Lidé v Ţatci dají za teplo víc (MF, 17. 2., Ţatec) 

Za Mostem moţná bude spalovna (MD, 25. 2., Most) 

United Energy chce stavět v Mostě spalovnu (HN, 25. 2.) 

Horní Jiřetín má vytápět teplo z nitra země (MD, 1. 3., Horní Jiřetín) 

Přidají Pohodě (PR, 2. 3., Most) 

Lidé letos ušetří na dodávkách tepla (MF, 31. 3.) 

Teplo bude levnější (PR, 17. 4.) 

MPO: Do pěti let můţe být bez tepla milión lidí (PR, 5. 5.) 

Teplárna by měla šetřit ţivotní prostředí (PR, 24. 5.) 

Teplárna v grantu rozdělí půl milionu korun (MD, 22. 6., Mostecko) 

V Jablonci uvaţují o energii z jádra (PR, 23. 6.) 

Na bázi plynových motorů budou ekologicky vyrábět elektřinu (PR, 23. 6., Česká Lípa) 

Krušnohor připravuje akce za téměř půl miliardy korun (MD, 23. 6., Mostecko) 

Obyvatele Ţatce nebude trápit kouř z kotelny (MF, 9. 7., Ţatec) 

Nejlevnějšími palivy jsou dřevo a štěpka, nejdraţší je elektřina (MF, 8. 9.) 

Energie od jiné firmy sníţí účet za teplo o tisíce korun (MF, 8. 9.) 

Geotermální vrt bude asi aţ v roce 2014 (MD, 19. 9., Litoměřice) 

O geotermální teplárně (PR, 17. 9., Litoměřice) 

Lidé v Ţatci ušetří za teplo (MF, 23. 9., Ţatec) 

Teplo z nitra Země bude Litoměřice hřát aţ za 3 roky (MF, 29. 9., Litoměřice) 

Většina odběratelů tepláren chce vyuţívat uhlí k vytápění i nadále (PR, 12. 10.) 

V zateplování domů je ČR v Evropě jedničkou (PR, 15. 10.) 

Česko zateplí kaţdý rok nejvíc ploch ze všech zemí v Evropě (MD, 10.10., Praha) 

I paneláky mohou být energeticky pasivní (PR, 19. 10.) 

Jednání o cenách tepla vrcholí, ČEZ uţ jeho zdraţení oznámil  

(MF, 29. 11., Severní Čechy) 

Teplárna chtěla spálit toxický odpad v kraji. Naštěstí nesmí (MF, 10. 12., Komořany) 

Město zateplí během tří let 11 škol a školek (MF, 16. 12.) 

Šetříš – zaplatíš. Teplo zdraţí i kvůli zateplování paneláků (MD, 22. 12., Chomutovsko) 

Plyn, elektřina i teplo většinou zdraţí (MD, 28. 12., Praha) 

Ceny 2011 a kraj: v nákladech za bydlení ušetří jen málokdo (MF, 28. 12., Severní Čechy) 

Ekologové protestují: Nechceme spalování odpadu v Komořanech (MD, 30. 12., Most) 
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5.2 Vyhodnocení mediálního průzkumu 
 

Ve sledovaném období bylo ve čtyřech zvolených periodikách otištěno celkem 254 článků, 

které se více či méně dotýkají úspor tepelné energie. Výsledky průzkumu po jednotlivých 

rocích uvádí tabulka 6: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

MF 8 17 15 17 11 68 

PR 5 14 19 10 12 60 

HN 3 6 9 14 1 33 

MD 19 24 18 20 12 93 

Celkem 35 61 61 61 36 254 

Tabulka 6:  Počty článků věnujících se úsporám tepelné energie v letech 2006 – 2010 

v periodicích MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny a Deník (Mostecko). 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce prostoru uvedená problematika dostává v Deníku, následuje 

MF Dnes, Právo a nakonec Hospodářské noviny. Tyto údaje jsou logické z toho důvodu, 

ţe Deník je regionálně zaměřen a můţe tak poskytovat více prostoru zprávám na místní 

úrovni, zatímco Hospodářské noviny se věnují především celostátním tématům. Zprávy 

z okresů ovšem nechybějí ani v Právu a MF Dnes, které mají ve všech sledovaných letech 

téměř shodný počet článků. 
 

Zvolená problematika byla pro další přehlednost ještě tematicky rozdělena na články 

věnující se čistě úsporným opatřením ke sníţení spotřeby tepelné energie, na články o 

alternativních zdrojích a na články o ceně tepla, která je samozřejmě jedním z motivačních 

faktorů při  hledání úspor. V přehledu článků jsou tato témata barevně odlišena, a to 

úsporná opatření – zeleně, alternativní zdroje – modře a cena tepla – červeně. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 7: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Úsporná opatření 10 18 16 22 8 74 

Alternativní zdroje 6 9 9 9 13 46 

Cena tepelné energie 19 34 36 30 15 134 

Tabulka 7: Počty článků věnujících se úsporám tepelné energie podle témat. 

 

Průzkum ukázal, ţe hlavním tématem pro denní tisk je cena tepelné energie, následují 

informace o úsporných opatřeních a nakonec články o alternativních zdrojích. Také 

v tomto případě je vysvětlení logické – ceny energií jsou sledovány jak v celostátním 

měřítku, tak na místní úrovni podle jednotlivých měst a dodavatelů tepla, proto nejvyšší 

počet. Obdobně je tomu u informací o úsporných opatřeních, kde si zvláště regionální tisk 

můţe podrobněji všímat například investic do zateplování obytných a veřejných budov. 

V celostátním pohledu s články o úsporných opatřeních dominoval rok 2009, a to 

v souvislosti s vyhlášením dotačního programu Zelená úsporám. Ţurnalisty ovšem zajímají 

i alternativní zdroje tepelné energie, ve sledovaném období psali především o projektech 

k získávání geotermální energie. 
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6. Firemní průzkum: investice do úsporných opatření na 

území města Mostu v letech 2000 – 2010 
 

V tomto průzkumu byly osloveny subjekty s cílem vysledovat, jaké investice putovaly na 

území města Mostu do úsporných opatření ke sníţení spotřeby tepelné energie v letech 

2000 – 2010 a jak se tyto investice promítly ve spotřebě tepla. Údaje byly získány od 

Stavebního bytového druţstva Krušnohor, které je největším soukromým správcem 

bytového fondu ve městě Most, od společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., která ve 

sledovaném období spravovala městské nájemní byty, od odboru městského majetku 

Magistrátu města Mostu a od společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která provozuje 

sekundární část systému centrálního zásobování teplem a je dodavatelem tepelné energie 

pro vytápění a ohřev teplé uţitkové vody do drtivé většiny mosteckých domácností, 

institucí a firem. 
 

Stavební bytové druţstvo Krušnohor vyhlásilo jiţ v roce 1998 Program úspor tepla [20], a 

to s dobou trvání deset let. Program obsahoval šest oblastí činností vedoucích k úsporám 

tepelné energie v bytových domech: 
 

- zateplení fasády objektu, 

- zateplení střechy objektu, 

- zateplení suterénních prostor a vchodů, 

- výměnu starých dřevěných oken za nová okna plastová včetně balkónových a 

lodţiových sestav a MIV, 

- plošnou regulaci topných systémů a zavedení poměrového měření spotřeby tepla, 

- odpojení objektů od sekundárního rozvodu tepla, napojení na rozvod primární a 

budování domovních výměníkových stanic. 
 

Na realizaci Programu úspor tepla vynaloţily druţstevní samosprávy a společenství 

vlastníků téměř 2 miliardy korun, přičemţ necelou polovinu získaly z úvěrů a zbytek 

hradily z vlastních zdrojů. Největší částku investovalo SBD Krušnohor do výměny 

nevyhovujících oken za plastová, a to 739 336 000 korun, následuje zateplení fasád, na něţ 

bylo vynaloţeno 453 901 000 korun, a rekonstrukce střešních plášťů za 352 993 000 

korun. Těmito investicemi se druţstvu podařilo během deseti let dosáhnout úspor tepelné 

energie ve výši 44,37 %. Podrobnosti uvádí tabulky v příloze č. 2. 
 

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., byla zaloţena Statutárním městem Most (svým 

jediným akcionářem) jako subjekt pro zajištění provozu, správy, oprav a modernizace 

bytového fondu, konkrétně pro městské nájemní byty. V roce 2010 vyvrcholila privatizace 

městského bytového fondu a většina bytů přešla z majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., na 

druţstva, přičemţ nejúspěšnější bylo v privatizaci jiţ zmíněné SBD Krušnohor. Dle 

informací získaných z  MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., bylo v letech 2000 – 2010 na 

městských objektech realizováno pouze několik málo nárazových investičních akcí do 

opatření ke sníţení spotřeby tepelné energie, vesměs při řešení havarijních situací. 

Důvodem nízkých investic do úspor byl nedostatek financí vzhledem k regulaci 

nájemného. Společnost však nechala zpracovat ke všem objektům ve svém vlastnictví 

energetické audity, které při privatizaci přešly na nové vlastníky. 
 

Co se týká veřejných budov v majetku Statutárního města Mostu, realizoval magistrát 

v letech  2003 – 2006 investiční akce v rámci EPC (investice zaplacené dosaţenou úsporou 

energie). Šlo především o instalaci automatických regulačních systémů ve školských 

zařízeních a o výměnu nevyhovujících oken za plastová v celkové hodnotě bezmála 16 



Bc. Jiří Macan: Reklama a úspory energií 

2011                                                                                                                                      36 

milionů korun. Mezi roky 2008 – 2009 byly zatepleny tři objekty mateřských škol v rámci 

dotací ze Státního fondu ţivotního prostředí, a to za zhruba 10,8 milionu korun. Pro roky 

2011 – 2012 je pak schválen plán zateplování objektů v rámci dotací SFŢP na celkové 

sníţení energetické náročnosti budov v předpokládaném objemu 121,5 milionu korun, 

který se bude týkat dvanácti mateřských a základních škol. 
 

Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která je dodavatelem tepelné energie pro město 

Most, svými údaji potvrdila, ţe mezi lety 2000 – 2010 znatelně poklesl  prodej tepla, a to 

především pro ústřední vytápění. Zatímco v roce 2000 prodala společnost 1 902 560 GJ 

tepelné energie, v roce 2010 to bylo 1 143 140 GJ. Příčinou jsou především investice do 

úsporných opatření na straně majitelů domů a druţstev. Sama společnost od svého vzniku 

v roce 1994 postupně rekonstruuje zastaralou technologii ve výměníkových stanicích, čímţ 

také přispívá k úsporám. Podrobnosti uvádí tabulka a graf v příloze č. 3. 
 

Z uvedených informací vyplývá, ţe realizace úsporných opatření vede poměrně rychle ke 

sníţení nákladů na tepelnou energii. Porovnáme-li například investice vynaloţené na 

úspory SBD Krušnohor s vývojem  prodeje tepla ze strany PRVNÍ MOSTECKÉ a.s., 

zjistíme jasnou korelaci (graf 2). 

 

 
Graf 2: Vliv úsporných opatření realizovaných SBD Krušnohor v letech 2000 – 2008 na 

prodej tepelné energie pro vytápění společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. 

 
7. Firemní průzkum: Vývoj zakázek na úsporná opatření u 

výrobců a dodavatelů zateplení a plastových oken 
 

V tomto průzkumu bylo cílem vysledovat vývoj poptávky na trhu se zateplováním objektů 

a výrobou a montáţí plastových oken, mimo jiné také v souvislosti s dotačními tituly Panel 

a Zelená úsporám. Prostřednictvím e-mailu bylo osloveno 30 firem podnikajících 

v uvedených oborech, odpovědi zaslaly tři společnosti. Osloveným subjektům byly zaslány 

dva dotazy: 
 

1. Jak se v letech 2000-2010 měnil objem vašich zakázek (zejména v souvislosti s 

dotacemi)? 

2. Jakou formu reklamy vyuţíváte (tisk, rozhlas, televize, bilboardy, letáky)? 

Vliv úsporných opatření na prodej tepelné energie
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STAKOM, spol. s r.o. (Plzeň): 1. V roce 2006 jsme zaznamenali dvojnásobný zájem o 

zateplení s vyřízením dotací z programu Panel, tehdy to byla dotace hradící část úroků z 

úvěru, tuto dotaci mohly čerpat pouze panelové domy vyjmenovaných typizací. Tento 

program se změnil někdy v letech 2008-2009 na Nový panel, kde se hodnotil rozsah 

provedených opatření, které povedou k úspoře energií. Dotyčný subjekt mohl čerpat dotaci 

2,5 – 4,0 % na úrokovou sazbu, dle rozsahu opatření. Od této doby mohly ţádat o dotaci 

všechny bytové domy bez rozdílu typizace. Coţ samozřejmě znovu podpořilo zájem o naše 

sluţby v oboru zateplování budov, konkrétně naše společnost navýšila obrat v této činnosti 

cca o 25 %. V roce 2009 došlo k otevření dotace Zelená úsporám, tento program změnil 

zároveň i pravidla u programu Nový panel, aby se daly obě dotace čerpat na jednom 

subjektu. Zelená úsporám znamenala další oţivení zájmu o zateplení fasád, střech, výměnu 

oken atd. Tuto dotaci mohli získat i majitelé rodinných domků. Do čísel na konci roku 

2009 a v celém roce 2010 ovšem hodně zasahuje stále probíhající hospodářská krize. 2. 

Zásadní celoroční reklamní kampaň vedeme pouze na internetovém vyhledávači 

Seznam.cz. Tato kampaň stojí naši společnost cca 300 tisíc korun ročně, je cílená na 

skupinu lidí, které povaţujeme za svoje potenciální klienty, v regionech, kde máme 

působnost. Dále se snaţíme obnovovat reference na našich webových stránkách. Reklamu 

v rádiu a v tiskovinách pouţíváme pouze nárazově dle aktuálních nabídek. 
 

eSVe Stav s.r.o. (Plzeň): 1. Pokud mluvíte o tak velkém časovém rozptylu, tak mi dovolte 

konstatovat, ţe více neţ dotace s potenciálním trhem hýbe tzv. negativní dotace. Tím 

myslím zvýšení DPH. Kdyţ v roce 2007 došlo k zvednutí z 5 % na 9 %, měli jsme aţ 

třikrát větší nárůst zakázek a jediným kritériem výběrových řízení bylo, zda "to" stihneme 

udělat do konce roku. Samozřejmě spuštění nesmyslné dotaze Zelená úsporám vyvolalo 

větší zájem, ale spíše umělý. Kdyţ totiţ investor zjistil, co se vše musí udělat, tak od 

dotace upustil. Minulý rok byl po konsolidaci programu Zelená úsporám a zejména jeho 

spuštěním pro paneláky také skvělý, více neţ dvojnásobný objem zakázek jsme tím 

zaznamenali. Nyní se stále vyčkává, jak to bude s navýšením DPH z 10 % na 20 % a 

konečné slovo by mělo opět přinést větší zájem. 2. Reklama je také věc, která je velmi 

sloţitá. Uţ jsme zkoušeli tisk, rozhlas i ty billboardy. Nejefektivnější je ale obyčejný 

"podpis" na fasádě. Prostě dát logo na námi rekonstruovaný dům. Dále bych to srovnal 

podle efektivity: logo na fasádě, tisk (nejlépe speciální přílohy), rozhlas, billboard. 
 

WELL spol. s r.o. (Třemošná): 1. V letech 2004 – 2010 byl objem našich zakázek 

následující – 110 milionů, 110 milionů, 161 milionů, 172 milionů,  180 milionů, 158 

milionů, 155 milionů korun. Vliv dotací nedokáţeme přímo vyčíslit, ale v celkovém 

objemu bude mezi 5 aţ 10 procenty díky programu Panel, dotacím na zateplení škol a 

školek, programu Zelená úsporám. 2. Tisk, rozhlas, billboardy, web. 
 

U dalších firem byly shlédnuty jejich webové prezentace. Jako forma reklamy jsou často 

pouţívány reference a seznamy zakázek, dále firmy upozorňují i na moţnosti získání 

dotací z programů Nový panel a Zelená úsporám. 
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8. Závěr 
 

Úspory energií patří v Evropské unii a jejích členských státech včetně České republiky 

k prioritám, a to především z důvodu omezených zásob neobnovitelných zdrojů a s nimi 

souvisejícími cenami energií. Společenství a následně jednotlivé členské země 

implementovaly do své legislativy řadu norem, které působí jak čistě direktivně, tak 

formou doporučení pro podnikatelskou, veřejnou i občanskou sféru. Apel je tedy kladen 

jak na producenty výrobků a sluţeb, tak na konečné spotřebitele. Značný důraz přitom 

legislativa EU i jednotlivých členských států klade na informovanost veřejnosti, a to jak 

odborné, tak laické.  Největší moţnosti úspor, respektive sníţení energetické náročnosti, 

spatřují EU a její členové v oblasti spotřeby elektřiny a tepelné energie, především pro 

vytápění. Zásadní legislativní normy jsou proto věnovány zvyšování energetické účinnosti 

výrobků a sluţeb, energetické náročnosti budov a štítkování energetických spotřebičů.  
 

V této diplomové práci byl kladen důraz na sniţování spotřeby tepelné energie, která 

v rozpočtech českých domácností tvoří jednu z nejvyšších poloţek. Česká republika přitom 

v oblasti sniţování energetické náročnosti obytných a veřejných budov patří ke špičkám 

v celé Evropě. Je tomu tak i díky dotačním titulům a daňovým úlevám, konkrétně 

programům Zelená úsporám a Nový panel, na něţ jsou ze státního rozpočtu vyčleněny 

miliardy korun. Právě tyto podpůrné programy byly jednou z příčin boomu rekonstrukcí 

obytných (především panelových) domů v posledních letech, coţ potvrzují i firmy 

zabývající se zateplením a výrobou a montáţí plastových oken. Jak státní a komunální 

sféra, která má jít příkladem coby vlastník veřejných budov, tak především soukromí 

vlastníci obytných domů, ať jiţ jsou to druţstva nebo společenství vlastníků, investovali 

v uplynulých deseti letech značné částky do úsporných opatření, především do zateplení 

obvodových plášťů a střech a do výměny nevyhovujících starých oken za moderní 

plastová. Tyto investice se v účtech za tepelnou energii a ve sníţení její spotřeby projeví 

prakticky okamţitě, jak dokládá příklad SBD Krušnohor a vývoj prodeje tepla ze strany 

společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Návratnost vloţených investic tedy můţe být 

poměrně rychlá. 
 

Co se týká elektrické energie, zde je kladen apel jak na samotné producenty a distributory 

elektřiny, tak na výrobce elektrických spotřebičů. Zatímco v oblasti spotřebního zboţí, ať 

uţ je to tzv. bílá technika nebo spotřební elektronika (např. ploché televizní panely), si 

výrobci nařízení EU vzali za své a ve spotřebě elektřiny jdou na stále niţší čísla, rezervy je 

moţné dosud spatřovat ve vlastní výrobě elektrické energie a v přenosových soustavách. 

Zde je zlepšení otázkou mezinárodní spolupráce, pouţívání nejlepších dostupných 

technologií (BAT) a samozřejmě značných finančních investic do modernizace stávajících 

zařízení a do výstavby nových energeticky nízko náročných zdrojů, respektive zdrojů na 

obnovitelné druhy energií. 
 

Pokud se zmiňujeme o informovanosti odborné i laické veřejnosti, ta se projevuje 

především v běţné spotřebě – postupný zákaz výroby a prodeje klasických ţárovek, 

štítkování energetických spotřebičů, energetické průkazy budov atd. Kaţdý výrobek či 

sluţba, označené jako energeticky úsporné, slouţí pro výrobce a dodavatele svým 

způsobem i jako reklamní a marketingový tah, neboť nutnost úspor si vzhledem ke stále 

rostoucím cenám uvědomují prakticky všechny domácnosti, čímţ se opět dostáváme ke 

konečnému spotřebiteli, na jehoţ chování klade EU velký důraz. Tomu odpovídá i značná 

publicita témat úspor energií ve sdělovacích prostředcích, především denním tisku, jak 



Bc. Jiří Macan: Reklama a úspory energií 

2011                                                                                                                                      39 

ukázal mediální průzkum, a samozřejmě i v odborných časopisech (v případě tepla např. 

Energie a peníze, Topenářství a instalace). 
 

V informačních kampaních a reklamě by proto měly být vyuţívány následující zásady: 
 

- šetření energiemi začíná u kaţdého občana, a to nejen kvůli vysokým cenám, ale 

především kvůli sniţování vyuţívání neobnovitelných zdrojů a kvůli ochraně ţivotního 

prostředí; 

- státní a komunální orgány mají jít v úsporách energií příkladem, coţ lze vyuţít na 

konkrétních výsledcích jako ukázku moţných úspor; 

- apelovat na relativně rychlou návratnost vloţených investic (např. výměna klasických 

ţárovek za úsporné zářivky, koupě spotřebičů v nejniţší energetické třídě, 

rekonstrukce domu, změna způsobu vytápění) 

- konkrétní výsledky úsporných opatření a investic vyuţívat přímo v reklamních 

kampaních (např. reference zakázek na zateplení a výměnu oken s přesně vyjádřeným 

procentem úspory); 

- omezit či zakázat propagaci výrobků a sluţeb s vysokou energetickou náročností; 

- naopak propagovat inovativní výrobky a sluţby v oblasti sniţování spotřeby energií, a 

to především z hlediska domácího výzkumu (spotřebitel často slyší na „národní 

hrdost“). 
 

Evropská unie hodlá v tomto směru i nadále hrát vůdčí roli a vést intenzivní jednání 

s dalšími rozvinutými zeměmi (USA, Rusko, Čína) i tzv. třetím světem. Cílem je 

prostřednictvím sniţování spotřeby energií přispět k menší exploataci neobnovitelných 

zdrojů a zároveň ke zlepšení stavu ţivotního prostředí ve všech jeho sférách. 
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