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1. Úvod  
 
Energie má pro náš ţivot zásadní význam. Jejího vyuţití v dopravě, k provozu 

továren, k vytápění či klimatizaci svých domovů bereme jako jakousi samozřejmost. 

Zásoby zdrojů fosilních paliv nejsou neomezené a jejich spalování velmi podstatným 

způsobem přispívá ke globálnímu oteplování. Je potřeba legislativně stanovit funkční 

integrovanou politiku v oblasti energetiky a ţivotního prostředí s jasně stanovenými 

cíli a časovými plány na sniţování emisí a zvyšování úspor energie. 

Současný trend získávání energie z alternativních zdrojů postupuje velmi pomalu 

vinou velmi nízké efektivity zařízení na jeho přeměnu. Problematika úspor energií     

a zvyšování energetické účinnosti je tedy jednou z prioritních oblastí, teprve čekající 

na svůj rozvoj. Nadměrně vysoká spotřeba energie je spojena se stále zvyšující se 

spotřebou primárních energetických zdrojů, coţ má přímý vliv na zhoršování 

ţivotního prostředí. Energetika je páteří národního hospodářství - její efektivní 

fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality ţivotní úrovně 

společnosti v kaţdé zemi.  

Cílem mé práce je vyhodnotit moţnosti vyuţití úsporných opatřeni v energetických 

sluţbách. Zvýšené investice vloţené do úsporných projektů v současnosti se při 

dobře připraveném projektu přenesou do sníţení provozních nákladů a zlepšení 

ekonomiky energetického provozu v následném období.  

 V diplomové práci byly při zpracování pouţity metody analýzy a syntézy a 

v praktické části byly vyuţity metody indukce a dedukce. 

V úvodní části mé diplomové práce je obecně zaměřena na globální energetickou 

politiku, její fungování, specifika a provázanost energetiky s hospodářskou a 

surovinovou politikou včetně legislativního rámce Evropského společenství. 

Následující část nabízí celkový přehled energetické politiky České republiky zejména 

v souvislosti s úspornými projekty energetických sluţeb jako celku. V kapitole číslo 

čtyři je podrobněji rozpracována analýza energeticky úsporných opatření u projektů 

energetických sluţeb v ČR. Pátá kapitola hodnotí úsporná opatření v energetických 

sluţbách a aplikuje konkrétní příklady moţností úsporných opatření. 
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2. Energetická politika a legislativa Evropských 
společenství 
 

Ţádné odvětví nepředurčuje v takové míře rozvoj národního hospodářství – jeho 

technickou, ekonomickou i ţivotní úroveň obyvatelstva – jako energetika. S rozvojem 

energetiky se rozvíjely i další oblasti národního hospodářství závislé na větším odběr 

elektrické energie. 

 

2.1 Světová energetická politika 

 

Společná energetická politika EU se vyvinula kolem společného cíle zajistit 

nepřetrţité fyzické dostupnosti o zdanění energetických produktů a sluţeb na trhu, za 

cenu, která je dostupná pro všechny spotřebitele (soukromé a průmyslové), a 

zároveň přispět k EU širší sociální a klimatických cílů. Ústřední cíle energetické 

politiky jsou nyní stanoveny v Lisabonské smlouvě.  

 

2.2 Historické aspekty energetické politiky 

 

V prvopočátcích procesu budování energetické politiky Evropské unie se vytvářely 

institucionální rámce pro oblast uhelného průmyslu a pro jadernou energetiku. 

Obchod s uhlím jako s energetickou surovinou byl jedním z hlavních bodů Smlouvy o 

Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO), která byla uzavřena v roce 1951 a 

platila aţ do roku 2002. Následně byla v roce 1957 uzavřena další důleţitá smlouva 

z oblasti energetiky a to Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii 

(EURATOM), která se stala základnou jaderné energetiky se zaměřením na podporu 

mírového vyuţití jaderné energie. Hlavním cílem Euroatomu bylo koordinovat 

výzkumné aktivity v oblasti jaderné energie, dále snaha o vytvoření společného trhu 

pro jaderné palivo a dohlíţet na jaderný průmysl v členských zemích tím způsobem, 

aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva. Ke sloučení Euroatomu s institucemi 

ostatních evropských společenství došlo v roce 1967. 

Ve smlouvách, které následovaly, nebyla otázka právní báze energetické politiky 

Společenství dále řešena - její principy nadále spočívají na smlouvě Evropského 

společenství pro atomovou energii. 



3 

2.3 Nová energetická strategie 

 

Strategie, která zajistí udrţitelnost dodávek energie v EU a podpoří hospodářský růst 

v příštím desetiletí. Cílem plánu Energie 2020 je sníţit energetickou spotřebu, zvýšit 

konkurenceschopnost trhu, zajistit dostupnost energetických produktů a sluţeb na 

trhu, za cenu, která je dostupná pro jak soukromé tak průmyslové spotřebitele, a 

zároveň přispět k EU širší sociální a klimatických cílů. Ústřední cíle energetické 

politiky jsou: 

 zabezpečení dodávek, 

 konkurenceschopnost, 

 udrţitelnost. 

 

Energetika je z pohledu EU klíčovým sektorem s vlivem mimo jiné na ţivotní 

prostředí, tvorbu nových pracovních příleţitostí, průmyslový rozvoj atd. Jedním z 

nástrojů EU pro zajištění bezpečnosti a udrţitelnosti evropské energetiky je Směrnice 

2004/8/EC z 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby elektrické energie a 

tepla zaloţené na poptávce po uţitečném teple. Kaţdý členský stát včetně České 

republiky, která do EU vstoupila o několik měsíců později měl povinnost Směrnici 

implementovat do své národní legislativy. Směrnice byla implementována novelou 

energetického zákona (novela č. 670/2004 Sb.). Dále je kombinovaná výroba 

zakotvena v Zákoně o hospodaření s energiemi a rovněţ sektorové politiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva ţivotního prostředí tento způsob 

výroby energií podporují. Přímá finanční podpora je zajištěna: 

 cenovým rozhodnutím ERÚ formou pevných příspěvků k ceně elektřiny, 

 investiční dotací v rámci: 

 strukturálních fondů EU, 

 rozpočtu ČR. 

 

Mimo výše zmíněných faktů je kogenerace na rozdíl od jiných podporovaných aktivit 

v rámci energetického odvětví (zvýšení výroby elektřiny a tepla z obnovitelných či 

druhotných zdrojů, úspory energie, cílené pěstovaná biomasa) soběstačná a 

konkurenceschopná. 
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Hlavními důvody podpory kombinované výroby elektřiny a tepla jsou: 

 zvýšení efektivity,   

 rozvoj decentralizace.  

 

Zatímco některé země se staví k těmto cílům pokrokově, evropské energetické 

systémy se příliš pomalu přizpůsobují, přičemţ rozsah problémů roste. V případě 

rozšíření EU bude tento problém ještě větší, protoţe Unie má v zemích se zastaralou 

infrastrukturou i méně konkurenceschopné energetické ekonomiky.  

 

Vzhledem k tomu, ţe se globální ekonomika postupně probouzí z období 

hospodářské recese, začne pravděpodobně spotřeba energie velmi rychle růst, 

zaměřuje se strategie na zabezpečení dostatečného mnoţství energie a stimulaci 

hospodářského růstu. Spotřebitelům to přinese konkurenční ceny ropy, plynu a 

elektřiny.  Evropská komise navrhla nové právní předpisy a další opatření, které 

podpoří vybrané priority. 

2.3.1 Jednotný postup při uzavírání smluv  

 

Zvyšování dovozu a niţší domácí produkce znamená, ţe země EU čelí tvrdší 

zahraniční konkurenci, pokud jde o dodávky ropy, zemního plynu a uhlí. Přerušení 

dodávek z východní Evropy ukázalo, ţe je potřeba jednat koordinovaně. Pokud bude 

EU vyjednávat s dodavateli jednotně, bude vyjednávací pozice jejích členů na 

mezinárodních trzích silnější, neţ kdyby kaţdý jednal sám za sebe.1 

2.3.2 Sníţení spotřeby  

 

Evropská unie bude prosazovat větší energetickou účinnosti v dopravě a 

stavebnictví. To jsou dvě odvětví, kde lze dosáhnout největších úspor energie. 

Majitelům a nájemcům nemovitostí budou nabídnuty podpory na rekonstrukce a další 

opatření, jeţ povedou ke sníţení energetické spotřeby. Místní samosprávy i vlády 

jednotlivých států budou posuzovat energetickou účinnost při nákupu výrobků a 

sluţeb. Lepší systém energetického označování výrobků přiměje výrobce, aby 

vyráběli energeticky účinnější produkty.2 

                                                 
1
 www.europa.eu/energy/index 

2
 www.europa.eu/energy/index 
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2.3.3. Vytvoření jednotného trhu do roku 2015  

 

Dojde k odstranění překáţek, které v dnešní době brání otevření vnitrostátních trhů s 

energiemi. Dokončení celoevropské rozvodné sítě, která bude spojovat všechny 

země a umoţní dodávky energie do kteréhokoli místa v Evropě, si vyţádá investice 

ve výši 1 bilionu eur. Projekty a financování určené na modernizaci a rozšíření 

rozvodné sítě proběhnou ve zjednodušeném a zrychleném řízení. Mořské větrné 

elektrárny a solární elektrárny budou do rozvodné sítě lépe připojeny, coţ zvýší 

investice do obnovitelných zdrojů energie.3 

2.3.4 Inovace  

 

EU zahájí projekty prosazující energetickou účinnost ve městech, dokonalejší 

technologie skladování elektrické energie, nové druhy biopaliv a inteligentní 

rozvodné sítě, které dokáţí dodávat elektřinu podle potřeb spotřebitelů. 

Za současné energetické situace stojí před Evropskou unií řada důleţitých úkolů a 

problémů; kromě jiného otvírání trhů s plynem a elektřinou, sniţování energetické 

závislosti Evropské unie, řešení jaderné bezpečnosti a poskytnutí příslušných 

bezpečnostních záruk. 

 

2.4 Energetická politika a energetické sluţby 

 

Energetická politika je úzce provázána s hospodářskou a surovinovou politikou         

a respektuje Státní politiku ţivotního prostředí. Vychází z dlouhodobých záměrů 

vlády na zajištění trvale udrţitelného rozvoje České republiky, který je významně 

podmíněn spolehlivými a bezpečnými dodávkami energie, ekonomicky optimálním    

a ekologicky šetrným přístupem k příslušným nositelům energie a k její spotřebě. 

Konkrétními opatřeními a záměry reaguje i na současnou hospodářskou situaci        

a obsahuje záměry na její překonání. 

 

Energetická politika je zaloţena na shodných pilířích jako energetická politika 

Evropské unie, znamenající, ţe vyţaduje poţadavky na zajištění ochrany ţivotního 

                                                 
3
 www.europa.eu/energy/index 
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prostředí a respektování zásad udrţitelného rozvoje, bezpečnosti dodávek energie    

a podpory konkurenční schopnosti ekonomiky. 

V tomto rámci jsou dále respektovány tyto základní záměry: 

 zajištění účelného a ekonomicky výhodného vyuţití domácích prvotních 

energetických zdrojů (umoţňujících omezit závislost na dovozu paliv a 

energie), včetně zachování přiměřené míry národního zacházení s domácími 

energetickými zdroji a příslušnou energetickou infrastrukturou, 

 vymezení závazků veřejné sluţby, resp. ve všeobecném ekonomickém 

zájmu, 

 dosaţení souladu mezi ekonomickým a sociálním rozvojem a ochranou 

ţivotního prostředí České republiky, jejích regionů a lokalit, 

 postupné zajištění společných cílů a záměrů EU, včetně aplikace legislativy 

speciálně určené pro sektor energetiky, 

 rozšíření svobody rozhodování konečných zákazníků o způsobu či výběru 

zdrojů dodávek paliv a energie a energetických sluţeb, 

 vytvoření průhledných a relativně stabilních věcných a legislativních 

podmínek pro efektivní řízení podnikatelských procesů subjekty, které 

zajišťují dodávky paliv a energie a příslušné energetické sluţby. 

Základ energetické politiky tvoří především legislativní rámec, upravující ustanovení 

a fungování jednotlivých prvků energetiky. V České republice lze takto chápat 

zejména energetický zákon4, ačkoliv tuto oblast dále upravují další předpisy např. 

atomový zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie a ministerské vyhlášky. 

Tyto předpisy zakládají právní rámec pro podnikání, správu a působení v oblasti 

energetiky, dále však slouţí jako nástroj hospodářské politiky, slouţící naplňování 

cílů a priorit státu v dané oblasti. Jeden z nejdůleţitějších dokumentů, konkretizující 

vize a záměry státu v oblasti energetiky, lze pak pokládat především Státní 

energetickou koncepci. 

                                                 
4
 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů 
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Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky 

České republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro 

spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření 

podmínek pro její efektivní vyuţití, které nebudou ohroţovat ţivotní prostředí a budou 

v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát 

naplňuje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického 

hospodářství. 

Na přípravě státní energetické koncepce se podílelo mnoho odborníků; prošla před 

schválením sloţitým vývojem. Byla zpracována pomocí analýz vývoje spotřeby 

energií, potencionálních zdrojů, cen surovin. Dále při volbě priorit, cílů a souborů 

nástrojů státní energetické koncepce byla respektována jak hlediska energetická, 

ekologická, ekonomická tak v neposlední řadě hlediska sociální. Ve své vizi 

konkretizuje priority státu a stanovuje jeho cíle, jak jich chce dosáhnout, při 

ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let5 

V praxi existuje mnoho rozdílů ve finančních vztazích mezi obecním rozpočtem 

a organizacemi zajišťujícími místní veřejné sluţby. Rozlišují se náklady hrazené 

pouze daňovým poplatníkem, kde úhrada probíhá z obecního rozpočtu, pouze 

spotřebitelem zde je hrazena z poplatků za sluţbu, nebo rozdělení nákladů mezi 

daňového poplatníka a spotřebitele. Při výběru z těchto moţností se berou v úvahu 

dva základní faktory, kterými je spravedlivost a efektivnost. 

Dle způsobu financování mohou být veřejné sluţby financovány: 

 ze státního rozpočtu,  

 z rozpočtu samosprávných celků (krajů, obcí), 

 z poplatků občanů, 

 z účelových fondů, 

 případně z jiných zdrojů. 

 

Obec vybírá optimální způsob zajišťování veřejných sluţeb. Rozhoduje se mezi 

různými formami vztahů obcí k organizacím, které by měly právě tyto sluţby 

                                                 
5
 http://www.mpo.cz/ 
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poskytovat. Hlavními kritérii rozdílu mezi jednotlivými formami jsou vlastnictví 

majetku, odpovědnost za investice, odpovědnost za provoz a údrţbu, vztah ke 

spotřebitelům, regulace poplatků za sluţby, příjem provozních výnosů, odpovědnost 

za finanční rizika, výše obecní dotace a rozsah monopolu.6 

 

Objekty této politiky jsou na úrovni našeho státu vláda, parlament a ministerstva, 

Státní energetická inspekce, Energetický regulační úřad, dále kraje, obce na úrovni 

regionální. Subjekty můţeme označit všechny občany ČR, organizace, které v ČR 

působí, kraje a obce, elektrárny, úřad pro jadernou bezpečnost, státní fond ţivotního 

prostředí. Současně je moţné jako objekty na evropské úrovni označit orgány EU 

(rada EU, komise EU, parlament EU, evropská rada) a jako subjekty všechny občany 

EU, národní vlády a parlamenty, kraje a obce, a organizace působící uvnitř EU. 

 

2.5 Legislativa EU 

 

V současnosti platná legislativa EU je opírá o tzv. Energetickou chartu. K jejímu 

vytvoření vedly politické tlaky, které vznikly počátkem 90. let, kdy se stala aktuální 

potřeba dát základ pro rozvoj energetické spolupráce mezi státy evropského 

kontinentu. Na důleţitosti později získala Dohoda k Energetické chartě, která byla 

vypracována na bázi Evropské energetické charty z roku 1991. Evropská energetická 

charta byla vytvořena jako vyhlášení politického záměru podporovat energetickou 

spolupráci mezi Východem a Západem, zatímco Dohoda k Energetické chartě je 

právně závazný mnohostranný dokument, který je jediný svého druhu a ve své 

podstatě řeší mezivládní spolupráci v energetickém sektoru. Protokol Energetické 

charty o energetických úsporách a Dohoda k Energetické chartě  byly přijaty 17. 12. 

1994 v Lisabonu, ČR k nim oficiálně přistoupila 8. 6. 1995. Oba dokumenty vstoupily 

v platnost 16. 4. 1998.7 

 

Společná energetická politika EU se vyvinula kolem společného cíle zajistit 

nepřetrţitou fyzickou dostupnost  energetických produktů a sluţeb na trhu za cenu, 

která je dostupná pro všechny spotřebitele (soukromé a průmyslové), a zároveň 
                                                 
6
 Organizace veřejných služeb na úrovni místní samosprávy. Veřejná správa, 1999, ročník X, č. 10, příloha. 

7
 http://www.energetika-eu.cz/eu-legislativa-energetika.htm 
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přispět k EU širší sociální a hospodářské stabilitě  a dosaţení klimatických cílů. 

Ústřední cíle energetické politiky jsou nyní stanoveny v Lisabonské smlouvě. Toto 

jasně vysvětluje, co se očekává od Evropy v oblasti energetiky. Zatímco některé 

země se staví k těmto cílům pokrokově, evropské energetické systémy se příliš 

pomalu přizpůsobují, přičemţ rozsah problémů roste. V případě rozšíření EU bude 

tento problém ještě větší, protoţe Unie má v zemích se zastaralou infrastrukturou i 

méně konkurenceschopné energetické ekonomiky. 8 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
  http://www.energetika-eu.cz/eu-legislativa-energetika.htm 
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3. Přehled energetické politiky ČR 
 

Politika obecně znamená soubor metod, postupů, opatření a nástrojů k dosaţení 

určitého cíle. Veřejná politika je širší pojem neţ veřejná ekonomika. Veřejná 

ekonomika je nástrojem veřejné politiky. Veřejná politika úzce souvisí s vnímáním 

samotného pojmu veřejný. Můţe být obvykle širší jako výraz globálního či 

syntetického pohledu, uţší pojetí je výrazem pohledu analytičtějšího.9                                                                                                

Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a 

distribucí všech forem energie. Z největší části jde o výrobu elektrické energie 

v elektrárnách, ale můţe se jednat o vyuţití energie vody, větru, přílivu či odlivu.  

3.1 Přehled vývoje energetiky v ČR 

 

 

Československá ekonomika byla po 2. světové válce zaměřena na rozvoj 

energeticky  náročných odvětví a to vyţadovalo zabezpečení stále většího objemu 

energetických zdrojů. Vzhledem k  úzkým politickým vazbám na Sovětský svaz  bylo 

československé hospodářství odtrţeno od světových trhů, coţ neumoţnilo vyuţít 

v 60.letech nízké světové ceny ropy k zaloţení dynamického rozvoje. 

 

V 80. letech potvrdila analýza československého energetického hospodářství 

dlouhodobě nevhodnou skladbu prvotních energetických zdrojů s velkou převahou 

tuhých fosilních paliv, která mají negativní vliv na ţivotní prostředí, vysokou míru 

čerpání zdrojů a zároveň nedostatečnou diverzifikaci importu energetických zdrojů, 

hlavně ropy a plynu. 

 

Energetické hospodářství ČR prošlo po roce 1990 zásadními kvantitativními, 

strukturálními a kvalitativními změnami; změnily se jeho ekologické parametry, došlo 

k úplnému přechodu od státního dirigismu k trţně orientovanému energetickému 

hospodářství, vč. vytvoření legislativního a institucionálního rámce. Reformní kroky 

                                                 
9
HALÁSKOVÁ, M :Veřejná ekonomika a správa 
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byly prováděny sociálně únosným způsobem, a v zásadě byl v energetických 

sektorech i regionech udrţen sociální smír.10 

 

V roce 1992 byla přijata vládou ČR Energetická politika, z níţ byly naplněny zejména 

tyto cíle: 

 v roce 1996 byla ratifikována Dohoda k energetické chartě (ČR se stala 

členskou zemí OECD), 

 jako základ energetické legislativy byl přijat zákon č. 222/1994 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o Státní energetické inspekci, 

 byla zrušena cenová regulace pevných paliv (v roce 1994) a cen 

kapalných paliv (v roce 1997), v roce 1998 byly zrušeny dotace k cenám 

tepla dodávaného obyvatelstvu z centralizovaných zdrojů, 

 v roce 1996 byl uveden v provoz ropovod Ingolstadt-Kralupy-Litvínov a tím 

byly vytvořeny předpoklady pro diverzifikaci  zdrojů ropy, 

 v roce 1997 byl uzavřen kontrakt na dovoz zemního plynu z Norska a 

v roce 1998 byl uzavřen obdobný dlouhodobý  kontrakt  s Ruskou federací, 

 elektrizační soustava ČR byla synchronně připojena v rámci soustavy 

CENTREL (ČR, SR, PR, MR) k západoevropskému systému Unie pro 

spolupráci výrobců a tranzitérů elektřiny (UCPTE), 

 podstatně se sníţil podíl spotřeby uhlí, především jeho uţití v konečné 

spotřebě, kde bylo nahrazeno zejména zemním plynem a v domácnostech 

i elektřinou 

 uhelné elektrárny, s jejichţ dlouhodobým provozem se počítá, byly do 

konce roku 1998 odsířeny a denitrifikovány a jejich provoz odpovídá 

zpřísněným limitům emisí dle zákona č. 309/1991 Sb. na ochranu ovzduší. 

 

V roce 1994 byl přijat zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Významným 

je tento zákon zejména proto, ţe představoval z dnešního pohledu mezičlánek mezi 

direktivním pojetím fungování energetiky (jaké z legislativního hlediska vymezoval do 

                                                 
10

 http://www.mpo.cz/ 
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té doby platný zákon č. 79/1957 Sb.) a vznikajícím liberalizovaným prostředím 

v energetice a v celém našem hospodářství. Ke změnám energetické legislativy tedy 

došlo po téměř padesáti letech v souvislosti se změnami v celé společnosti a 

v kontextu s vývojovými trendy, jeţ bylo moţné sledovat ve světě i v Evropě. Tento 

zákon odpovídal době, v níţ vznikal, navazoval na předchozí právní předpis a 

zahrnoval v sobě i ducha předznamenávajícího další vývoj vztahů mezi osobami 

participujícími v energetickém sektoru.11 

 

3.2 Energetická charta 

 

17. prosince 1991 byly podepsány a schváleny cíle Evropské energetické charty a v 

roce 1994 byly schválena Dohoda k Energetické chartě a Protokol Energetické 

charty o energetické účinnosti a souvisejících environmentálních hlediscích (ČR 

oficiálně podepsala Dohodu a Protokol Energetické charty 8. 6. 1995 a tyto vstoupily 

v platnost 16. dubna 1998). Zatímco Energetická charta z roku 1991 byla navrţena 

jako politický záměr k podpoře energetické spolupráce, Dohoda o energetické chartě 

(1994) je právně závazný multilaterální nástroj a jde o jedinou dohodu svého druhu 

zajišťující mezivládní spolupráci v oblasti energetiky. Dohoda se zaměřuje především 

na následující oblasti: ochrana zahraničních investic a ochrana proti klíčovým 

neobchodním rizikům, nediskriminující podmínky obchodu s energetickými materiály, 

produkty a vybavením dle pravidel World Trade Organization a opatření k zajištění 

spolehlivých přeshraničních dodávek, řešení sporů mezi účastnickými státy a mezi 

státy a zahraničními investory, podpora energetické účinnosti a minimalizace 

environmentálních dopadů12.  

3.2.1 Základní cíle Energetické charty 

 

Hlavním cílem Dohody k Energetické chartě je posílit právní rámec v energetických 

otázkách vytvořením prostoru pro uplatňování pravidel pro všechny zúčastněné 

státy. Dojde tak k minimalizaci rizik spojených s investováním a obchodem, které se 

vztahují k energetice. Ustanovené Dohody k Energetické chartě se zaměřují na pět 

oblastí : 

                                                 
11

 HAVEL, Ladislav. Základní pilíře zákona č. 458/2000 Sb.. Energetika. 2005, č. 1. 
12

 Energy Charter : 1994 treaty. Dostupný z: http://www.encharter.org 
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 ochrana a podpora zahraničních energetických investic zaloţená na rozšířeném 

národním zacházení nebo na zacházení s národem poţívajícím nejvyšší výhody;  

 volný obchod s energetickými materiály, produkty a zařízeními vztahujícími se k 

energetice, zaloţený na World trade organisation;  

 svoboda tranzitu energií dopravovaných potrubím a sítěmi;  

 sniţování vlivu energetického cyklu na ţivotní prostředí zlepšováním energetické 

účinnosti;  

 mechanizmus pro řešení sporů mezi státy nebo mezi investorem a státem.  

Spolupráci se Sekretariátem Energetické charty zajišťuje v ČR Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, jehoţ experti rovněţ zastupují stát na jednáních Konference charty a 

pracovních orgánů. Dohoda k Energetické chartě vytváří prostředí pro další vývoj 

české energetické legislativy v souladu se zásadami platnými v celé EU a prakticky i 

v mnoha dalších zemích. 

Tato dohoda pak vymezuje zásady politiky na podporu energetické účinnosti jako 

významného zdroje energie a na následné minimalizování škodlivých dopadů 

energetických systémů na ţivotní prostředí. Je zde zakotvena potřeba tvorby 

rámcových podmínek, které povedou výrobce a spotřebitele k co nejúspornějšímu, 

hospodářsky nejúčinnějšímu a nejekologičtějšímu vyuţívání energie.13 

Vzhledem k tomu, ţe i ČR patří mezi signatáře těchto dokumentů, staly se i pro 

českou legislativu výchozí normou při zavádění a úpravě právních předpisů 

v souladu se zásadami EU.  

 

Dále komise zavazuje  členské státy k implementaci právních aktů společenství ve 

formě nařízení, směrnic či rozhodnutí. Nařízení, na rozdíl od směrnice a rozhodnutí, 

je obecně závazné a přímo aplikovatelné ve všech členských zemích EU tzn., ţe má 

přímý účinek. Směrnice je rovněţ obecně závazná, ale předepisuje pouze výsledek, 

jakého má být dosaţeno, tzn. ţe způsob, jakým budou implementovány do právního 

řádu je v kompetenci členského státu. Rozhodnutí má pak individuální charakter, tzn. 

ţe je závazné pro toho, komu je adresováno.  

Problematika energetického hospodářství je v právních předpisech EU zakotvena 

např. v následujících směrnicích:  

                                                 
13

 http://eur-lex.europa.eu 
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 

o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu 

s elektřinou;  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 

o podpoře uţívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot 

v dopravě;  

 směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.  

Společenství v těchto aktech uznává potřebu podporovat obnovitelné zdroje energie 

za prioritní opatření k udrţitelnému rozvoji a zároveň podporovat minimalizaci 

environmentálních dopadů. 

 

Vstupem do EU se ČR stala součástí ekonomicky stále hlouběji provázaného celku. 

Přestoţe energetická politika je dosud právně v rukou jednotlivých členských zemí a 

EU v ní aţ do plné ratifikace Lisabonské smlouvy nezíská nové kompetence, fakticky 

ale jiţ dnes je naše energetika Unií výrazně ovlivňována. 

 

3.3 Enviromentální aspekty energetické politiky 

 

Distribuce a výroba energie mohou výrazně poškodit ţivotní prostředí. Proto se 

aktivity na úrovni EU zaměřují na standardy pro výrobní postupy při získávání 

energie, standardy pro výrobky a průmyslové obory náročné na spotřebu energie a 

na programy podporující energetické úspory nebo na programy na podporu energii z 

obnovitelných zdrojů. 

 

V současnosti na úrovni EU existují programy SAV (podpora úspor energie), 

SYNERGY (podpora mezinárodní spolupráce v energetickém sektoru), SURE 

(bezpečná přeprava radioaktivních materiálů) ALTENER (podpora vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie), ETAP (výzkumný projekt pro studie, analýzy a 

předpovědi v oblasti energetiky) a CARNOT (moderní a účinné vyuţití pevných 

paliv).
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3.4 Státní energetická koncepce 

 

Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky 

České republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro 

spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření 

podmínek pro její efektivní vyuţití, které nebudou ohroţovat ţivotní prostředí a budou 

v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát 

naplňuje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického 

hospodářství.14 

Na přípravě státní energetické koncepce se podílelo mnoho odborníků;  prošla před 

schválením sloţitým vývojem. Byla zpracována pomocí analýz vývoje spotřeby 

energií, potencionálních zdrojů, cen surovin.  Dále při volbě priorit, cílů a souborů 

nástrojů státní energetické koncepce byla respektována jak  hlediska energetická, 

ekologická, ekonomická tak v neposlední řadě hlediska sociální. Ve své vizi 

konkretizuje priority státu a stanovuje jeho cíle, jak jich chce dosáhnout při 

ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let.15 

 

 3.4.1 Vize Státní energetická koncepce 

 

Vize SEK definuje základní priority, vytvářející rámec pro dlouhodobý vývoj 

energetického hospodářství ČR.  

Základními prioritami Státní energetické koncepce jsou: 

 

1. Maximální nezávislost 

 · nezávislost na cizích zdrojích energie, 

 · nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí, 

 · nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů. 

 

                                                 
14

 http://www.mpo.cz/ 

 
15

  http://www.mpo.cz/  
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2. Maximální bezpečnost 

 · bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, 

 · spolehlivost dodávek všech druhů energie, 

 · racionální decentralizace energetických systémů. 

 

3. Maximální udrţitelný rozvoj 

 · ochrana ţivotního prostředí, 

 · ekonomický a sociální rozvoj. 

 

 3.4.2 Cíle návrhu Státní energetická koncepce 

 

Cíle návrhu Státní energetické koncepce směřují ke splnění její vize a rozpracovávají 

základní priority do konkrétnější podoby. Jsou stanoveny s respektováním vzájemné 

provázanosti se státní politikou ochrany klimatu, ţivotního prostředí, dopravní 

politikou a dalšími programy státu a Evropské unie, podporujícími rozvoj národní 

ekonomiky i energetického hospodářství a růst ţivotní úrovně. Domácí trh 

s energiemi je součástí společného trhu EU. ČR maximálně podporuje efektivní 

fungování integrovaného a konkurenčního trhu s elektřinou a plynem  v EU. Státní 

energetická koncepce respektuje veškerá opatření a nástroje EU platné pro oblast 

liberalizace trhu a v jejich smyslu přizpůsobuje také národní energetickou 

legislativu.16 

 

Hlavní cíle jsou definovány čtyři, přičemţ kaţdý z nich obsahuje několik dílčích cílů: 

                                                                                            

 MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI  

Tímto cílem jsou naplňovány priority nezávislosti, bezpečnosti a udrţitelného rozvoje. 

Souhrnným vyjádřením růstu energetické efektivnosti bude růst ukazatelů 

zhodnocování spotřeby primárních energetických zdrojů, resp. spotřeby elektřiny, k 

vytvořené hrubé přidané hodnotě (HPH).  

      

                                                 
16

 Citace přímo ze st.en.koncepce 
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Následující  graf  č. 3.1 Skladba struktury primárních zdrojů nám vyjadřuje skutečné 

vyuţití primárních zdrojů v roce 2005 a výhled na roky 2030 a 2050 při zachování 

spotřeby energie. 

 

 

Graf č. 3.1  Skladba struktury primárních zdrojů 

Skladba struktury primárních zdrojů
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Zdroj: ČSU, MPO  

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá,ţe maximalizace je zaměřena především na : 

 zhodnocování energie,  

 efektivnost při získávání a přeměnách energetických zdrojů maximalizace 

úspor tepla,  

 efektivnost spotřebičů energie, 

 efektivnosti rozvodných soustav. 
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ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRVOTNÍCH ENERGETICKÝCH 

ZDROJŮ  

 

Druhým cílem, jímţ jsou naplňovány priority nezávislosti, bezpečnosti a udrţitelného 

rozvoje, v rámci dostatečně rozčleněné a dlouhodobě bezpečné struktury spotřeby 

PEZ a výroby elektřiny a tepla. I v dlouhodobém výhledu se předpokládá, ţe Česká 

republika bude především nezávislá na dovozu elektřiny. 

Graf 3.2 vyjadřuje skladbu výroby elektřiny za období 2005 a výhled na roky 2030 a 

2050. Při sníţení podílu vyuţití tuhých paliv se výrazným způsobem zvýší vyuţití 

jaderných paliv a obnovitelných zdrojů 

Graf  č. 3.2   Skladba výroby elektřiny 
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Zdroj: ČSÚ, ERÚ, MPO  

Efektivnost by měla být především zaměřena na : 

 podporu výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů,           

 optimalizaci vyuţití jaderné energie, 

  optimalizaci vyuţití domácích zdrojů. 
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 ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŢIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

 

Třetím cílem jsou naplňovány priority bezpečnosti a  udrţitelného rozvoje. Maximální 

šetrnost k ţivotnímu prostředí bude zaloţena na efektivní a k ţivotnímu prostředí 

šetrné struktuře spotřeby primárních energetických zdrojů. Ve způsobech výroby 

elektřiny a tepelné energie budou další cíle zajišťovat sniţování dopadů 

energetických procesů na ţivotní prostředí a to při současném respektování zásad 

bezpečnosti a udrţitelného rozvoje. 

V grafu č.3.3 můţeme vidět stav a  předpokládaný  vývoj emisí ( negativních 

externalit), kterými  emise beze sporu jsou.  Výhledově je zřejmý pokles emisí. 

Graf č. 3.3 Vývoj stavu emisí v ovzduší 
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Zdroj: ČHMÚ, MPO  

 

V rámci ochrany ţivotního prostředí je prioritou snaha o : 

 minimalizaci emisí poškozujících ţivotní prostředí 

 minimalizaci emisí skleníkových  plynů,   

 minimalizaci ekologického zatíţení budoucích generací,  
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 minimalizaci  ekologické zátěţe z minulých let. 

 

DOKONČENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 

 dokončení transformačních opatření,  

 minimalizace cenové hladiny všech druhů energie,  

 optimalizace zálohování zdrojů. 

 

3.4.3 Plnění cílů Státní energetická koncepce 

  

Naplňování priorit a cílů Státní energetické koncepce vyhodnocuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu v tříletých intervalech. O výsledcích vyhodnocení informuje 

vládu ČR a v případě potřeby vládě předkládá návrhy na změnu Státní energetické 

koncepce.17 

 

Základním nástrojem, prostřednictvím kterého by mělo být dosaţeno vytýčených cílů 

je především legislativní rámec, upravující oblast energetické politiky a dále 

zvýšením informovanosti veřejnosti o energetické a s ní úzce související ekologické  

problematice. 

 

Základní legislativní normou pro oblast energetické politiky je tzv. energetický 

zákon,18 který upravuje podmínky podnikání v energetických odvětvích v ČR, tzn. 

výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou, plynem a tepelnou energií. 

Podnikání v těchto oblastech je na základě tohoto předpisu podmíněno státním 

souhlasem, resp. licencí, kterou uděluje Energetický regulační úřad. Zákon dále 

vymezuje práva a povinnosti subjektů, zastoupených na jednotlivých trzích.  

 

Mezi významné předpisy v oblasti energetiky patří dále zákon č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává 

předpisy ze strany EU a definuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti uţití 

                                                 
17

  www.techtydenik.cz 
18

  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů 
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energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Stanovuje 

také pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce,Územní energetické koncepce 

19 a Národního programu hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů.  

 

Problematika obnovitelných zdrojů energie je zakotvena v zákoně č. 180/2005 Sb., 

o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.20 Smyslem této zákonné 

normy je podpořit vyuţívání obnovitelných zdrojů v zájmu ochrany ţivotního prostředí 

 

Informace pro vládu ČR o vyhodnocení plnění SEK byla předloţena koncem roku 

2008. Předpokládá se prodlouţení cílového roku do r. 2050. Obsahuje zohlednění 

reálné výše obnovitelných zdrojů energie a zvýšený růst domácí spotřeby energie při 

dořešení maximálního vyuţití hnědého uhlí. To je spolu s rozvojem jaderné 

energetiky zásadní předpoklad pro zajištění potřeb elektrické energie. ČR ve své 

Státní energetické koncepci předpokládá především vyuţití domácích zdrojů uhlí a 

rozvoj jaderné energetiky za účelem zajištění bezpečnosti, nezávislosti a stability 

dodávek energie a co nejniţší závislosti na zemním plynu a ropě v energetice. Toto 

řešení  si podle mého názoru zaslouţí větší propagaci.  

 

Na základě Zelené knihy Evropská rada navrhuje vytvoření nové energetické politiky 

pro Evropu, zaměřené na účinnou politiku Společenství, soudrţnost mezi členskými 

státy, soulad mezi opatřeními v různých oblastech politiky a vyváţené plnění tří cílů: 

 

 bezpečnosti dodávek , 

 konkurenceschopnosti,   

 environmentální udrţitelnosti. 21
 

 

                                                 
19

  Územní energetická koncepce vychází ze Státní energetické koncepce a zaobírá se problematikou energetického 

hospodářství na úrovni krajů a statutárních měst a je nezbytným podkladem pro územní plánování. 
20

  Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů 
21

  www.techtydenik.cz 
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Vláda ČR si dala za cíl do roku 2020 sníţit spotřebu energie na jednotku HDP o 

40%. Tento ambiciózní cíl je v protikladu s očekávanou prognózou, ţe spotřeba 

v Česku bude mít vzrůstající tendenci. V době celosvětové krize je snaha o úspory 

jistě uţitečná a potřebná, otázkou je však  její proveditelnost v realitě. 

3.5 Energetický regulační úřad    

 

 

Do působnosti Energetického regulačního úřadu ( ERÚ) náleţí podpora hospodářské 

soutěţe a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech, kde není moţná konkurence. 

ERÚ má na starosti cenovou regulaci a rozhodování sporů účastníků energetického 

trhu.ERÚ vydává licence na podnikání ve výrobě, přenosu a distribuci elektřiny a 

také na obchod s elektřinou. 

 

ERÚ  byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon). Podle § 2, odst. 1, bod 11. zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ERÚ "dalším ústředním orgánem státní 

správy" se samostatnou kapitolou státního rozpočtu.22 

 

3.5.1 Úkoly a činnost Energetického regulačního úřadu 

 

Hlavními úkoly ERÚ úřadu je ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské 

soutěţe v energetických odvětvích, umoţnit, aby byly uspokojeny všechny rozumné 

poţadavky na dodávku elektřiny, plynu a tepelné energie, podpora efektivnosti 

výroby, přenosu, přepravy a distribuce energií ve vztahu ke kvalitě, nepřetrţitosti a 

spolehlivosti poskytovaných sluţeb.  

ERÚ uděluje státní souhlas k podnikání v činnostech vymezených energetickým 

zákonem. Vydává, mění a ruší licence k podnikání v energetických odvětvích. Ukládá 

povinnosti dodávek nad rámec licence, vede a hospodaří s energetickým regulačním 

fondem. Od svého zaloţení úřad rovněţ převzal práva a povinnosti v oblasti regulace 

cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

                                                 
22

 www.businessinfo.cz 
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Dále ERÚ rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smluv mezi drţiteli 

licencí a případně jejich zákazníky, schvaluje pravidla provozování přenosové 

soustavy a distribučních soustav v energetice, dává podněty Státní energetické 

inspekci (dále SEI) k zahájení kontrolního řízení a navrhuje udělení pokut za 

porušení povinností podle energetického zákona.23 

ERÚ  sídlí v Jihlavě a jeho dislokované pracoviště se nachází v Praze. 

 

3.6 Státní energetická inspekce 

 

Státní energetická inspekce je orgánem státní správy s postavením a působností 

určenou zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) 

a § 13 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. ČR - SEI je podřízena 

Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) a její ústřední inspektorát sídlí v Praze.  

 

3.6.1 Hlavními úkoly SEI  

 

Státní energetické inspekce kontroluje dodrţování energetického zákona. Dále 

kontroluje dodrţování zákona o hospodaření s energií a dodrţování zákona o cenách 

(zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) ve stanoveném 

rozsahu. Kromě kontrolní činnosti můţe ČR - SEI za porušování shora uvedených 

zákonů ukládat pokuty na návrh MPO, Energetického regulačního úřadu nebo na 

základě vlastního zjištění. Přesné vymezení věcného rozsahu kontrolní činnosti ČR - 

SEI i její pravomoce včetně udělování sankcí se nachází v energetickém zákoně. 

ČR-SEI je organizací překrývající po odborné stránce celou oblast energetiky 

(elektroenergetiku, teplárenství i plynárenství). Díky svému územnímu členění jsou 

její regionální inspektoráty schopny citlivě respektovat místní specifika a spolu s 

ústředním inspektorátem v Praze dostatečně rychle, objektivně a na patřičné 

odborné úrovni analyzovat získané informace. Proto je ČR-SEI vyuţívána i k celé 

řadě dále specifikovaných odborných činností nejen MPO, ale i ostatními převáţně 

státními institucemi.24 

                                                 
23

  www.businessinfo.cz 
24

  www.businessinfo.cz 

http://www.cr-sei.cz/
http://www.cr-sei.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/legislativa-pravo/zakon-o-cenach/1000432/4476/?fornewsid=4476
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/energetika/energeticky-regulacni-urad/1000626/8146/?fornewsid=8146
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3.7 Ekonomický vývoj ČR 

 

Ekonomický vývoj je jedním ze základních faktorů poptávky po zdrojích energie 

všeobecně, zvláště pak poptávka po elektřině. S ekonomickým růstem roste 

spotřeba zdrojů energie, s jejím poklesem tato spotřeba klesá. Při posuzování 

podpory ze strukturálních fondů EU v rámci České republiky vychází OPPI 

z hospodářského vývoje ČR v delším časovém období rozděleného do více etap. 

Díky tomuto vztahu je tedy nutné alespoň částečně analyzovat a popsat vývoj 

ekonomiky ČR. 

 

Po kolísavém vývoji a poklesech ekonomiky ČR v 90. letech, vyvolaných 

ekonomickou transformací, začala ekonomika po roce 2000 růst. V letech 1996-2004 

činil průměrný roční růst HDP České republiky pouze 2,1 %. Toto tempo růstu zhruba 

odpovídalo průměrnému ročnímu růstu HDP v zemích bývalé EU-15 jako celku. 

Ekonomická úroveň ČR měřená výší HDP v paritě kupního standardu na obyvatele 

vůči průměrné úrovni tehdejší EU-15 se v tomto období prakticky nezměnila. V rámci 

tohoto období však musíme rozlišovat dvě různé periody: období 1996-1999 

vyznačující se velmi pomalým hospodářským růstem (HDP rostl průměrně ročně o 

0,9 %) a období 2000-2004 charakterizované výrazným zrychlením růstu HDP (v 

průměru na 3,1 %).25 Hnacím motorem úspěšného vývoje české ekonomiky v období 

2000-2004 byla příprava ČR na vstup do EU a zejména vlastní vstup, ke kterému 

došlo v roce 2004. Zpřístupnění trhu EU dalo české ekonomice a zejména exportně 

orientovanému průmyslu silný podnět k dynamickému rozvoji, který byl ukončen aţ 

příchodem celosvětové hospodářské krize koncem roku 2008. 

 

Ve 4. čtvrtletí roku 2008 byla česká ekonomika poprvé ve své novodobé historii 

zasaţena ekonomickou krizí. Krize, měřená meziročními poklesy HDP, nebo 

průmyslové výroby, trvala celkem tři čtvrtletí. V roce 2008 ještě celoroční výsledky 

HDP i průmyslové výroby vykázaly mírný nárůst, ve 4. čtvrtletí roku však jiţ HDP 

stagnoval, ale mezičtvrtletně klesl, průmyslová výroba klesla meziročně o 13 %. 

Krize zesílila v první polovině roku 2009. K největším poklesu došlo ve 2. čtvrtletí 

(HDP klesl o 4,9 %, průmyslová výroba o 19,1 %). 2. čtvrtletí roku 2009 lze proto 

povaţovat za dno krize. Počínaje 3. čtvrtletím 2009 začalo mírné ekonomické 
                                                 
25

 http://www.czechinvest.org/data/files/text-oppi-34.pdf, str. 14 
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oţivování, meziroční poklesy HDP i průmyslové výroby ještě pokračovaly, 

mezičtvrtletně však jiţ oba agregáty rostly.26  

 

Graf č. 3.4: Vývoj čtvrtletních indexů HDP (v %) 
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Zdroj:ČSÚ 
 

Celoroční pokles HDP v roce 2009 činil 4,1 %, pokles průmyslové výroby 13,4 %. Do 

kladných  čísel se oba ukazatele dostaly aţ v roce 2010.  

 

Tento vývoj přinutil vládu opět jednat a přehodnotit energetickou politiku státu 

schválenou v r. 2004. K tomu byly ustaveny komise, jedna z nich pod vedením 

akademika Václava Pačese. Doporučení a závěry odborné komise staví především 

na úsporách energie, větší podnikatelské volnosti na energetickém trhu, růstu 

obnovitelných zdrojů, větších dovozech surovin a silnějším podílu jaderné 

energie.  

 
Základní doporučení, které komise představila, dále podporují prohloubení 

konkurence na energetických trzích a zkoumání vhodnosti produkce všech typů 

energie. Zároveň závěry komise říkají, ţe ačkoli význam hnědého uhlí bude v 

dlouhodobém horizontu klesat, bude představovat stále významný energetický zdroj. 

                                                 
26

 www.tpue.cz/sites/default/files/dek.doc 
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Vláda by prý „neměla omezovat podnikatelská rozhodnutí v této oblasti a měla by 

připustit diskusi o těţebních limitech podle jasně vymezených pravidel“. 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pacesova-komise-budoucnosti-energetiky-budou-uspory-jadro-a-

obnovitelne-zdroje 
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4. Analýza energeticky úsporných opatření u projektů 
energetických sluţeb 
 

Pod pojem veřejný projekt by se dal chápat jako výstup nebo odraz působení veřejné 

politiky. Veřejný projekt můţeme chápat jako systémový návrh alokace veřejných 

zdrojů, který má (zpravidla) charakter investiční akce.28 

 

Základním momentem pro projektový přístup je formulace očekávání, kterých má být 

prostřednictvím projektu dosaţeno. V této kapitole provedu analýzu energeticky 

úsporných opatření a posoudím ekonomický přínos navrhované alternativy.  

 

4.1 Veřejné projekty a jejich cíle 

 

Veřejný projekt tak můţeme v uţším pojetí pochopit jako konkrétní rozvojovou 

aktivitu, nebo pak v širším pojetí chápeme projekt jako jakékoliv aktivity, činnosti či 

úkoly probíhající, resp. plněné v rámci veřejného sektoru, při kterých jsou pouţity 

veřejné výdaje. Mohou být jednorázové, ale i opakované aţ rutinní.29  

  

Konkrétní projekt má veřejný charakter, pokud splňuje alespoň jednu ze tří 
podmínek: 
  
  

 Část zdrojů jeho realizace pochází z přímého nebo nepřímého veřejného 

financování. 

 K jeho realizaci jsou vyuţity nástroje hospodářské politiky. 

 Jsou s ním spojeny významné externality. 

  

Vyjádřit účelné vynakládání prostředků, resp. cílů, kterých má být dosaţeno, je těţší, 

neţ by se na první pohled mohlo zdát. Řada veřejnou správou poskytovaných 

veřejných sluţeb a statků, má nehmotný charakter a extrémně obtíţně se dají 

kvantifikovat uţitky, které přinášejí. Cíle projektů by  měly být stanoveny maximálně 

konkrétně. 

                                                 
28

 Ochrana, F.: Veřejné projekty a zakázky, s. 9 
29

 Malý, I.: Tvorba a hodnocení projektů ve veřejném sektoru. In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Obecná část 

vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC, s. 52 
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Předcházející fází stanovení finálního cíle je soubor cílů, který je třeba zpravidla dále 

vymezit a upřesnit. Je to významné zejména z důvodů vyhodnocování úspěšnosti 

rozhodnutí. Právě zde zpravidla dochází k největším praktickým obtíţím: 

  

 definujeme cíl jako kvantitativní a kvalitativní cílový stav, 

 stanovíme kritéria měření cíle (někdy můţe být velmi problematické), 

 provedeme verifikaci cílů, 

 provedeme hierarchizaci cílů, 

 provádíme koordinaci jednotlivých cílů, 

 stanovíme priority jednotlivých cílů, 

 určíme prostředky, jakými budou jednotlivé cíle realizovány, 

 prověřujeme adekvátnost cílů.30 

   

V rámci některých cílů stanovených u regionálních veřejných projektů, můţe často 

docházet k situacím, kdy se setkáváme z neefektivní činností územních samospráv. 

Tyto situace, resp. oblasti lze zařadit do tří skupin31: 

  

1.    Za cíl bylo stanoveno něco, co by bylo vhodnější nechat zajišťovat jinou 

úrovní veřejné správy, anebo dokonce jenom soukromým sektorem: 

 Regionální úroveň byla chybně určena pro rozhodování o alokaci 

zdrojů na produkci takových statků a sluţeb, jejichţ uţitky buď 

výrazně přesahují regionální jurisdikce, anebo mají naopak výrazně 

lokální povahu. 

 Regionální úroveň samosprávy je při rozhodování o alokaci zdrojů 

vázána centrální direktivou zajišťující jednotnou celonárodní úroveň 

zabezpečení danou sluţbou, přičemţ úroveň regionální poptávky je 

výrazně jiná. 

 (Ne)poskytování určitých sluţeb uvnitř regionu s sebou nese 

(pozitivní, negativní) externality – nekompenzované dopady na jiné 

regiony. 

                                                 
30

 Malý, I.: Tvorba a hod. pr. ve veř. Sektoru. In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Ob. část vzděl. ved. úředníků 

ÚSC, s. 53 

 
31

 Malý, I.: Tvorba a hod. pr. ve veř. Sektoru. In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Ob. část vzděl. ved. úředníků 

ÚSC, s. 54-55 
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2.    K zajištění cílů jsou nevhodně nastaveny nebo se nesprávně pracuje se 

zdroji. Jde především o soulad cílů a zdrojů – finančních, hmotných, lidských: 

 Odpovědnost na region není doprovázena dostatečnými 

pravomocemi a zdroji. 

 Relativní, případně momentální hojnost zdrojů vede k plýtvání. 

 Nastavená financování mohou působit distorzně a vést 

k dlouhodobě neúnosným modelům chování. 

 Nastavená pravidla financování nepodporují vlastní iniciativu při 

zajišťování rozpočtových a mimorozpočtových příjmů. 

 Kapacity v daném regionu jsou nedostatečné – řešení si vyţaduje 

vysoké investice, na které disponibilní zdroje nedostačují. 

 Rozmístění kapacit v prostoru neodpovídá potřebám (poptávce). 

 Regionální autorita nedokáţe stanovit odpovídající mechanismus, 

kterým by z nabídky institucí vybíral ty, které zadané úkoly dokáţí 

zajistit nejefektivnějším způsobem. 

  

3.    Na zajištění cílů nedostatečně participují subjekty, které se podílejí na jejich 

realizaci, anebo jsou jimi dotčeny jako příjemci sluţeb: 

 Neexistuje dostatečný kontrolní mechanismus schopný ex post 

kontroly vynaloţených prostředků, hodnocení nákladové efektivnosti 

apod. 

 Reţim fungování vede organizace k „perverznímu“ chování (např. 

max. výstupy bez ohledu na potřebnost, atd.) 

 Ze strany uţivatelů dochází ke zneuţívání sluţeb, jsou čerpány 

v nadměrném mnoţství, dochází k morálnímu hazardu. 

 Lidé neví, ţe nějaké sluţby mohou být poskytovány – kapacity 

existují, ale nesetkávají se s poptávkou. 

 

Jak uvádí Ochrana,32 měla by být po stanovení cílů veřejného projektu provedena 

jejich zpětná kontrola. Ta by měla hledat odpovědi na otázky: 

 Pokrývají cíle dané potřeby? 

 Lze je ověřovat? 

                                                 
32

 Ochrana, F.: Hodnocení veřejných  zakázek a veřejných projektů, s. 28 



30 

 Jsou kvantifikovatelné? 

 Jsou kompatibilní? Navazují na sebe? 

 Jsou přiměřené vůči očekáváním (veřejné potřebě), které mají 

uspokojit? 

 Jsou jasně formulovány? 

 

 

4.2 Specifika a cíle energetických auditů realizovaných 

energetických projektů 

 

Stát vydáním zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií dal najevo, ţe je nutné v 

příslušných budovách a energetickém hospodářství zjistit stav ve vyuţívání energie a 

při špatném stavu jej zlepšit. Pro dané vlastníky v podobě fyzických a právnických 

osob a organizačních sloţek státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace platí, ţe za 

stanovených podmínek jsou povinni energetický audit zpracovat. Zpracování 

energetického auditu provádí vţdy energetický auditor. V prováděcí vyhlášce č. 

213/2001 Sb. je pak stanoveno, jaké má mít energetický audit náleţitosti a jakou 

formu. 33 

4.2.1 Energetický auditor 

Energetický audit poţadovaný zákonem č. 406/2000 Sb., je úzce specializovaná 

činnost, kterou mohou provádět pouze energetičtí auditoři, na které jsou kladeny 

zákonem určené poţadavky včetně sloţení zkoušky. Energetický auditor je fyzická 

osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR. Zároveň energetický auditor opatřuje zprávu o energetickém auditu 

vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem, pod nímţ je zapsán v seznamu 

energetických auditorů vedeném ministerstvem. Energetický auditor musí být ze 

zákona pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem jeho činnosti.  

                                                 
33

 http://www.tzb-info.cz/1492-metoda-epc-a-energeticke-audity 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-a-souvisejici-predpisy
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-a-souvisejici-predpisy#p159
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-a-souvisejici-predpisy#p159
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4.2.2 Podstata a cíle energetických auditů 

Energetický audit analyzuje dosavadní stav energetického hospodářství daného 

zařízení či objektu a navrhuje opatření pro dosaţení úspor energie a nákladů 

na energii, s ohodnocením jejich účinku pro zlepšení současného stavu, 

ekonomickou efektivnost provozu a zlepšení ţivotního prostředí. 

Můţe obsahovat také: 

 analýzy technologických procesů a způsobu provozu vlastních zdrojů energie,  

 ověření věrohodnosti údajů provozních bilancí,  

 ověření dodrţování technologických předpisů u spotřebičů energie,  

 ověření skutečného technického stavu stavebních konstrukcí a technických 

zařízení  

 vše včetně podrobného ekonomického vyhodnocení.34 

Velmi podstatnou částí při zpracování energetického auditu je jeho vypovídající 

hodnota pro zadavatele a vyuţitelnost při případné realizaci navrţených opatření. 

Z praktického hlediska nelze vyhláškou předepsat osobní přístup energetického 

auditora, který má vţdy své metody a postupy práce. Energetické audity by neměly 

být zpracovávány jen z nutnosti splnit zákonnou povinnost po formální stránce. 

Pokud jsou energetické hospodářství a budova povinně podrobeny energetickému 

auditu nebo byla na zpracování auditu vyuţita státní dotace, je jejich vlastník ze 

zákona povinen poskytnout na vyţádání kopii příslušné zprávy o energetickém 

auditu ministerstvu, Státní energetické inspekci, kraji a obci, které jsou místně 

příslušné podle místa, v němţ se nachází posuzované energetické hospodářství a 

budova. Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu.35 

V praxi se uţ objevuje několik názorových směrů na uzákoněnou nutnost nechat si 

zpracovat energetický audit. V převáţné části případů mají vlastníci a provozovatelé 

objektů, které musí být podrobeny energetickému auditu, jasnou představu o jeho 

případném energeticko-hospodářském řešení. Při tomto úhlu pohledu je pak 

vlastníkům a provozovatelům objektů potřebnější energetický audit v podobě studie, 

                                                 
34

http://www.enviros.cz/mistni_sprava_a_samosprava_info_energetika/energeticky_audit_mistni_sprava_a_sam

osprava.html 
35

 http://web.quick.cz/imes/audit/uvod.html 
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která by vyzdvihla varianty o proveditelnosti řešení především z hlediska dostupnosti 

investičních prostředků a zároveň naznačila jejich porovnání z důvodu případné 

moţnosti rozhodnout se, pro správnou variantu řešení, a začít s přípravou 

předprojektové dokumentace. Lze se i domnívat, ţe cena za takovou práci by byla 

niţší, neţ za podobu uzákoněného energetického auditu.  

Nezřídka zadavatelé auditu vytváří na auditora tlak na co nejméně nákladný 

energetický audit, coţ můţe v konečném důsledku vést k jeho nekvalitnímu 

provedení. Vyuţitelnost auditu při následné realizaci navrţených opatření je v mnoha 

případech niţší neţ je přijatelné a z vypracovaného auditu se stává studie, která sice 

plní splní zákonnou povinnost,ale bez další uţitné hodnoty.  

V určitých případech není ani velmi dobře zpracovaný energetický audit valným 

důvodem pro instalaci vhodných opatření, pokud budou existovat překáţky v podobě 

nezájmu vlastníků nebo správců objektů o čemkoli začít uvaţovat (o úsporách 

energie se často víc mluví, neţ se pro ně skutečně dělá). Někdy můţe jít dokonce o 

to, ţe je lepší se energetickou situací nezabývat, protoţe někteří podnikatelé ještě 

raději zaplatí pokutu za znečištění ovzduší, neţ by vynaloţili peníze na rekonstrukci 

kotelny. Mnohdy jde o "notorický" nedostatek investičních prostředků na úpravu nebo 

rekonstrukci energetického hospodářství. To se týká hlavně státního a komunálního 

majetku, kdy je často problém najít finanční prostředky jiţ na zpracování 

energetického auditu. Mnozí povaţují energetické otázky "jen" za reţijní záleţitost, o 

které skoro není třeba uvaţovat. Například pro ředitele nemocnice, pro kterého má 

nejvyšší prioritu zajištění lékařské péče, je objem nákladů na spotřebu energie ve 

výši 3-4% z celkových nákladů nemocnice a potenciál úspor ve výši 20-30% z tohoto 

podílu téměř pod hranicí rozlišení. Přitom vţdycky se moţnosti sniţování spotřeby 

energie odvíjí především od rozhodnutí vedení firmy nebo organizace. 36 

                                                 
36

 http://www.tzb-info.cz/1492-metoda-epc-a-energeticke-audity 
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4.2.3 Zákon o hospodaření energií 

Tento zákon zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

povinnosti právnických a fyzických osob, obcí, krajů, organizačních sloţek státu, 

příspěvkových organizací a vlastníků a provozovatelů budov při hospodaření s 

energií. 

Účelem zákona je zvýšit energetickou účinnost při výrobě, přenosu, přepravě, 

distribuci, rozvodu, spotřeba energie a uskladňování plynu včetně souvisejících 

činností. K tomu zákon stanoví povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání 

s energií, při provádění energetických auditů a také pravidla pro tvorbu Státní 

energetické koncepce, územních energetických koncepcí a Národního programu 

hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejích obnovitelných a druhotných 

zdrojů.37 

Zákon rovněţ stanoví povinnosti při kombinované výrobě elektřiny a tepla, při 

štítkování spotřebičů a povinnosti stavebníků a vlastníků budov při hospodaření s 

energií, povinnosti organizačních sloţek státu, krajů, obcí, příspěvkových organizací, 

osob provozujících budovy pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, 

ubytovacích a stravovacích sluţeb, zákaznických středisek odvětví vodního 

hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy.38 

 

4.3 Audit projektové úspor y u kogenerační jednotky 

 

Sniţování konečné spotřeby energie je v současnosti nejjednodušší způsob úspory 

energií. Jak je řečeno v úvodu cílem mé práce je poukázat na moţné vyuţití 

nezanedbatelného potenciálu úspor ve veřejném sektoru. Jednou moţností sníţení 

konecné spotřeby energií je moţnost nahrazeni současného, ekonomicky 

nakladného provozu  kogenerační jednotkou. 

 

 

 

                                                 
37

 http://www.mpo.cz/dokument20167.html 
38

 http://www.mpo.cz/dokument20167.html 
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4.3.1 Princip kogeneračních jednotek  

 

Kogenerace, nebo-li společná výroba elektřiny a tepla, představuje do budoucna 

velmi zajímavou aplikaci moderních technologií na dlouho známé principy. Dnešní 

název se u nás začal pouţívat na konci osmdesátých let jako počeštění mezinárodně 

srozumitelného termínu "co-generation". 

 

V obecném slova smyslu kogenerace znamená kombinované vyuţití elektrické 

energie a tepla. Kogenerační zařízení vyuţívají odpadní teplo k ohřevu vody, která 

se poté pouţívá jako médium při vytápění přilehlých i vzdálených objektů,k přípravě  

teplé uţitkové vody apod. 

 

Tepelná energie, jeţ se dá dále vyuţít pro vytápění budov nebo procesních zařízení 

se tvoří za pomocí výměníků.  

 

Elektrická energie se získává přeměnou mechanické energie a to za pomocí 

elektromagnetické indukce v elektrickém generátoru. Pouţívají se generátory 

synchronní i asynchronní. 

 

Celková účinnost kogeneračních jednotek se pohybuje v rozmezí 80 aţ 90 %. 

Úkolem malých kogeneračních zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny je dosáhnout 

maximálního vyuţití vyrobeného tepla při výrobě elektřiny. Jedná se vesměs o 

zařízení, u nichţ není hlavním produktem elektřina, ale teplo. Elektřina je pak 

doplňkovým produktem, který má ovšem výrazný dopad na ekonomiku provozu 

zdroje a současně je významným producentem elektřiny, především v době 

odběrových špiček. Kogenerační jednotky také slouţí jako nouzové zdroje elektrické 

energie v místech její nepřetrţité potřeby. 

 

Z hlediska moţností v osazení zařízení, vyuţití vyrobených energií a výsledné 

efektivnosti provozu jsou v menších zdrojích tepla, které vyrábí horkou nebo teplou 

vodu pro vytápění a technologie, velmi vhodné kogenerační jednotky se spalovacím 

motorem a elektrickým generátorem. Palivem je zemní plyn. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
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Technické údaje jednotlivých zařízení se liší dle typu, výrobce a výkonu. Zpravidla je 

v kogenerační jednotce spotřebované palivo vyuţito cca z 80-88%. Podíl elektřiny a 

tepla je 30-40% / 70-60%. Podíl vyrobené elektřiny a účinnosti zařízení se zvyšuje se 

zvyšujícím se celkovým výkonem zařízení. Kogenerační jednotka můţe pracovat z 

hlediska výroby elektřiny jako zdroj elektřiny jen pro vlastní spotřebu, nebo pro 

vlastní spotřebu s prodejem přebytků do sítě nebo jako špičkový zdroj ovládaný 

podle potřeb rozvodných závodů s prodejem vyrobené elektřiny do sítě. 

 

Z hlediska spotřeby tepla mohou nastat následující případy veškeré teplo je 

spotřebováváno, a to buď bez omezení provozu jednotky, kdy odběr tepla vţdy 

převyšuje mnoţství vyrobeného tepla, nebo s omezením provozu mnoţstvím 

odebíraného tepla, tedy pokud není dostatečný odběr tepla, jednotka není v provozu. 

vyrobené teplo je pokud moţno spotřebováváno, přebytek je zmařen v chladiči.  

 

4.3.2 Vyuţití kogeneračních jednotek 

 

Kogenerační jednotky mají z hlediska energetických úspor širokou moţnost umístění 

v objektech potřebujících teplo pro vytápění a přípravu teplé uţitkové vody, energii 

na provoz chlazení či klimatizace. Několik moţnosti vyuţití:39 

1) Nemocnice  

Poptávka po elektrické energii i po teple je v nemocnicích poměrně vysoká a 

rovnoměrná během dne, týdne i roku. Potřeba energií během sobot, nedělí a 

svátků je jen o málo niţší neţ během pracovních dnů. To dává předpoklad 

dlouhé roční doby vyuţití jmenovitého výkonu zařízení. Všechna vyrobená 

elektrická energie se zpravidla dá vyuţít pro pokrytí vlastní spotřeby. Tepelná 

a elektrická energie je potřebná i v letním období nejen pro výrobu relativně 

velkého mnoţství TUV, ale také pro klimatizaci a chlazení. S výhodou je 

moţné vyuţít trigenerační technologii. Energetické zdroje v nemocnicích mají 

obvykle, i bez kogeneračních zařízení, kvalitní pracovníky pro údrţbu a 

provoz, jejichţ kvalifikace se dá velmi dobře vyuţít i při provozu 

kogeneračních agregátů. Jednotky s plynovými spalovacími motory se 

                                                 
39

 http://www.mpo-

efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Kogeneracni_jednotky_zrizovani_provoz_2220047233.pdf 
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synchronními generátory vybavenými zařízením pro ostrovní provoz mohou 

navíc slouţit i jako nouzové zdroje elektřiny. 

2) Administrativní a obchodní centra  

Tyto objekty mají značnou potřebu tepla pro vytápění a klimatizaci. Během 

10ti aţ 12ti hodin denně je velká potřeba elektřiny pro osvětlení. Mají také 

velké chladicí výkony vyuţívané nepřetrţitě po dobu celého roku, značnou 

potřebu elektřiny pro pohon ventilátorů větrání a klimatizace. Pro nasazení 

kogeneračních jednotek jsou velmi vhodné. 

3) Budovy školství 

 Faktorem limitujícím jmenovitý výkon moţných kogeneračních jednotek bývá 

u těchto objektů potřeba elektrické energie. Nevýhodou je skutečnost, ţe 

potřeba tepla je velká v období otopné sezóny, avšak velmi malá v letním 

období neboť celoročně trvající potřeba tepla pro ohřev TUV je malá. Většina 

těchto budov také není v provozu během víkendových dnů a svátků, školy pak 

mají velmi omezený provoz během prázdninového období. To jsou všechno 

okolnosti, které sniţují roční dobu vyuţití kogeneračních jednotek. Při 

rozhodování o jejich pouţití lze doporučit pečlivou ekonomickou analýzu. 

Podmínky se mohou výrazně zlepšit, jestliţe je během letního období 

potřebná chladicí kapacita nebo nějaká forma technologického tepla. U nás to 

zatím není obvyklé, avšak vývoj bezpochyby půjde tímto směrem. Také 

rostoucí vyuţívání klimatizace dává předpoklady pro uplatnění spalovacích 

motorů ve spojení s absorpčním chlazením. 

4) Hotely a penziony 

 Hotely a penziony, jeţ mají alespoň 50 lůţek, mají dostatečně velkou potřebu 

tepla pro vytápění a klimatizaci a rovněţ celoročně trvající potřebu teplé 

uţitkové vody. Mají také jiţ dostatečně velkou vlastní spotřebu elektřiny, která 

je poměrně rovnoměrně rozloţená během dne. Často mají potřebu tepla a 

elektřiny pro různé sluţby, jako je sauna, bazén, prádelna, ţehlírna a pod. 

Tato potřeba dovoluje účelné nasazení menších kogeneračních jednotek s 

elektrickým výkonem 15 kW aţ 100 kW. Pro tento účel jsou nejvhodnější 

kogenerační jednotky se spalovacími motory. Obvykle není nutno počítat se 

zálohováním elektrického výkonu. 
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5) Multifunkční a sportovní centra 

 Potřeba elektrické energie i tepla je vysoká během 12 aţ 14 hodin denně po 

dobu celého roku. Teplo je potřebné i pro ohřev vody v bazénu, pro sprchy, 

ventilaci, vytápění i pro některé další sluţby. Elektrická energie se vyuţívá pro 

osvětlení, pohon čerpadel, saunu a pod. Pro určení velikosti kogeneračních 

jednotek je rozhodující průměrná potřeba elektřiny během 14 aţ 16 hodin 

denního provozu plovárny. 

6) Internáty a vysokoškolské 

 koleje Tyto objekty mají poměrně vysokou potřebu tepla i elektřiny během 

všech dnů týdne a jsou proto vhodné pro instalaci kogeneračních jednotek se 

spalovacími motory. Nevýhodou je obvykle výrazné omezení provozu v 

období školních prázdnin. 

7) Spalovny komunálního odpadu 

 Spalovny komunálního odpadu jsou zařízení vyuţívající druhotné energetické 

zdroje. Jsou vybaveny parními kotli speciální konstrukce spalovacího zařízení. 

V minulosti byly většinou navrţeny s nízkým tlakem páry, která byla přímo 

dodávána do tepelné sítě. Je ţádoucí, aby tyto kotle byly rekonstruovány na 

vyšší parametry páry (tlak kolem 4 MPa, teplota do 400 °C), coţ dovolí 

uplatnění parních kogeneračních zařízení (protitlakových nebo odběrových 

parních turbín) a velmi efektivní výrobu elektřiny. Investice do přídavného 

zařízení parního okruhu mají velmi příznivé ekonomické ukazatele.    

 

4.3.3 Základní údaje o předmětu úsporných opatření energetických 
sluţeb 

 

Předmětem analýzy energeticky úsporných opatření je: 

 areál budov zimního stadionu skládající se ze vstupní dvoupodlaţní budovy a 

přilehlé provozní prostory 

 budova hotelu skládající se ze dvou dilatačních celků, administrativní části a 

spojovací části se Zimním stadionem 

 

Areál zimního stadionu se skládá ze vstupní dvoupodlaţní budovy a přilehlých 

provozních budov vedle Zimního stadionu. Jednotlivé prostory lze rozdělit na 

Kuţelnu, schodiště restauraci , schodiště + sociální zařízení, šatny, strojovnu,  šatny, 
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prostor kluziště a kotelny. Obvodové zdivo dvoupodlaţní budovy a provozních 

prostor je z cihelných tvárnic tl. 450 mm. Objekty nejsou podsklepeny, obvodový 

plášť není zateplen, větší část oken je vyměněná za plastová.  

 

Hotel je čtyřpodlaţní budova hotelu s restaurací o kapacitě 12. dvoulůţkových a 6. 

jednolůţkových pokojů. Obvodové nosné zdivo je z plných cihel tl. 450 mm. Nosná 

konstrukce 2. podlaţí je tvořena ţelezobetonovou monolitickou skeletovou konstrukcí 

s konzolou odsazenou od haly stadionu. Obvodové zdivo je zatepleno izolačním 

systémem. 4.podlaţí je řešeno ve tvaru mansardové střechy. Objekt disponuje 

vzduchotechnickým zařízením s úpravou vzduchu ohřevem nebo chlazením 

s vyuţitím rekuperace odpadního tepla. 

 
Tepelná energie pro ÚT je v objektech připravována  v centrální plynové kotelně 

osazené dvěma zdroji tepla o výkonu 2x366 kW s ekvitermní regulací. Kotelna se 

nachází v přilehlé budově zimního stadionu. 

.  

Pro další posouzení jsou uvaţovány do hodnocení jako základní energetické vstupy 

zemní plyn a elektrická energie. Poslouţí pro získání přehledu o stávajícím stavu 

energetického hospodářství - vlastním předmětem je oblast hospodaření s 

energiemi.  

Vstupující elektrická energie (dále jen EE) se vyuţívá pro pohon chladící technologie, 

osvětlení prostor, pohon oběhových čerpadel a ekvitermního regulátoru, 

technologickou spotřebu atd. Je dodávána z vnějšího veřejného rozvodu 

energetických závodů  ČEZ Distribuce, a.s. 

Vstupující zemní plyn (dále jen ZP) se vyuţívá pouze pro vytápění a technologickou 

spotřebu (vaření). Je dodávána z vnějšího veřejného rozvodu Severomoravské 

plynárenské (SMP Net). 

4.3.4 Energetické vstupy a výstupy 

 

Předmětem úsporných energetických opatření jsou energetické vstupy, následně se 

určuje efektivnost přeměny vstupů na ţádaný produkt. Vstupními energiemi, které 

jsou sledovány: elektrická energie,  

                          zemní plyn. 

Veškerá finanční vyjádření v tomto auditu jsou uvedena vč. DPH. 



39 

4.3.5 Spotřeba elektrické energie 

 

Elektrická energie je pro objekty zajišťována provozovatelem v plné výši nákupem 

z rozvodné sítě NN energetické společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Náklady  na  

celkové  mnoţství 502,060 MWh činné energie v roce  2008 byly  1 613 358,37 Kč 

čemuţ odpovídá průměrná cena ve výši 3 213,477 Kč/MWh (přepočteno na dodávku 

činné energie a ostatní poplatky), tj včetně DPH 892,63 Kč/GJ.  

Z toho bylo zaplaceno 1 123 210,780 Kč za spotřebovanou činnou sloţku EE 

(502,060 MWh), 404,40 Kč za dodávku nevyţádané jalové energie (1,011 MVAr), 

145 111,20 Kč za roční rezervovanou kapacitu (100 kW) a 122 026,50 Kč za měsíční 

rezervovanou kapacitu (100kW). 

Pro informaci je uvedena v tabulce roční spotřeba EE za poslední 3 roky. 

 
tabulka č.4.1:  Celková spotřeba EE ( činná sloţka) v roce 2008 a předchozím 

období- nákup z ČEZ 

Vstupy energie a paliv  2006 2007 2008 

Celkem EE MWh 532,312 516,467 502,060 

Celkem EE  GJ 1 916,323 1 859,281 1 807,416 

Celkem EE % 100 97,02 94,32 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

Sazba za měrnou jednotku je na rok 2008 dle sjednaného ročního technického 

maxima 100 kW a měsíčního tech. maxima 100 kW podle dvoutarifní sazby dané 

ceníkem cen elektrické energie pro odběratele ze sítí nízkého napětí z ČEZ, a.s.. 

Způsob fakturace – dodavatel účtuje provozovateli zálohově ( odběratel zasílá zálohu 

třikrát do měsíce), s měsíčním vyúčtováním. Sazba je dvoutarifní. Odběrné místo 

číslo 8730518 má v současné době nasmlouvané roční technické maximum 100 kW 

a měsíční technické maximum 100kW (mimo měs. duben-červen), které nebylo 

během roku překročeno.  

 
 
 
 
 
 
 



40 

Graf č. 4.1:  Spotřeba EE v průběhu roku  
 

 
Pramen:vlastní zpracování z podkladů 

 

4.3.6 Spotřeba zemního plyn 

 

Zemní plyn je zajišťován nákupem ze společnosti Severomoravská plynárenská, 

a.s. pro odběrné místo jako nízkotlaký ověřeným měřidlem. Odběratel dále sleduje 

pouze celkové mnoţství spotřebovaného plynu pro celý areál (nejsou instalována 

pracovní měřidla plynu).  

 

Tabulka4.2:  Celková spotřeba ZP za poslední tři roky ve formě spalného tepla 

Vstupy energie a paliv  2006 2007 2008 

Celkem ZP MWh 1 939,507 1 799,833 1 810,372 

Celkem ZP GJ 6 982,226 6 479,399 6 517,342 

Celkem ZP % 100 92,79 93,34 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

V roce 2008 byla celkem spotřeba ZP odběrného místa celkem 1 810,372 MWh, za 

který bylo zaplaceno 2 178 121,78 Kč ( 1 649 043,26 Kč za odebraný zemní plyn a 

529 078,61  Kč za platbu stálého platu), čemuţ odpovídá průměrná nákupní cena ve 
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výši 1 203,13 Kč/MWh, tj. 334,20 Kč/ GJ. V tomto případě se jedná o teplo dodané 

v palivu ve  formě spalného tepla. 

 

Tabulka4.3:  Celková spotřeba ZP za poslední tři roky přepočteno na výhřevnost 

paliva 

Vstupy energie a paliv  2006 2007 2008 

Celkem ZP kWh 1 745,557 1 619,850 1 629,336 

Celkem ZP GJ 6 284,004 5 831,460 5 865,608 

Celkem ZP % 100 92,79 93,34 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 
V roce  2008  byla  celkem  spotřeba  ZP  odběrného  místa celkem  1629,336  MWh, 

za kterou bylo zaplaceno 2 178 121,87 Kč (1 649 043,26 Kč za odebraný ZP a  

529 078,61 Kč za platbu stálého platu), čemuţ odpovídá průměrná nákupní cena ve 

výši 1 336,81 Kč/MWh, tj. 371,33 Kč/ GJ. V tomto případě se jedná o teplo dodané 

v palivu ve formě výhřevnosti. 

 

 

4.3.7 Spotřeba tepelné energie 

 
tabulka 4.4:  Korigovaná celková spotřeba TE na vytápění a TUV v roce 2008 a 

 předchozím období  

Vstupy energie a paliv  2006 2007 2008 

Celkem TE- na vytáp.a TUV GJ 4 007,5 3 792,5 3 822,4 

Celkem ÚT GJ 3 235,6 3 020,6 3 050,5 

Celkem TUV GJ 771,9 771,9 771,9 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

 
Průběh spotřeby tepelné energie, dále jen TE na výstupu z kotlů v jednotlivých 

měsících roku 2008 je uveden v grafu níţe. 
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Graf 4.1:  Spotřeba TE v průběhu roku 2008  
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 Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 
Vzhledem k rozdílným klimatickým podmínkám v jednotlivých letech je naměřená 

spotřeba tepla na ÚT přepočtena na podmínky dlouhodobého průměru. 

 

Tabulka4.5:  Spotřeba TE na vytápění  v přepočtu na denostupně 

Vstupy energie a paliv  2006 2007 2008 

Skutečná spotřeba GJ 3 235,6 3 020,6 3 050,5 

Rozdíl proti DDP50 % 101,6 97,2 97,4 

Přepočtená spotřeba GJ 3 184,6 3 107,6 3 131,9 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

4.3.8 Spotřeba teplé uţitkové vody 

 

Teplá uţitková voda (dále jen TUV) – je vyráběna jednak v zásobníkových ohřívácích 

z ÚT kotelen na ZP. Spotřeba TUV je částečně měřená a částečně rozpočítaná 

z měření tepla na ÚT a TUV.  

 

tabulka 4.6:  Celková výroba TUV v předchozím období  

Vstupy energie a paliv  2006 2007 2008 

TE na přípravu TUV GJ 771,9 771,9 771,9 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  
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Výše uvedené skutečnosti pro rok 2008 jsou specifikovány v následujícím soupisu 

základních údajů o energetických vstupech a výstupech v technických jednotkách a 

ročních peněţních nákladech dle cenových ujednání roku 2008. 

 
tabulka 4.7:  Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech dle cen 

2008 

Pro rok: před realizací projektu 

Vstupy energie a 

paliv 
Jednotka Mnoţství 

Výhřevnost 

GJ/jednotka 

Přepočet 

na GJ 

Roční 

náklady 

Cena 

Kč / GJ 

Nákup EE za 

transf. 
MWh 502,060 3,6 1 807,416 1 613 358,37 892,63,- 

Nákup ZP- 

výhřevnost 
MWh 1 629,336 3,6 5 865,608 2 178 121,78 371,33,- 

Celkem vstupy paliv a energie 7 673,022,- 3 791 480,15  

Celkem spotřeba paliv a energie 7 673,022,- 3 791 480,15  

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 
Pokud porovnáme podíl jednotlivých energií (myšleno EE a ZP) k celkové spotřebě,  

a to jak v energetických tak i finančních jednotkách: 

                         GJ              Kč 

- podíl EE  24 %  43 % 

- podíl ZP  76 %  57 % 

graf 4.2: Podíl jednotlivých vstupních energií v objemu obsaţené energie (MWh) a ve 

finančním objemu (Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  
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4.3.9 Vlastní energetické zdroje  

 

V přístavbě objektu Zimního stadionu je umístěna plynová kotelna. Plynová kotelna 

je tímto součástí auditovaného objektu. Kotelna dodává teplo pro vytápění a přípravu 

TUV pro objekty. Palivem kotlů je ze 100 % ZP. Celkový instalovaný výkon zdroje 

tepla je pro přípravu ÚT a TUV celkem 732 kW. V kotelně je rovněţ umístěn deskový 

výměník tepla,ze kterého je teplá voda vedena do dvou akumulačních nádob, kaţdá 

o objemu 2000 l. 

 

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosného 

média o spádu 90/70 °C. Kotle jsou spolu propojeny paralelně potrubím 

s kombinovaným rozdělovačem. Vyrobená tepelná energie je z kotelny dodávána do 

několika samostatných topných okruhů, z nichţ je kaţdý ekvitermně regulován. Oběh 

vody topných okruzích zajišťují oběhová čerpadla. 

 

Tabulka č.4.8: 2 horkovodní kotle na ÚT  . 

kotel  K1 K2 

jmenovitý výkon kW 366 366 

účinnost kotlů % 91,0 91,0 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

Instalovaný výkon zdroje:   ÚT+TUV   732 kW 

spotřeba plynu za rok:   5 865 GJ (na vstupu, výhřevnost) 

 

Kotle jsou provozovány celoročně podle odběru tepla. Základní regulace je 

ekvitermní dle venkovní teploty. Výstupní otopná voda z kotlů je napojena na dva 

hydraulické vyrovnávače diferenčního tlaku tzv. anuloidy. Na kotlích je prováděn 

pravidelný servis a seřízení hořáků 1x ročně, o čemţ je veden protokol (servisní list).  

 Kotelna na vstupu nemá měření mnoţství plynného paliva, jednotlivé kotle nejsou 

vybaveny dílčím měřením. Kotle jsou vybaveny povinným příslušenstvím 

(bezpečnostní technické vybavení) a regulací umoţňující provoz kotlů s plynule 

klesající teplotou kotlové vody v závislosti na venkovní teplotě. Kotelna nemá vlastní 

měření spotřeby EE. 
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Bilance výroby tepelné energie z vlastního zdroje – centrální plynové kotelny objektu  

Zimní stadion obsahující ukazatele zdroje v technických jednotkách pro období roku 

2008 je uvedena v tabulce níţe.  

 

tabulka 4.9: Základní roční bilanční tabulka výroby energie v roce 2008  

řádek Ukazatel Jednotka Roční hodnota 

2 Instalovaný tepelný výkon celkem [MWtep] 0,732 

9 Výroba dodávaného tepla  [GJ] 5 337,7 

11 Spotřeba tepla v palivu na výr. tepla [GJ] 5 865,6 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

Jedná se o teplovodní kotelnu. U kotlů jsou prováděny pravidelné údrţby a servis. 

Rovněţ jsou prováděny pravidelné revize vyhrazených zařízení dle platné legislativy.  

 

Předpokládaná ţivotnost: Orientační hodnota technické ţivotnosti pro kotle a 

příslušenství se udává cca 20 let v závislosti na provozu a prováděné údrţbě.  

Celkem bylo na kotlích vyrobeno 5 337,7 GJ tepelné energie. Na výrobu tohoto tepla 

bylo nutno odebrat 5 865,6 GJ tepla ve formě výhřevnosti v ZP. Za toto mnoţství ZP 

bylo zaplaceno 2 178 127,80 Kč, z čehoţ vyplývá, ţe cena tepelné energie ( ÚT a 

TUV) z kotlů na zemní plyn je  408,06 Kč/GJ. 

 

4.4 Popis uvaţovaného řešení návrhu kogenerační jednotky 

 

Kogenerační jednotka se navrhuje tak, aby veškeré teplo spotřeboval provozovatel. 

Elektřinu pak můţe podle potřeby buď spotřebovat sám, nebo ji prodávat do sítě. 

Velikost kogenerační jednotky se tedy odvozuje od spotřeby tepla v daném objektu. 

Kogenerační jednotka můţe pokrývat základní spotřebu tepla, špičky pak budou 

pokrývat instalované plynové kotle připravující TVS a TUV pro objekt zimního 

stadionu, hotelu Sport a budovu Slávie. V měsících s nejniţší spotřebou tepla bude 

kogenerační  jednotka  pracovat v reţimu v kombinaci s akumulací tepla, tehdy se 

uvádí do provozu pouze v době, kdy je nejvýhodnější tarif výkupních cen elektřiny 

(doba vysokého tarifu EE). Posuzována je celková ekonomika systému a jeho 

přínosy, včetně modelování dopadů změny vstupních parametrů.  
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4.4.1  Investiční náročnost  

 

Investiční náročnost případné rekonstrukce se skládá ze dvou částí, investičních 

celků, které by však byly s největší pravděpodobností pořizovány jako jeden celek.  

První část investičních nákladů by byla vynaloţena na úpravu stávající kotelny, 

úpravy ohříváků TUV, propojení zdrojů, potrubí, rozvodů, výstavba komínů,  stavební 

úpravy apod.  Celkové náklady na tuto část nelze bez bliţší studie specifikovat, ale 

dá odhadnout, na 30% z ceny kogenerační jednotky. Odhadovaná částka je  kolem  

660 000,- Kč.  

Druhá část představuje náklady na pořízení kogenerační jednotky včetně všech 

nutných součástí k jejímu provozování, která byla stanovena na částku 2,2 miliónů 

Kč  

 

4.4.2  Posouzení ekonomiky navrhovaného projektu  

 

V rámci posuzování ekonomického přínosu navrhované alternativy se vychází z 

vybraných údajů a skutečností. Hlavní vstupní údaje jsou uvedeny níţe.  

Hlavní vstupní údaje:  

Součinitel vyuţití výkonu kotlů (účinnost) 91 %  

Hodnota provozní účinnosti zdroje 86 %  

Celkové vyrobené teplo za rok 2008 v kotelně (ve formě výhřevnosti) 5 337,702 GJ  

Celková spotřeba tepla pro TVS a TUV + rolba (ve formě výhřevnosti) 4 542,400 GJ  

Celková spotřeba elektrické energie v roce 2008  je celkem 502,060 MWh   

v pásmu VT 202,202 MWh  

v pásmu NT 299,858 MWH 

Celková sdruţená dodávka zemního plynu v roce 2008 (ve formě spalného tepla) 

1810,372 MWH 

Průměrná cena zemního plynu (cena celkem) v roce 2008 za 1MWh  byla 1265,- 

Kč/MWh. 

V případě výstupu TVS z kotelny zimního stadionu je cena vyrobeného tepla v roce 

2008 ve formě výhřevnosti  408,06 Kč/GJ  

Plánované zdroje: 

Maximální  instalovaný  tepelný výkon zdroje před  investicí  732 kW 
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Předpokládaný instalovaný tepelný výkon kogenerační jednotky  121 kW  

Předpokládaný instalovaný tepelný výkon zdroje (vč. kogenerační jednotky) 853 kW  

 

Pro model kogenerační jednotky byly pouţity tyto hodnoty:  

celkové mnoţství tepla ve výhřevnosti v měsíci červenci 2008: 138,63 GJ  

celková spotřeba  el. energie v měsíci  červenci 2008 členění podle tarifů  

celkem:  10,683  MWh  

v pásmu VT 4,878 MWh  

v pásmu NT 5,805 MWh 

Celkové přepočtené mnoţství vyrobeného tepla ( viz uvedené hodnoty účinnosti 

vyuţití primárního tepla) za měsíc červenec 2008: 126,15 GJ  

Průměrný denní příkon pro ohřev TVS, TUV: 1 129 kW 

Plánovaná doba ţivotnosti investice 20 let   

4.4.3 Ceny tepla a energie  

 

Model kotelny zimního stadionu vychází z provozních a ekonomických údajů. Cena 

paliva v roce 2008 na  vyrobený 1GJ :  408,06 Kč/GJ. 

Vypočtená cena paliva na vyrobený 1 GJ v kogenerační jednotce:  334,- Kč/GJ. 

Výše uvedené ceny byly vypočteny prostým výpočtem jako podíl souhrnných nákladů 

na palivo. 

 

5. Hodnocení úspor v energetických sluţbách 

 

Na základě uvedených technických výpočtů vyhodnotím ze dvou rozdílných zdrojů 

financování návratnost investice vybraného projektu. Provedu vypočet prosté doby 

návratnosti při financování pouze z prostředku obce a následně výpočet prosté doby 

návratnosti při spolufinancování ze strukturálních fondů EU.  

 

Provozní údaje kotelny zimního stadionu jsou převzaty z energetického auditu 

zimního stadionu. Investice spočítám na dobu ţivotnosti kogenerační jednotky, tj. 

20 let. Stávající odpisy kotlů nebudou brány do úvahy, veškeré zařízení jiţ odepsáno. 
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a) vyhodnocení při 100% finanční účasti obce 

 

Na základě zvolené varianty a daných vstupních nákladů na výrobu 1 GJ jsem 

provedl výpočet ročních odpisů a prosté doby návratnosti při financování z vlastních 

zdrojů. Hodnota NPV (diskontní sazba 3 %) a IRR (pro sazbu alternativních výnosů). 

Výsledky jsou  zobrazeny v tabulce č. 5.1 

   

 Tab. č. 5.1 Základní ekonomické hodnocení 
 

 kritérium jednotka 
Z hlediska 

 

 
projektu investice 

 

 
prostá doba návratnosti roky 8,9 9,5 

 

 
diskontovaná doba návratnosti roky 10,1 11,1 

 

 
vnitřní úroková míra (IRR) % 10,84% 8,78% 

 

 
čistá současná hodnota (NPV) Kč 2 936 606 1 877 068 

 

      
   Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování  

 

Graf č. 5.1 zobrazuje průběhy kumulovaného a diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti projektu. Průsečíky s vodorovnou osou udávají prostou návratnost u 

kumulovaného a diskontovanou návratnost u diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti projektu. Tento graf nezohledňuje způsob financování investice. 

 

  Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování dat 
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Graf č. 5.2 zobrazuje průběhy kumulovaného a diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti investice. Průsečíky s vodorovnou osou udávají prostou návratnost u 

kumulovaného a diskontovanou návratnost u diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti investice. Tento graf bere ohled na způsob financování investice. 

 

 
 
Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování dat 

 

 
 

b) vyhodnocení při 50% finanční účasti města a 50% finanční účasti EU 

 

Na základě zvolené varianty a daných vstupních nákladů na výrobu 1 GJ jsem 

provedl výpočet ročních odpisů a prosté doby návratnosti při financování 

z 50% vlastních zdrojů a z 50% spolufinancování ze strukturálních fondů EU. 

Hodnota NPV (diskontní sazba 3 %) a IRR (pro sazbu alternativních výnosů). 
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Tabulka č. 5.2 Základní ekonomické hodnocení 

kritérium jednotka 
Z hlediska 

projektu investice 

prostá doba návratnosti roky 5,2 5,7 

diskontovaná doba návratnosti roky 5,6 6,2 

vnitřní úroková míra (IRR) % 21,73% 18,38% 

čistá současná hodnota (NPV) Kč 4 366 606 3 090 421 

Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování 

 

Graf č. 5.3 zobrazuje průběhy kumulovaného a diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti projektu. Průsečíky s vodorovnou osou udávají prostou návratnost u 

kumulovaného a diskontovanou návratnost u diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti projektu. Tento graf nezohledňuje způsob financování investice. 

 
Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování dat 
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Graf č. 5.4 zobrazuje průběhy kumulovaného a diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti investice. Průsečíky s vodorovnou osou udávají prostou návratnost u 

kumulovaného a diskontovanou návratnost u diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti investice. Tento graf bere ohled na způsob financování investice. 

 

 
 
 
Pramen:interní zdroje, vlastní zpracování dat 
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6. Závěr 
 
S ohledem na provozně-technické parametry kotelny zimního stadionu vybavené 

kogenerační jednotkou můţeme konstatovat, ţe projekty v obou dvou variantách této 

podoby jsou ekonomicky realizovatelné.  

V porovnání se stávající výrobou tepla dochází k úspoře na ceně 1 GJ dodaného 

tepla, coţ pokryje náklady (odpisy) vynucených investic a přináší provozovateli 

potřebnou úsporu nákladů, která by se mohla v určité míře projevit ve stabilizaci a 

sníţení ceny tepla.  

Prostá doba návratnosti investice u optimálně vybrané kogenerační jednotky vychází 

u první varianty a) která je financována čistě s vlastních zdrojů obce na dobu 10 let. 

Druhá varianta b) u které jsme předpokládali čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů Evropské unie, se předpokládaná prostá doba návratnosti investice pohybuje 

v časovém horizontu 6 let. Významným faktorem  ovlivňujícím ekonomiku projektu je 

příspěvek k ceně vyrobené elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla který 

stanovuje Energetický regulační úřad. 

Investiční náklady na výstavbu kogeneračních jednotek jsou poměrně vysoké. Doba 

návratnosti je v současných českých ekonomických podmínkách dlouhá, obvykle 

delší neţ 10 let. Bez významných dotací na výstavbu jsou kogenerační jednotky 

obvyklých koncepcí v ČR pro investory málo atraktivní. Dlouhou dobu návratnosti lze 

však významně zkrátit. 

Cíl práce, formulovaný v úvodu byl splněn.  
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Seznam zkratek 
 
 
EU                     Evropská unie 
 
ES                     Evropské společenství 
 
EU                     Evropská unie 
 
OZE                  Obnovitelné zdroje energie 
  
UCPTE             Sdruţení pro koordinaci výroby a přenosu elektrické energie 
   
OECD              Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
 
SEK                  Státní energetická koncepce 
 
MMR                 Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
PEZ                  Primární energetické zdroje 
 
MPO                 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
ERÚ                  Energetický regulační úřad 
 
ČSÚ                  Český statistický úřad 
 
SEI                    Státní energetická inspekce 
 
ZP                     Zemní plyn 
 
GJ                     Giga joule 
 
SEK                   Státní energetická koncepce 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Výňatek z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 

4/2009 ze dne 3. listopadu 2009 kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných 

energetických zdrojů 
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Příloha č. 1 

 

Dle cenového rozhodnutí ERU č.4/2009 platí pro výrobce elektřiny z kombinované 

výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem za jednotlivé výrobny do 1 

MWe včetně účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční 

soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě 

připojen, příspěvek k ceně elektřiny 470 Kč/MWh za kaţdou vykázanou MWh 

vyrobené elektřiny podle zvláštního právního předpisu. 

 

Je-li elektřina dodávána výrobcem elektřiny obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi 

nebo je-li spotřebována přímo výrobcem elektřiny v době platnosti vysokého tarifu, a 

to v celkové délce 8 hodin denně, účtuje výrobce elektřiny příslušnému 

provozovateli soustavy za kaţdou vykázanou MWh vyrobené elektřiny v době 

platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1800 Kč/MWh podle zvláštního 

právního předpisu. Pásmo vysokého tarifu stanoví tento obchodník s elektřinou, 

zákazník nebo přímo výrobce elektřiny. Výrobce elektřiny stanoví pásmo vysokého 

tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám také spotřebovává. 

 

Je-li elektřina dodávána výrobcem elektřiny obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi 

nebo je-li spotřebována přímo výrobcem elektřiny v době platnosti vysokého tarifu, a 

to v celkové délce 12 hodin denně, účtuje výrobce elektřiny příslušnému 

provozovateli soustavy za kaţdou vykázanou MWh vyrobené elektřiny v době 

platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1320 Kč/MWh podle zvláštního 

právního předpisu7). Pásmo vysokého tarifu stanoví tento obchodník s elektřinou, 

zákazník nebo přímo výrobce elektřiny 

 

 

 

 

 

 


