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1. ÚVOD 

Energie radikálně ovlivňuje život každého člověka. Důvodem je zvyšující se závislost  

na pravidelných dodávkách energie, tudíž při jejím výpadku nebo dlouhodobém nedostatku 

dochází k určité zranitelnosti. Zároveň přináší několik negativních externalit, se kterými  

se musí státy, podniky i jedinci vypořádat. Tím se energetika dostává do popředí zájmů celé 

společnosti a stává se jedním z nejdůležitějších témat současné mezinárodní politiky.   

Priorita mezinárodních aktérů spočívá v zajištění vlastní energetické soběstačnosti, což přináší 

mnoho úskalí. Zásoby energií nejsou neomezené, stále častěji dochází k energetickým krizím  

a příroda se brání změnou klimatu. Nastal nejvyšší čas energetický deficit účinně vyřešit. 

Nabízí se možnost efektivnějšího využívání alternativních zdrojů energie. Důležitá je také 

spolupráce mezinárodních aktérů v této oblasti. Zejména Evropská unie je jedním  

ze zásadních představitelů, která se snaží podporovat společnou energetickou politiku, vede 

členy EU k značné podpoře obnovitelných zdrojů a k efektivnějšímu využívání energií.  

Diplomová práce je zaměřena na využití kogeneračních jednotek v hospodářství obce. Cílem 

této práce je vybrat optimální variantu kogenerační jednotky, která bude splňovat požadavky 

obce. 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola je úvodní. Následující kapitola  

je zaměřena na energetickou politiku Evropské unie a České republiky. Obsahuje také 

informace týkající se Státní energetické koncepce a energetického managementu na úrovni 

municipalit. V závěru kapitoly jsou popsány jednotlivé alternativní zdroje energie. 

V třetí kapitole je detailněji popsán princip a možnosti využití kogeneračních jednotek  

v praxi. Dále je v kapitole uveden seznam s možnými dodavateli kogeneračních jednotek pro 

zvolenou obec a její objekty. Na základě určitých priorit je vybrán vhodný dodavatel 

kogeneračních jednotek.  

Čtvrtá kapitola se zabývá zhodnocením přínosů pro obec v rámci využití kogeneračních 

jednotek. Jsou zde rozebrány výpočty stupně zatížení kogenerační jednotky, na jehož základě 

je vybráno vhodné zatížení pro zvolené objekty. Dále je proveden výpočet návratnosti 

kogenerační jednotky, který je rozdělen do dvou částí podle způsobu financování. Následně  

je kapitola zakončena porovnáním možných variant. 
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Závěrečnou část diplomové práce tvoří pátá kapitola. Jsou v ní shrnuty všechny informace 

získané při řešení této práce. 

V diplomové práci jsou použity metody komparace, dedukce, indukce, analýza nákladů  

a užitku. Podklady pro vypracování diplomové práce tvoří především odborná literatura, 

právní předpisy související s danou problematikou, informace získané z internetových portálů 

a informace získané od odborníků, kteří se touto oblastí zabývají.  
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2. ENERGETICKÁ POLITIKA OBCÍ 

Energetická politika státu v návaznosti na energetickou politiku EU by měla klást důraz  

na cíle a opatření, která budou výhodná i pro města a obce. Rozdíl mezi velkou energetikou  

a udržitelnou regionální energetikou spočívá zejména v efektivnosti spotřeby energie  

a účinnosti transformačního procesu. Na místní úrovni jsou obvykle omezeny možnosti 

produkce energie.1 

 Energetická politika obcí by měla podporovat racionálnější přístupy k využívání energie. 

Obce by měly lépe využívat místní zdroje, zlepšit svou energetickou účinnost a sledovat 

optimální podmínky pro dodávky energie. Typickými místními zdroji obce mohou být 

teplárny a výtopny, průmyslové teplárny, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, 

bioplynové stanice, sluneční a větrné elektrárny.2 

Efektivní zavádění energetické politiky přispěje k rozvoji obce a zároveň zmírní dopady  

na životní prostředí. 

2.1. Energetická politika EU 

V současnosti patří energetická politika mezi klíčové politiky Evropské Unie. Působnost 

energetické politiky je na komunitární úrovni, ale i přesto je většina pravomocí stále 

ponechána členským státům. Tato specifická povaha energetické politiky má řadu negativních 

dopadů. Tím, že jsou kompetence ponechány vládám členských států, nemůže EU rychle  

a potřebně reagovat na možná rizika a hrozby spojené s energetickou politikou. Také pohledy 

a názory národních politických aktérů jsou velmi odlišné. Každá členská země si vytváří svou 

energetickou politiku na základě geografických, klimatických, historických, ekonomických  

a politických možností. Faktorů, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit oblast energetiky, 

je tedy celá řada. 

                                                 

1 Energetická management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 2. březen 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-software/energeticky-
management-dotace-mesta-obce-software> 
2 Energetická management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 2. březen 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-software/energeticky-
management-dotace-mesta-obce-software> 
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2.1.1. Vývoj evropské energetické politiky 

Během druhé světové války většina zemí trpěla nedostatkem energetických zásob. Německo 

se sice na válku připravovalo a mělo vytvořenou zásobu, ale ta později nepostačovala 

potřebám. Začal docházet základní válečný materiál, zejména pohonné hmoty a letecký 

benzín. Sovětský svaz měl dostatek vlastních zdrojů, ale nedokázal je plně využít, protože 

potřebná oblast se zdroji byla zabrána nepřátelskými armádami. Nedostatek energetických 

zásob byl příčinou zavedení státních kontrol nad domácími zdroji surovin a vedl k ukončení 

válečného zásobování těmito zdroji. Po válce bylo nezbytným zdrojem energie stále ještě uhlí, 

které muselo být v evropských zemích regulováno, aby se předešlo konfliktům. Tyto podněty 

se staly zásadními pro vytvoření Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO). Jedná se o první 

dokument, který se zabýval oblastí energetiky. ESUO bylo založeno na základě Pařížské 

smlouvy v roce 1951 a věnoval se konkrétním záležitostem spojené s energetikou a trhem 

uhlí.3 

Rychlým tempem se ustupovalo od využívání uhlí a začala ropná horečka. Tu nahradila 

jaderná energie, která poskytovala dostatek levné energie a zároveň umožňovala nezávislost 

vůči dodavatelům dosavadních surových zdrojů. Proto v roce 1957 vzniklo Evropské 

společenství pro atomovou energii (EUROATOM), které bylo založeno na základě Římských 

smluv a zabývalo se jaderným průmyslem.  

Velký význam pro evropskou energetickou politiku měl Jednotný evropský akt sepsaný v roce 

1986. Vedl Evropská společenství k efektivnějšímu ekonomickému výkonu a lepší 

konkurenceschopnosti vůči velmocím, kterými bylo Japonsko a Spojené státy.  Jednotný 

evropský akt umožňoval integraci společného trhu, jehož součástí byla i oblast energetiky.  

Důležitým dokumentem se pro evropskou energetickou politiku stala Maastrichtská smlouva 

(Smlouva o EU) z roku 1992, která vedla k vytvoření společného energetického trhu.  

Velkou roli také sehrála Lisabonská smlouva platná od 1. 12. 2009, v níž je kapitola věnována 

přímo samotné energetice. Členským zemím je i nadále zajištěna nedotknutelnost  

                                                 
3 BALÍK, Stanislav, CÍSAŘ, Ondřej. Veřejné politiky v ČR v letech 1989 – 2009. 1.vyd. CDK Brno, 2009. 695 s. 

ISBN 978-80-7325-236-6 
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a nezávislost rozhodování v oblasti rozvržení energetických zdrojů (tzv. energetický mix)  

a možnost volby týkající se zásobování energií. Zároveň klade důraz na intenzivnější 

vzájemnou spolupráci členských zemí v krizových situacích. Těmito krizovými situacemi  

se rozumí omezení nebo i úplné zastavení energetických dodávek z určitého zdroje. Rada tedy 

získala pravomoc rozhodovat ve zvláštních případech o opatřeních, kdy v případě 

hospodářské krize mohou být členské země požádány o poskytnutí dodávky energie jiným 

členským státům.  

2.1.2. Cíle a priority energetické politiky EU 

Nová úprava Lisabonské smlouvy vymezuje EU jasné postavení k dosažení cílů evropské 

energetické politiky. EU si vytyčila tři základní cíle. Prvotním cílem je zajistit bezpečné 

stabilní dodávky energie. Tento cíl vznikl jako reakce na ropné šoky a plynové spory, které 

vznikly mezi Ruskem a Ukrajinou. Je nutné podotknout, že v současné době jsou evropské 

země velmi závislé na dodávkách ropy a zemního plynu, proto je na tento cíl kladen důraz. 

Druhým cílem je zajištění fungování trhu s energií, což umožňuje spotřebitelům nakupovat 

elektrickou energii, plyn a pohonné hmoty za dostupné ceny. V souvislosti s globálním 

oteplováním, skleníkovými plyny, ochranou životního prostředí a v návaznosti na Kjótské 

závazky byl vymezen třetí cíl týkající se podpory obnovitelných zdrojů energie a úspor 

energie. 

K tomu, aby mohly být realizovány uvedené cíle, je vytvořeno 6 priorit, kterými jsou: 

• zvýšení energetické činnosti, 

• dosažení správně fungujícího vnitřního trhu plynem a elektřinou k prospěchu občanů, 

• podpora obnovitelných zdrojů energie, 

• zesílení jaderné bezpečnosti, 

• zabezpečení dodávek energie do Evropy a další rozvíjení mezinárodní spolupráce, 

• zlepšení vztahu mezi energetickou politikou a oblastmi životního prostředí  

a výzkumu.4 

                                                 
4 Energetická politika EU a její nástroje – Euroactiv.cz [online]. 2012, [cit. 28. února 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/energetick-politika-eu-a-jej-nstroje> 
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2.1.3. Aktéři na úrovni evropské energetické politice 

Aktéry, kteří nějakým způsobem formují a ovlivňují tuto politiku, lze rozdělit do dvou 

kategorií. Jedná se o kategorii subjektů a kategorií objektů. Subjekty nesou odpovědnost  

za tuto politiku a zároveň ji tvoří na evropské úrovni. Z toho vyplývá, že do kategorie 

subjektů patří Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Rada evropských 

energetických regulačních orgánů (CEER) a Skupina evropských regulátorů pro elektřinu  

a plyn (ERGEG). Aktéři, na které působí energetická politika, jsou zařazeni do kategorie 

objektů. Jedná se o občany EU, vlády a parlamenty členských zemí.  

2.2. Energetická politika ČR 

Cílem každého státu, tedy i ČR, je zabezpečení energetické bezpečnosti. Fungování státu 

závisí na pravidelných dodávkách surovin a energií, které jsou v dnešní době nezbytné. 

Energetická politika ČR je provázána s hospodářskou a surovinovou politikou a respektuje 

Státní politiku životního prostředí. Zároveň je založena na shodných pilířích jako energetická 

politika EU.5 

2.2.1. Vývoj energetické politiky v ČR 

Vývoj energetické politiky v ČR po roce 1989 lze rozdělit do 3 období.  

První období souvisí s přechodem od centrálně řízené ekonomiky k tržnímu systému. Několik 

desítek státních podniků zabývající se oblastí energetiky bylo převedeno na akciové 

společnosti.  

Druhé období vedlo k privatizaci energetických společností a následkem podnětů ze strany 

EU docházelo k prvním krokům podněcující liberalizaci trhu.  

Do restrukturalizace a privatizace musel být zainteresován i stát zejména kvůli sociálním 

atributům. Důvodem bylo nahrazování uhlí zemním plynem, které vedlo k minimalizaci těžby 

a hromadnému propouštění zaměstnanců. Postupně byla ukončena finanční podpora státu 

v oblasti energetiky, což vyvolalo tlak na růst ceny elektřiny, která byla do té doby uměle 

                                                 
5 Energetika a suroviny -  MPO.cz [online]. 2012, [cit. 28. února 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energetika-v-cr/> 
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udržována na nízké úrovni. Privatizace proběhla v několika vlnách a způsobila mnoho 

ožehavých diskuzí.  

Třetí období už nepřináší výrazné změny. Jde o poměrně stabilní období, které souvisí 

s dokončením liberalizace energetiky v rámci vstupu ČR do EU. Od 1. ledna 2006 byl trh 

s elektřinou otevřen. Koneční odběratelé elektrické energie získali právo na svobodnou 

bezplatnou volbu dodavatele elektřiny i zemního plynu. Toto právo bylo zásadní, protože tím 

si odběratelé mohli ovlivnit celkovou výši svých nákladů za dodávku energie. 

V současnosti vzniká tlak na maximální energetickou soběstačnost. Je kladen důraz  

na účinnější využívání domácích energetických surovin s minimálními zásahy do životního 

prostředí. Energetickou politikou by se mělo docílit šetrnosti a efektivního využívání 

alternativních zdrojů energie.  

2.2.2. Cíle a priority energetické politiky ČR 

Energetická politika ČR je postavena na třech pilířích shodných s energetickou politikou EU. 

V návaznosti na tyto cíle jsou realizovány priority, které jsou výstupem koncepce rozvoje 

jednotlivých oblastí energetiky. Pro energickou politiku v ČR bylo stanoveno těchto 6 priorit: 

• vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, přednostním využití všech 

dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní  

a výkonové bilance v elektrizační soustavě jako základu stability, energetické 

bezpečnosti a odolnosti, 

• zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství  

i v domácnostech, 

• rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní 

spolupráce a integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu, včetně podpory 

vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU,  

• podpora výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost české energetiky  

a podpora školství, s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence, 

• zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné 

dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické 

infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy,  
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• zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky  

na životní prostředí.6 

2.2.3. Aktéři na úrovni energetické politiky ČR 

Subjekty energetické politiky jsou v ČR rozděleny do dvou úrovní a to na úroveň ústřední  

a místní. Ústředním orgánem státní správy v oblasti energetiky je Ministerstvo průmyslu  

a obchodu, které v rámci této politiky spolupracuje s dalšími ministerstvy např. Ministerstvem 

životního prostředí, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj apod. Dalšími 

ústředními orgány působící v energetické politice jsou Energetický regulační úřad, Státní 

energetická inspekce a Inspekce životního prostředí. Do místní úrovně spadají územně 

samosprávné celky. 

Typickým příkladem objektů v rámci této polity jsou kraje, obce a jejich občané, organizace  

a elektrárny. 

2.2.4. Nástroje energetické politiky ČR 

• Legislativní – jedná se především o zákony, zákonná opatření a vyhlášky. Důležitým 

legislativním nástrojem je Státní energetická koncepce, která bývá v pravidelných 

intervalech aktualizována. Dalšími legislativními opatřeními jsou zákon č. 458/2000 

Sb., energetický zákon, zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 222/1994 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní 

energetické inspekci, zákon č. 18/1997 Sb., (atomový zákon), který upravuje všechny 

náležitosti provozu jaderných elektráren, zákon č. 309/1991 Sb., o zpřísnění limitů 

emisí v ovzduší, zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, vyhláška  

č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 

odvětvích a další. 

• Finanční – mezi finanční nástroje patří zejména programy Evropské unie a dotační 

programy ČR. Aktuálním finančním nástrojem je Nástroj pro propojení Evropy CEF, 

                                                 
6 Státní energetická koncepce – mpo.cz [online]. 2012, [cit. 28. února 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.mpo.cz/dokument5903.html> 
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který klade důraz na zlepšení evropské dopravní a energetické sítě, digitální sítě 

informačních a telekomunikačních technologií. Další nástroj podporující obnovitelné 

zdroje energie je Program inteligentní energie pro Evropu, který zároveň směřuje 

svými cíli k zlepšení klimatu. Významnými programy jsou také např. Program 

zelených investic, Program uhlíkových kreditů, Finanční nástroj pro podporu 

energetické účinnosti, finanční nástroje pro obce apod.  

• Institucionální – institucionální zabezpečení je realizováno prostřednictvím  

již zmíněných aktérů tedy ministerstvy, Energetickým regulačním úřadem, Státní 

energetickou inspekcí a územně samosprávnými celky.  

2.3. Státní energetická koncepce 

Jedním z nejdůležitějších legislativních nástrojů je strategický dokument Státní energetická 

koncepce, který zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu v třicetiletém časovém 

horizontu. Vyjadřuje především cíle a priority státu v energetické oblasti. Také reaguje  

na potřeby hospodářského a společenského vývoje a zároveň respektuje ochranu životního 

prostředí. Jedná se o dokument, který následně napomáhá vypracování územních 

energetických koncepcí. V pravidelných pětiletých intervalech provádí Ministerstvo průmyslu 

a obchodu vyhodnocení, na jehož základě může dojít ke změně státní energetické koncepce, 

které ovšem musí schválit vláda.  

Mezi základní cíle Státní energetické koncepce patří:  

• bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti,  

• dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství,  

• maximalizace energetické efektivnosti,  

• nezávislost na cizích zdrojích energie,  

• racionálnost decentralizace energetických systémů,  

• zajištění efektivní výše struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů,  

• zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí.7 

                                                 
7 Státní energetická koncepce – mpo.cz [online]. 2012, [cit. 28. února 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.mpo.cz/dokument5903.html> 
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2.4. Podnikání v energetických odvětvích na území ČR 

Podnikat v této oblasti může fyzická nebo právnická osoba, která získala licenci od Českého 

regulačního úřadu na základě písemné žádosti. Fyzická osoba musí splňovat základní 

podmínky. Těmito podmínkami se rozumí dosažení 18 let, úplná způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost prokazatelná výpisem z Rejstříku trestů, odborná způsobilost nebo 

ustanovení odpovědného zástupce. U právnické osoby musí tyto podmínky splňovat členové 

statutárního orgánu a zároveň si musí ustanovit odpovědného zástupce. Odborná způsobilost 

se prokazuje délkou praxe a dosaženým vzděláním. Lpí se na ukončeném vysokoškolském 

vzdělání technického směru se třemi roky praxe v oboru nebo na úplném středním odborném 

vzdělání technického směru ukončené maturitní zkouškou s šestiletou praxí v oboru. Fyzická  

i právnická osoba dále prokazuje finanční a technické zajištění nejméně po dobu 5 let.  

Licence se uděluje nejvýše na 25 let a to na: 

• výrobu elektřiny, 

• výrobu plynu, 

• přenos elektřiny, 

• přepravu plynu, 

• distribuci elektřiny, 

• distribuci plynu, 

• uskladňování plynu, 

• výrobu teplé energie, 

• rozvod tepelné energie.8 

Licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem se uděluje na dobu 5 let. Licence  

na činnosti operátora trhu se uděluje na dobu 25 let.  

Pro celé území ČR jsou vydávány jako výlučné: 

• licence na přenos elektřiny, 

• licence na přepravu plynu, 

• licence na činnost operátora trhu.9 

                                                 
8 § 4 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů 
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V případě, že fyzická osoba zemře nebo bude prohlášena za mrtvého, licence zaniká.  

U právnické osoby licence zaniká zánikem jí samotné. Energetický regulační úřad může 

rozhodnout o zrušení licence, když držitel přestal splňovat podmínky, porušuje povinnosti 

nebo právní předpisy. Jestliže uplyne doba, na kterou byla licence udělena, licence zaniká. 

V rámci své činnosti mají držitelé licencí určitá práva a povinnosti např. poskytovat pravdivé 

a úplné informace ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické 

inspekci, vyúčtovávat dodávku energií a služeb, vykonávat licencovanou činnost spolehlivě  

a bezpečně apod. 

2.5. Energetický management na úrovni municipalit 

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování 

spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického 

hospodářství.10 

Skládá z následujících činností:  

• měření spotřeby energie, 

• stanovení potenciálu úspor energie, 

• realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných 

opatření, 

• porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených, 

• aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města (dále také EPM)  

a akčních plánů k EPM.11 

Realizování energetického managementu není systémově ani investičně náročné. Postupnými 

kroky by se měla zlepšit organizace práce a také by se měla výrazně snížit spotřeba energie.   

                                                                                                                                                         
9 § 4 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů 
10 Energetický management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 4. březen 2012]. Dostupné 
z WWW <http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-
software/energeticky-management-dotace-mesta-obce-software> 
11 Energetický management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 4. březen 2012]. Dostupné 
z WWW<http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-
software/energeticky-management-dotace-mesta-obce-software> 
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2.5.1. Zavádění energetického managementu v obci 

Při zavádění energetického managementu na úrovni nižších územně samosprávných celcích  

je důležité, aby obec tento projekt aktivně podporovala v nějakém závazném dokumentu např. 

v interní směrnici obce. Po té vedení obce určí odpovědnou osobu (energetického manažera), 

která bude odpovědná za aplikování energetického managementu v obci. Energetický 

manažer je pro oblast energetiky (zásobování energií a energetické efektivnosti) partnerem 

ostatním odborům obce, podřízeným organizacím, správcům nemovitostí, správcům zdrojů  

i externím expertům a firmám. K odpovědné práci je energetickému manažerovi potřeba 

vytvořit vhodné podmínky a oproti dané zodpovědnosti vymezit dostatečně širokou 

pravomoc. Efektivnější energetický management vznikne sestavením týmu energetického 

manažera, který se skládá z pracovníků úřadu a podřízených institucí. Vytvoří se tak 

spolupráce, která pokryje veškerou agendu spojenou s využíváním energie. Činnost členů 

týmu je zpravidla zahrnuta v jejich pracovních povinnostech. Energetický manažer rozděluje 

úkoly s cílem zajistit sběr všech dat jak pro počáteční analýzu, tak pro průběžné sledování 

spotřeby energie a ostatních úkonů souvisejících s hospodařením s energií. Analýza  

se provádí vždy na počátku zavádění energetického managementu a při nákupu nového 

majetku, který si obec pořídí. Analýza má dvě části. První část se věnuje dodávkám energie, 

kde se zpracovává přehled o cenách energií, alternativních či vlastních zdrojích energie 

(kogenerační jednotky, výtopny na biomasu, bioplynové stanice, větrné elektrárny apod.). 

Cílem této části analýzy je zajistit stabilní a bezpečné dodávky za nejnižší ceny. Druhá část 

analýzy rozpracovává detailní přehled o spotřebě energie. Na základě zjištění skutečného 

stavu v obci vytvoří manažer dlouhodobou koncepci, která se nazývá energetický plán. 

Energetický plán musí schválit zastupitelstvo i rada obce. Jako ke každé koncepci, i zde  

je důležité v pravidelných intervalech připravovat akční plán, který obsahuje návrh 

konkrétních opatření v časovém horizontu 1-3 roky.12  

Opatření lze rozdělit podle výše nákladů na opatření:  

• s nulovými nebo nízkými náklady - školení zaměstnanců úřadu o správném režimu 

větrání v zimním období, pořízení teploměrů do místností,  

                                                 
12  Energetický management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 4. březen 2012]. Dostupné 
z WWW <http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-
software/energeticky-management-dotace-mesta-obce-software> 



17 

 

• s nízkými náklady - optimalizace topné soustavy, pořízení regulačních prvků, výměna 

světelných zdrojů, přístroje omezující spotřebu v režimu stand-by apod., 

• s vysokými (investičními) náklady - výměna oken, tepelná izolace budovy, výměna 

tepelných rozvodů, modernizace veřejného osvětlení atd.13 

Aby byl energetický plán realizovatelný, je zapotřebí provázanost konkrétních opatření 

s rozpočtem obce. Pomocí nástrojů energetického managementu jsou cíle energetického plánu 

naplněny.14 

Mezi základní nástroje energetického managamentu patří: 

• energetické audity, 

• monitoring a targeting, 

• informační systém, 

• dotační programy, 

• metody EPC (financování úspor energie třetí stranou), 

• spolupráce veřejného a soukromého sektoru apod.15 

Energetický manažer vyhodnotí dosažené výsledky, které poté porovnává a zjišťuje, jestli 

zavedená opatření vedla k dosažení vytyčených cílů. Následně stanoví nové návrhy nebo 

doporučení, které pak může vedení obce schválit a aktualizovat cíle, tedy nový energetický 

plán.  

2.6. Alternativní zdroje energie 

S ohledem na stále snižující se zásoby fosilních paliv se stává využití alternativních zdrojů 

energií jako správný směr. Tento jev je úzce spojen s nárůstem populace a zvyšujícím 

potřebám energií, které se právě získávají z fosilních paliv. Využitím alternativních zdrojů 

energií můžeme částečně snížit vliv fosilních paliv a zároveň hledat nové alternativní paliva  

                                                 
13 Energetický management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 4. březen 2012]. Dostupné 
z WWW <http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-
software/energeticky-management-dotace-mesta-obce-software> 
14 Energetický management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 4. březen 2012]. Dostupné 
z WWW<http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-
software/energeticky-management-dotace-mesta-obce-software> 
15 Energetický management – energetickymanagement.cz [online]. 2012, [cit. 4. březen 2012]. Dostupné 
z WWW<http://www.energetickymanagement.cz/cz/energeticky-management--mesta-obce-
software/energeticky-management-dotace-mesta-obce-software> 
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a technologie, které budou mít větší možnosti využití nám dnes známých zdrojů energie.     

Využití přírodních zdrojů energie jsou pro současný i budoucí život člověka velmi důležité. 

Lze je rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Neobnovitelné zdroje, které 

vznikaly na naší Zemi po řadu miliónů let energie, mají omezenou zásobu a je možno  

je časem zcela vyčerpat. Jedná se především o ropu, rašelinu, zemní plyn a uhlí. Člověk  

si navykl tyto zdroje velmi využívat, ale zásoby se snižují. Proto se v poslední době přechází 

od neobnovitelných zdrojů k obnovitelným zdrojům energie. Podle zákona o životním 

prostředí se obnovitelným zdrojem rozumí: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost  

se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka.“ Definice obnovitelných zdrojů podle § 2 zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů zní: „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní 

přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální 

energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového 

plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.“   

2.6.1. Větrná energie 

Z historického hlediska byla větrná energie využívána v mnoha hospodářských činnostech. 

Síla větru byla využívána k pohánění větrných mlýnů nebo také napínala plachty lodím. 

V současnosti se prostřednictvím větrných turbín používá pro energetické účely. Každý stát 

má odlišné povětrnostní podmínky. Výhodu mají státy s přístupem k moři. Rozlišují se 3 typy 

větrných elektráren (dále jen VE) – malé, střední a velké. Jednotlivé typy se liší velikostí 

průměru rotoru a výrobní kapacitou. Malé VE se instalují na odlehlé budovy, které nemají 

možnost napojení na rozvodnou síť nebo jako doplňkový zdroj energie v oblastech s vysokým 

prouděním vzduchu. Oproti tomu instalace velkých elektráren s velkým výkonem nadále 

převládá. V České republice se větrné elektrárny staví ve vyšších nadmořských výškách 

zpravidla nad 500 m n. m., kde rychlost větru je vyšší než 5 m/s. Samotné instalaci VE 

předchází náročné měření proudění vzduchu v různých výškách a to z důvodu určení 

maximálního možného výkonu VE. 
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Obr. č. 2.1: Větrná mapa ČR s průměrnou rychlostí větru ve 40 m nad zemí udávané 

v m/s 

 

Zdroj: Větrná mapa -  casopisstavebnictví.cz [online]. 2012, [cit. 8. Března 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=185> 

 

Z grafu je patrné, že nejlepší lokality pro instalace větrných elektráren se nachází 

v příhraničních horských oblastech. V těchto místech je ovšem výstavba regulována. 

Důvodem je ochrana životního prostředí a také velmi proměnlivé klimatické podmínky.  

2.6.2. Energie Slunce 

Sluneční energie sehrává v lidském životě velkou roli. Používala se už ve starověkém Egyptě 

na ohřev vody v tmavých nádržích a postupně se její využití vypracovalo do dnešní podoby. 

V současnosti se považuje za jediný přírodní zdroj, který by dokázal v případě nutnosti pokrýt 

veškerou současnou potřebu energie. Sluneční záření lze rozlišit na pasivní a aktivní. Pasivní 

sluneční záření získává energii prostřednictvím prosklených konstrukcí nebo zimních zahrad. 

Aktivní sluneční záření vzniká instalací přídavných technických zařízení. Sluneční energie lze 

přeměnit na elektrickou energii dvěma způsoby. První způsob je soustřeďování přímého 

slunečního záření na absorbéru. Jedná se o sluneční tepelnou energii, která v ČR je nevýhodná 

kvůli nízkému slunečnímu záření. Druhý způsob je soustřeďování slunečního záření  

na sluneční panely. Jedná se o sluneční fotovoltaickou elektrárnu (dále jen FVE). Tento trend 

fotovoltaických elektráren je v dnešní době stále rostoucí. Jeho důvodem jsou výhodné ceny 

za elektřinu vyrobenou z FVE a dostupnost technologie. I přes, poměrně malé procento 
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využití dnešních fotovoltaických (dále jen FV) panelů poskytují tyto panely poměrně velký 

zdroj energie jak pro rodinné domy, tak pro různé podniky. Důležitým kritériem je vhodnost 

střechy a její orientace. S tímto faktorem se nám mění výkon FVE. Díky moderním 

technologiím je možno instalovat fotovoltaické články téměř do všech možných ploch budov, 

což zvyšuje elektrickou nezávislost. Samozřejmě je instalace FVE závislá na poloze stejně 

jako jako je tomu u VE. Ne každá instalace FVE se pro daný objekt vyplatí. Vliv slunečního 

záření je možno vidět na mapce uvedené níže. 

Obr. č. 2.2: Sluneční mapa 

 

Zdroj: sluneční mapa – ceskesvycarsko.cz [online]. 2007, [cit. 8. Března 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.ceskesvycarsko.cz/ops-editorial.php?eid=453> 

 

V ČR dopadá na povrch za rok průměrně 1 100 kWh/m2 energie. Důležitou roli v solární 

energii sehrává geografická poloha. V nížinatých oblastech je průměrný dopad slunečního 

záření vyšší. Celá jižní Morava a oblast středních Čech jsou pokryty vysokým slunečním 

zářením. Naopak příhraniční horské oblasti nejsou zasaženy tak vysokým dopadem 

slunečního záření. Kromě geografické polohy existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují 

solární energii např. roční doba, lokální podmínky, oblačnost apod.  
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2.6.3. Vodní energie 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších obnovitelných zdrojů. První zmínky pochází  

už ze středověku, kdy se vodní energie využívala k splavování lodí, vorů, dřeva a později 

k pohonu mlýnu, pil apod. Energii z vody lze získat kinetickou energií, potenciální energií 

anebo jejich kombinací. Na vodních tocích mohou být postaveny velké anebo malé vodní 

elektrárny, které mají v ČR výkon do 10 MW a přečerpávací vodní elektrárny. Při výstavbě 

velkých vodních elektráren vzniká problém spojený s oblastí životního prostředí. Jedná  

se o velký zásah do přírodního rázu krajiny a zásahu do vodního ekosystému. Dochází 

k zatopení velkého území. Naopak malé vodní elektrárny mohou přispět životnímu prostředí 

tím, že čistí a provzdušňují tok. Instalace malých elektráren se provádí v místech, kde 

v minulosti stály mlýny, jezy, hamry nebo pily. V případě menších povodní plní vodní 

elektrárny funkci obrannou. Přehradní hrází lze malým povodním předejít. Pozitivem 

výstavby elektrárny jsou minimalizace znečištění ovzduší, snadná údržba i obsluha na dálku, 

zároveň vhodné pro rekreační a vodohospodářské účely.  

2.6.4. Energie biomasy 

Biomasa je definována jako hmota organického původu. Získává se nejčastěji ze dřeva, 

dřevního odpadu, rostlin, slámy, zemědělských zbytků nebo exkrementů užitkových zvířat. 

Využití spočívá v oblasti tepla, pohonných hmot a elektřiny. Ve srovnání s uhlím, ropou  

a zemním plynem je spalování biomasy výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Neznečišťuje 

v takové míře ovzduší. Podle obsahu vody se biomasa dělí na suchou, mokrou a speciální. 

Suchá je vhodná ke spalování a tvoří ji dřevo nebo sláma. Mokrá biomasa vzniká z kejdy, 

hnoje nebo z kalu čističek a slouží k výrobě bioplynu. Posledním typem je speciální biomasa, 

která se získává z olejnin, škrobových a cukernatých plodin. Z této biomasy se získává 

bionafta nebo líh. Kromě obsahu vody v biomase je důležitá technologie zpracování. Základní 

typy technologického zpracování jsou: 

• termochemická přeměna biomasy (suché procesy) – spalování, zplyňováni a pyrolýza, 

• biochemická přeměna biomasy (mokré procesy) – anaerobní vyhnívání (metanové 

kvašení), lihové kvašení, výroba biovodíku, 
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• mechanicko – chemická přeměna biomasy – lisování olejů a jejich následná úprava 

(výroba bionafty, přírodních maziv).16 

 

Obr. č. 2.3: Mapa bioplynových stanic v ČR 

 

Zdroj: Pandatron -  koncentraci smogu sníží biomasa [online]. 2012, [cit. 8. Března 2012]. Dostupné z WWW 

<sahttp://pandatron.cz/?2952&koncentraci_smogu_snizi_vytapeni_biomasou> 

Na mapě lze vidět, že síť bioplynových stanic je poměrně hustá. Několik desítek obcí v ČR 

začaly využívat vytápění z bioplynových stanic, které jsou v lokálních zemědělských 

podnicích. Řada měst přešla k alternativnějšímu způsobu vytápění a zároveň šetrnějšímu 

k životnímu prostředí. Upustila od uhelných výtopen a začala podporovat vytápění biomasou. 

Začaly se využívat alespoň části rozsáhlých zemědělských objektů, které zbyly po centrálně 

plánovaném hospodářství.  

2.6.5. Geotermální energie 

Geotermální energie získává teplo z hlubin Země, které z jádra proniká na povrch.  

                                                 
16 BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J. a kol. Alternativní energie pro váš dům. 2. aktualit. vyd. Brno: EkoWATT,  

2004. 125 s. ISBN 80-86517-89-6. 
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Z hlediska využití se rozlišují čtyři kategorie: 

• energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130 °C) pro výrobu elektrické 

energie, 

• energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130 °C) pro výrobu 

elektrické energie, 

• energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130 °C) pro výrobu tepla, 

• geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla).17 

Geotermální elektrárny a teplárny se staví ve vulkanických aktivních oblastech, kde využívají 

k pohonu turbín horkou páru stoupající pod tlakem z gejzírů a horkých pramenů. Mohou být 

postaveny i jinde, ale vrt má hloubku až 5 km a teplota se pohybuje mezi 150° až 180°. V ČR 

se připravuje stavba geotermální teplárny v Litoměřicích, kde se pracuje na provedení tří vrtů 

s hloubkou 4 až 5 km. Instalovaný elektrický výkon bude asi 5 MW, tepelný výkon použitý 

pro městskou teplárenskou síť bude 47 MW. Kromě Litoměřic uvažují o výstavbě 

geotermálních tepláren i další města. Výhodou geotermální teplárny jsou nízké provozní 

náklady – teplárna nepotřebuje žádné palivo a energie z podzemí by měla vydržet nejméně 30 

let. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady a zejména vysoké náklady na zkušební vrty, 

které nakonec nemusí potvrdit vhodnost výstavby v daném místě.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 MPO - Geotermální energie a jejich typy [online]. 2012, [cit. 8. Března 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie> 
18 MPO - Geotermální energie a jejich typy [online]. 2012, [cit. 8. Března 2012]. Dostupné z WWW 
<http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie> 
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Obr. č. 2.4: Geotermální mapa ČR 

 

Pozn.:Červená barva – velmi vhodné, zelená barva – vhodné, modrá barva – nevyhovující. Zdroj: GEOMEDIA 

s.r.o. [online]. 2010, [cit. 20. února 2011]. Dostupné z WWW <http://www.geomedia.cz/index.htm>. 
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3. VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK  V 

HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 

Kogenerace je definovaná jako kombinovaná výroba elektřiny a tepla (dále jen KVET).  

Ve své podstatě se jedná o technologii, která je již dlouho známa. Jde o synonymum pojmu 

teplárenská výroba, která je v podvědomí lidí známější. Název vznikl převzetím anglického 

slova co-generation někdy na počátku 90. let.19  

Velký rozmach v kogenerační technologii přinesla legislativa. Prostřednictvím směrnice 

2004/8/EC o podpoře kogenerace založené na efektivní poptávce po teple a vnitřním 

energetickém trhu byla přiznána podpora pro technologie a byl zaveden pojem vysoce účinná 

kogenerace. Na ustanovení této evropské směrnice reaguje i česká legislativa Energetickým 

zákonem 406/2000 Sb., v němž jsou stanoveny podmínky, připojení, prodej a osvědčení 

kombinované výroby elektřiny a tepla. Kogenerační technologie je tedy podporována v celé 

Evropské unii. V České republice mají provozovatelé kogeneračních jednotek (dále jen KJ) 

nárok na příspěvek na elektřinu z kogenerace. Výši příspěvku každoročně stanovuje 

Energetický regulační úřad. Jeho výše se liší v závislosti na velikosti a způsobu provozu KJ.  

Principem KJ je efektivně využít primární energetické zdroje k účinné dodávce požadovaného 

tepla a elektrické energie. „Jedná se o proces přeměny energie z paliva tak, že nejprve  

se využije vysoko potenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) k vykonání 

práce a teprve potom se pracovní látka o nižší teplotě využije pro pokrytí potřeb tepla.“ 

Instalací kogenerační jednotky se sníží škodlivé emise, zmenší se spotřeba primárních 

energetických zdrojů a dosáhne se finančních úspor. Primárním palivem může být zemní 

plyn, propan-butan, bioplyn nebo i jiné palivo, které však musí být konzultováno 

s výrobcem.20 

 

 

 

                                                 
19 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 
ISBN 978-80-7328-151-9. 
20 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 
ISBN 978-80-7328-151-9. 
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Obr. č. 3.1: Srovnání KVET a odděleného způsobu výroby elektřiny a tepla  

 

Zdroj: CEZ – Kogenerace [online]. 2010, [cit. 10. března 2012]. Dostupné z WWW 

<http://www.cez.cz/kogenerace/cs/o-kogeneraci.html>. 

Následující znázornění porovnává dva způsoby výroby energií směřující k zákazníkovi: 

• oddělený způsob výroby elektřiny a tepla, 

• kombinovaný způsob výroby elektřiny a tepla. 

Rozdíl spočívá v tom, že klasickým elektrárnám vzniká při výrobě energie určité množství 

tepla, které bez užitku vypouští do okolí a vznikají tak velké ztráty. Kdežto kogenerační 

jednotka využívá teplo k vytápění, tím šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho 

nákup a zároveň má minimální ztráty.  

Princip KJ je tedy vysvětlen. Vzhledem k tomu, že záměrem této práce není technická 

stránka, nýbrž ekonomická, nebude se do technických detailů zabíhat. Jen pro přiblížení  

je vhodné zmínit alespoň základní části KJ, nejčastěji používané pohony, trendy a některé 

nové technologie rozšiřující možnosti použití KJ.  

Každý kogenerační zdroj sestává z těchto čtyř základních částí:  

• motoru (pohonné jednotky), 

• elektrického alternátoru včetně zařízení pro připojení na spotřebitelskou a veřejnou síť, 



27 

 

• kotle nebo výměníků tepla vč. propojení na tepelné rozvodné sítě, 

• kontrolního a řídícího systému.21 

V současné době se jako pohon v kogeneračních jednotkách nejčastěji používají:  

• parní turbíny, 

• spalovací turbíny, 

• spalovací motory, 

• paroplynová (kombinovaná) zařízení.22 

S intenzivním vývojem přicházejí na trh nové druhy pohonných jednotek: 

• Stirlingovy motory, 

• Mikroturbíny, 

• zařízení využívající organický cyklus (ORC), 

• systém Talbott, 

• parní motory23 

a také zcela nové principy kogeneračních zařízení: 

• palivové články. 

Objevují se zařízení dovolující přípravu nových paliv (obnovitelných) pro kogenerační 

pohony:  

• zplyňovací zařízení, 

• zařízení pro rychlou pyrolýzu, 

• zařízení vyrábějící bioplyn.24 

Některé nové technologie rozšiřují možnosti použití kogeneračních jednotek:  

• tepelná čerpadla, 

• absorpční chladicí zařízení. 

                                                 
21 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 
ISBN 978-80-7328-151-9. 
22 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 
ISBN 978-80-7328-151-9. 
23 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 
ISBN 978-80-7328-151-9. 
24 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 
ISBN 978-80-7328-151-9. 
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3.1. Pole působnosti kogeneračních jednotek 

Okruh uplatnění kogeneračních jednotek je široký. Využívají se zejména v centrálních 

výtopnách, kondenzačních elektrárnách s možností dodávky tepla, nemocnicích, velkých 

administrativních budovách, školách, obchodních centrech, čističkách odpadních vod, 

průmyslových podnicích, sportovních zařízeních, rodinných domcích apod. Podmínky  

pro výstavbu kogeneračních jednotek jsou pro jednotlivé objekty různorodé. Podle spotřeby 

energie a tepla se doporučují různé typy kogeneračních jednotek např.: 

• rodinné domky a menší komplexy obytných budov – pro tyto objekty se kogenerační 

jednotky instalují v menším měřítku, zvláště kvůli velkým počátečním investičním 

nákladům, nízké roční spotřebě tepla a délce návratnosti investic. Výstavba může 

proběhnout jen v případě, že je dlouhodobě legislativně zajištěn prodej vyrobené 

elektřiny za příznivou cenu. Pro vytápění domů nebo menší skupinu budov  

se projektují malá kogenerační zařízení. Dominují zde hlavně spalovací motory, 

mikroturbíny, Stirlingovy motory a palivové články; 

• hotely a penziony – instalace je vhodná v případě, že objekty mají alespoň 50 lůžek, 

čímž je zajištěna dostatečná spotřeba tepla, elektřiny a teplé užitkové vody. 

Doporučují se menší kogenerační jednotky se spalovacími motory; 

• nemocnice – jsou příznivým objektem pro instalaci. Ve vysoké míře celoročně  

a rovnoměrně spotřebovávají teplo i energii, což vede k efektivnímu využití 

kogeneračního zařízení. Zároveň téměř všechnu vyrobenou elektrickou energii použijí 

k vlastní spotřebě.  V letních měsících potřebují poměrně velké množství užitkové 

vody, klimatizace a chlazení, proto lze využít trigenerační technologii (kombinace 

výroby tepla, elektřiny a chladu). Pozitivem kogeneračního zařízení u tohoto objektu 

je také možnost využít jej jako nouzový zdroj elektřiny;  

• internáty a vysokoškolské koleje – vykazují relativně vysokou spotřebu tepla  

i elektřiny. Problém spočívá v době školních prázdnin, kdy je znatelné omezení 

provozu. Instalují se zde kogenerační jednotky se spalovacími motory; 

• administrativní budovy a školy – existuje zde mnoho faktorů, které snižují roční dobu 

využití kogeneračního zařízení. Problém souvisí s topnou sezónou a letním obdobím. 

Potřeba tepla pro ohřev teplé užitkové vody je v letních obdobích velmi nízká. Dalším 
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negativem jsou víkendy, svátky a ve školách prázdniny, kdy je provoz omezený. Proto 

se klade důraz na pečlivou ekonomickou analýzu, která určí, zda je instalace pro daný 

objekt vhodná. Vzhledem k tomu, že v poslední době roste zájem o klimatizace, je zde 

vhodné zvážit uplatnění spalovacích motorů ve spojení s absorpčním chlazením. Tím 

se mohou podmínky pro instalaci výrazně zlepšit; 

• obchodní domy – mají velmi příznivé podmínky pro výstavbu kogeneračních 

jednotek. V rámci svého provozu potřebují celoročně dostatek tepla pro vytápění, 

elektřiny pro osvětlení a pohon ventilátorů větrání a klimatizaci; 

• rekreační a sportovní zařízení -  provoz těchto zařízení vyžaduje dostatek tepla  

pro ohřev vody v bazénech, sprchách, vytápění apod. Zároveň je důležitá elektrická 

energie, která pohání čerpadla, ventilátory, používá se pro osvětlení apod.; 

• průmyslové podniky – předpoklady pro výstavbu kogeneračních jednotek jsou 

různorodé. Odlišnosti spočívají v oblasti průmyslového zaměření, tedy zda se jedná  

o chemický průmysl nebo strojírenský apod. Záleží také na typu směn, které podnik 

preferuje. Především vhodné podmínky splňují závody s vícesměnným provozem. 

Existuje řada dalších podmínek závislých na instalaci, ale ty jsou více specifické. 

Obecně lze říci, že v menších průmyslových podnicích se používají kogenerační 

jednotky se spalovacími motory a palivovými články. Velká kogenerační zařízení 

spojená s výrobou vodní páry jsou určena pro velké průmyslové komplexy budov. 

Vhodným typem pro tyto podniky jsou parní a spalovací turbíny nebo spalovací 

motory o velkém výkonu. Pro velká kogenerační zařízení spojená s tepelnými 

centrálami nebo spalovnami jsou vhodné parní turbíny o středním nebo velkém 

výkonu a spalovací turbíny v paroplynovém zapojení; 

Pozitiva kogeneračních jednotek  

• při vlastní spotřebě tepla a el. energie se vyhneme přenosovým ztrátám, 

•  využíváním odpadního tepla při výrobě el. energie dochází až ke 40% úspoře paliva 

se srovnáním s tradičními technologiemi, 

• palivo je v KJ využíváno s vysokou účinností a to 80% až 85%. Z toho připadá 30%  

až 35% na el. energii a 65 až 70% na teplo, 
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• přebytky vyrobené el. energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě  

na základě smluvního vztahu s distribuční společností a tím může výrazně ovlivnit 

návratnost vložených finančních prostředků, 

•  kogenerační jednotky produkují nízké emise škodlivin ve srovnání s uhlím, 

• možnost převést tepelnou energii na chlad a tím v dnešní době využít ke klimatizaci.25 

Negativa kogeneračních jednotek 

• poměrně vysoké investiční náklady, 

•  návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobeného tepla  

a el. Energie, 

•  zajistit ochranu proti hluku (např. protihlukové kryty, zvuková izolace strojovny, 

pružné uložení jednotek na základ apod.).26 

3.2. Návrh kogenerační jednotky pro obec  

Návrh kogenerační jednotky bude projektován pro obec Tísek, která se nachází 

v Moravskoslezském kraji v nadmořské výšce 440 m. n m. Pro přesnější geografické určení  

je vhodné zmínit, že obec leží necelých 5 km od města Bílovce. Obec má relativně výhodnou 

polohu, protože leží 25 km od statutárního města Ostrava a 25 km od města Nový Jičín. 

Doprava z obce do těchto měst, ať už za prací nebo jiným účelem, je tedy adekvátní. Rozloha 

katastrálního území obce zaujímá 8,21 km2 a podle posledního sčítání lidu čítá 964 obyvatel.  

Kromě výše zmíněných obecných pozitiv kogeneračních jednotek existuje ještě několik 

důvodů pro realizaci kogeneračních jednotek v obci. Těmito důvody jsou: 

• snížení nákladů na elektrickou energii a na vytápění – vzhledem k tomu, že náklady  

na tyto složky se neustále zvyšují a nelze bez nich v dnešní době existovat, měly  

by obce vyhledávat alternativní řešení k jejich snížení. Vhodnou příležitostí se právě 

nabízí instalace kogenerační jednotky; 

                                                 
25 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 

ISBN 978-80-7328-151-9. 

26 KRBEK, J., POLESY, B. Kogenerační jednotky zřizování a provoz. 1. vyd. Praha: PRATR a. s., 2007. 201 s. 

ISBN 978-80-7328-151-9. 
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• může přispět k rozvoji obce – tím, že se sníží náklady na energie a teplo, může obec 

využít ušetřené finanční prostředky k jiným účelům např. pořádání většího počtu 

kulturních akcí pro občany, oprava chodníků v obci apod.; 

• zmírnění dopadů na životní prostředí – spousta lidí vyhledává lepší a kvalitnější 

ovzduší. Pokud se obec bude reprezentovat podporou životního prostředí lze 

předpokládat, že tento postoj přiláká nové občany; 

• inspirování ostatních obcí - pokud bude obec dobrým motivátorem pro ostatní obce, 

může jim v případě zájmu poskytnout informace o průběhu instalace, doporučit 

dodavatele, provádět prezentace apod.  

Návrh kogenerační jednotky je zvolen pro 4 vybrané obecní budovy – nově vystavěnou 

tělocvičnu, mateřskou školu, základní školu a dům služeb. Volba obecních objektů je vybrána 

účelově, zejména kvůli dostatečné spotřebě energie a tepla a vzájemné blízkosti budov, což 

umožní jejich následné propojení trubkami v rámci realizace kogenerační jednotky. 

3.2.1. Popis zvolených obecních objektů 

Budovy jsou vytápěny plynem a nachází se ve středu obce Tísek. Vzhledem k tomu,  

že všechny 4 zvolené objekty mají relativně velkou spotřebu energie a tepla, ale nejsou 

z hlediska času pravidelnými odběrateli, bude vhodné tyto objekty propojit prostřednictvím 

potrubí, aby vytápění bylo efektivnější a snížila se tak doba návratnosti investice. Pro 

napojení KJ na jednotlivé objekty, bude využito stávajícího potrubí. 

• obecní tělocvična – využívá se po celý rok nejen žáky místní školy, ale také obyvateli 

obce a zájmovými sdruženími. Pro provoz je zapotřebí dostatek tepla  

pro ohřev vody ve sprchách a na vytápění. Elektrickou energií jsou poháněny 

ventilátory a osvětlení. I když se jedná o novostavbu, není zde instalována klimatizace, 

která by byla v letních měsících užitečná; 

• základní škola a Mateřská škola – maximální kapacita činí 80 žáků. Součástí  

je družina, jídelna a kuchyně. Nežádoucí aspekty instalace kogeneračních jednotek 

souvisí s obdobím prázdnin, víkendů a svátků, kdy je provoz minimální. Dalším 

negativem jsou rozdíly v době topné sezóny, kdy je spotřeba tepla vyšší než v letních 
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měsících. Výhoda spočívá v relativně velké spotřebě energie zvláště kvůli kuchyni, 

kde se připravuje jídlo po celý den; 

• dům služeb – v této budově sídlí několik živnostníků, kteří poskytují služby občanům 

např. kadeřník, pošta, lékař, knihovna apod. Budova se využívá celoročně. 

Provozováním služeb se využívá dostatek elektrické energie. V menším měřítku  

se využívá teplá užitková voda. Nežádoucí jsou zde opět rozdíly v době topné sezóny 

a v době letních měsíců;  

3.3. Výběr vhodného dodavatele KJ  

Na českém trhu existuje několik dodavatelů zabývající se instalací kogeneračních jednotek. 

Mezi přední dodavatelé, kteří mají letité zkušenosti s instancemi KJ, patří např. společnost 

TEDOM, ČEZ kogenerace, Motorgas, Viessmann. Tyto zmíněné společnosti mají širokou 

škálu působnosti. Rozsah jejich zkušeností začíná u menších projektů a končí velkými 

projekty nejen v ČR, ale také v zahraničí. Proto budou důležitým aspektem reference  

a zkušenosti jednotlivých dodavatelů s obdobnými instalacemi. Je zapotřebí vyhnout  

se dodavatelům, kteří mají zkušenosti pouze s instalací KJ pro velké objekty nebo naopak  

jen s malými projekty, protože pro zvolené obecní objekty by dodavatel marně hledal 

aplikaci. Jednotliví dodavatelé se také liší motory užitými v KJ, které hrají významnou roli 

v účinnosti stroje, elektrickým generátorem, výměníkem tepla apod. Nejdůležitějším 

technickým faktorem při určování KJ je tepelná a elektrická účinnost. Při volbě nejúčinnější 

jednotky je důležité přihlížet k její pořizovací ceně. Z těchto důvodů je základní podmínkou 

najít takového dodavatele, který nabídne vhodný typ KJ pro zvolené obecní objekty  

za příznivou pořizovací cenu. Při výběru dodavatele lze také přihlížet a zohledňovat jejich 

přístup ke koncovému klientovi, způsob provedení instalace, návrhu řešení a možnosti 

přizpůsobit se stávajícím technologiím uvnitř zmíněných objektů. V krajním případě by bylo 

vhodné uvažovat pro vybrané objekty možnost pořízení do budoucna absorpčního zařízení na 

výrobu chladu pro letní měsíce.   

Záměrem je posoudit více nabídek výstavby KJ pro obec Tísek. Vzhledem k tomu,  

že z oslovených dodavatelů byli ochotni poskytnout bezplatné informace jen dva subjekty, 

budou návrhy posuzovány v rámci těchto možností. Informace poskytla firma Tedom  

a Motorgas. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé podmínky zmiňovaných firem.  
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Pro adekvátní zhodnocení jsou veškeré dostupné informace přehledně rozčleněny do několika 

okruhů. Jedná se o reference, zkušenosti, cenu, navržený typ KJ, platební podmínky, termín 

dodání, záruční servis, pozáruční servis a generální opravy. Na základě těchto aspektů bude 

zvolen vhodný dodavatel.  

3.3.1. Tedom  

Reference a zkušenosti 

Působí na trhu od roku 1991. Za dobu své existence dosáhla dynamického růstu a v roce 2007 

byla zařazena mezi 100 nejlepších firem v České republice. V současnosti je významnou 

holdingovou společností zaměstnávající přes 600 pracovníků. Na evropské půdě vyniká 

především v oblasti malé a střední kogenerace. S kogeneračními jednotkami této firmy  

je možné se setkat v 35 zemích celého světa – od Austrálie přes Čínu, Rusko, celou Evropu až 

po Ameriku. V rámci dvacetiletého působení na trhu prodala firma více než 2 000 KJ. 

Kogenerační jednotky Tedom jsou vyráběny ve třech řadách – Micro (do 50 kW), Cento  

(do 300 kW) a Quanto (do 2 000 kW). Pyšní se instalací KJ Cento např. v plaveckých 

bazénech v Rožnově pod Radhoštěm, Novém Jičíně, Mohelnici, Hořovicích nebo také 

v hotelích v Gerlachově, Kroměříži apod.  

Navržený typ KJ a jeho cena 

Na základě dodaných podkladů byla navržena kogenerační jednotka CENTO NEW T 80 SP 

v kapotovaném provedení pro vnitřní instalaci na zemní plyn. Cena této jednotky byla 

vyčíslena na 2 450 000 Kč bez DPH. V ceně je započítána dodávka kompletní jednotky 

včetně oživení, uvedeni do zkušebního provozu, zaškolení obsluhy, provozní náplně KJ, 

chladič technologického a nouzového okruhu, odvaděč kondenzátu, hasící systém, připojení 

do sítě přes internet, převodník kopírování vlastní spotřeby, ovládání 3 - cestných ventilů, 

digitální dvoutarifní cejchovaný elektroměr, dálkový dohled, doprava jednotky, složení  

a konečné usazení jednotky. Cena nezahrnuje projektovou dokumentaci, připojení na rozvody 

plynovodu a vytápění, elektroinstalaci do stávající sítě a výfukové potrubí.  

Platební podmínky 

Firma Tedom má nastaveny standardní platební podmínky. Při podpisu smlouvy vyžaduje 

60%, před expedicí 30% a 10% ceny po uvedení do provozu, maximálně však do 30 dnů  

po dodání. 
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Záruční servis 

Firma Tedom nabízí dvě varianty záruky. První varianta je na bázi klasické záruky, která trvá 

24 měsíců od data uvedení KJ do provozu, nejdéle však 27 měsíců od expedice KJ 

k zákazníkovi. Veškeré závady vzniklé v záruční době jsou bezplatně odstraněny. Druhá 

varianta se nazývá servisní pojištění, které je smluveno na určitou dobu. Funguje na bázi 

pravidelného poplatku z vyrobené kWh elektřiny, který zahrnuje různé úrovně činností  

až po tzv. full service, kde je v poplatku zahrnuto vše kromě paliva.  

Termín dodání 

Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 15 – 18 týdnů od uzavření smlouvy o dílo. 

Pozáruční servis a generální opravy 

Provádějí pravidelná technická ošetření předepsaná výrobcem, pozáruční servis všech částí 

KJ, střední a generální opravy KJ za úplatu. 

3.3.2. Motorgas 

Reference a zkušenosti 

Působí na trhu přibližně dvacet let a doposud dodali více než 140 KJ. V současnosti má 

několik poboček po ČR (Praha, Frýdek - Místek, Cheznovice), na Slovensku (Bratislava  

a Prievadza), v Polsku a v Maďarsku. Nabízí tyto typy řad KJ – MGM s motory MAN (30 – 

400 kWe), MGV a APG s motory WAUKESHA (250 – 1 000 kWe). Má zkušeností 

s instalací KJ pro několik čističek odpadních vod např. v Brně, Liberci, v Lounech, 

Klatovech, dále výstavba KJ proběhla v nemocnici v Liberci a Děčíně apod.  

Navržený typ KJ a jeho cena 

Firma Motorgas doporučila KJ řady MGM s motory MAN (30 – 400 kWe) v kapotovaném 

provedení pro vnitřní instalaci na zemní plyn. Cena této jednotky byla vyčíslena na 2 500 000 

Kč bez DPH. V ceně je započítána dodávka kompletní jednotky včetně oživení, uvedeni  

do zkušebního provozu, zaškolení obsluhy, provozní náplně KJ, chladič technologického  

a nouzového okruhu, odvaděč kondenzátu, hasící systém, připojení do sítě přes internet, 

převodník kopírování vlastní spotřeby, ovládání 3 - cestných ventilů, digitální dvoutarifní 

cejchovaný elektroměr, dálkový dohled, doprava jednotky, složení a konečné usazení 
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jednotky. Cena nezahrnuje projektovou dokumentaci, připojení na rozvody plynovodu  

a vytápění, elektroinstalaci do stávající sítě a výfukové potrubí.  

Platební podmínky 

Stejně jako fimra Tedom má i Motorgas nastaveny standardní platební podmínky. Při podpisu 

smlouvy vyžaduje 60%, před expedicí 30% a 10% ceny po uvedení do provozu, maximálně 

však do 30 dnů po dodání. 

Záruční servis 

Motorgas poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od data uvedení KJ do provozu, nejdéle však 

27 měsíců od expedice KJ k zákazníkovi. Veškeré závady vzniklé v záruční době jsou 

bezplatně odstraněny. O dalších případných typech záručního servisu se nezmiňuje.  

Termín dodání 

Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 14 – 17 týdnů od uzavření smlouvy o dílo. 

Pozáruční servis a generální opravy 

Provádějí pravidelná technická ošetření předepsaná výrobcem, pozáruční servis všech částí 

KJ, střední a generální opravy KJ za úplatu. 
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3.3.3. Zhodnocení a selekce dodavatele KJ 

Každý ze zmíněných dodavatelů se vyznačuje určitými přednostmi a nabízí zajímavé 

podmínky. Pro adekvátní volbu vhodného dodavatele bude zapotřebí využít nákladovou 

metodu zvanou analýza nákladů a užitků (CUA). Pomocí této metody lze efektivně zhodnotit 

informace, které jinak nemohou být oceněny peněžně. Účelem této metody je zjistit, do jaké 

míry dodavatelé odpovídají očekávanému uspokojení potřeb a cílům, přičemž se zohlední 

vynaložené náklady na KJ. „Užitek lze měřit zejména na základě expertně vyjádřené hodnoty 

varianty bodovým hodnocením“. Kromě bodového hodnocení jsou důležitou součástí patřičně 

zvolená kritéria, která jsou pro volbu vhodného dodavatele důležitá. 27 

Základní kritéria jsou zvolena následovně: 

a) reference a zkušenosti, 

b) cena KJ, 

c) platební podmínky, 

d) záruční servis, 

e) termín dodání, 

f) pozáruční servis, 

g) generální opravy. 

 

Bodové hodnocení užitku u jednotlivých dodavatelů: 

1 – jsem absolutně nespokojen 

2 – jsem nespokojen 

3 – spokojen v základních rysech 

4 – jsem spokojen 

5 – jsem absolutně spokojen 

 

 

 

 

                                                 
27HALÁSEK, D. Rozhodování ve veřejném sektoru. 1. Vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita, 2004. 166 s. ISBN 80-248-0570-7 
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Tab. č. 3.1: Využití metody CUA pro volbu dodavatele KJ 

Kritéria Váha v % Tedom Motorgas 

reference a zkušenosti 20 5 4 

cena KJ 70 4 3 

platební podmínky 4 4 4 

záruční a pozáruční servis 1,5 4 4 

termín dodání 2 4 5 

pozáruční servis 1 5 5 

generální opravy 1,5 4 4 

celkový užitek 100 421 333 

náklady (v mil.Kč)  -  2,45 2,5 

užitek/náklady  -  171,84 133,2 

Zdroj: vlastní zpracování 

U každého dodavatele je zhodnoceno, do jaké míry jsou splněna jednotlivá kritéria, tedy 

reference, zkušenosti, cena KJ, platební podmínky atd. Každé kritérium má procentuálně 

určenou váhu důležitosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou počáteční investici, bude 

největší váha přikládána ceně KJ. Významným kritériem jsou také reference a zkušenosti, 

které mohou výrazně ovlivnit volbu např. kvůli menším zkušenostem dodavatele s velkými 

projekty, komplikacemi při dodání, špatná spolupráce apod. Důležitými kritérii jsou také 

platební podmínky a termíny dodání. Na ostatní kritéria je již kladen menší důraz. Kritéria 

jsou následně bodově zhodnocena pomocí stupnice 1 – 5 (viz. bodové hodnocení). Smyslem 

je maximalizovat uspokojení, proto je žádoucí u všech kritérií dosáhnout maximálního počtu 
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bodů. Z tabulky plyne, že v porovnání uspokojení je nejvhodnější dodavatelem firma Tedom. 

Kromě uspokojení jsou důležitým aspektem náklady spojené s pořízením KJ. Konečné 

hodnocení je tedy založeno na výsledku podílu užitku a nákladů. I v tomto případě 

představuje firma Tedom výhodnějšího dodavatele než firma Motorgas. Na základě tohoto 

zjištění bude poptáván produkt od firmy Tedom.  
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4. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PRO OBEC 

Roční spotřeba elektrické energie u všech 4 budov činí 23 021 kWh. Roční spotřeba plynu  

je 25 952,27 kW. Na základě těchto informací byla firmou Tedom doporučena kogenerační 

jednotka Cento New T80 SP. Tato kogenerační jednotka se řadí mezi stroje středních 

výkonů, na bázi plynových motorů. Tvoří řadu výkonů v rozsahu od 40 do 200 kW. Cena 

jednotky je 2 450 000 Kč bez DPH.  

Tab. č. 4.1: Základní technické údaje KJ Centro New T80 SP 

Základní technické údaje 

jmenovitý elektrický výkon 76 kW 

maximální tepelný výkon 122 kW 

příkon v palivu 226 kW 

účinnost elektrická 33,60% 

účinnost tepelná 53,90% 

účinnost celková (využití paliva) 87,60% 

spotřeba plynu při 100% výkonu 23,9 m3/h 

spotřeba plynu při 75% výkonu 19,7 m3/h 

spotřeba plynu při 50% výkonu 15,5 m3/h 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od firmy Tedom 

V tabulce jsou shrnuty základní technické údaje navržené KJ, které poslouží k následujícím 

výpočtům. 
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4.1. Výpočet vhodného zatížení KJ  

KJ může pracovat ve 3 stavech zatížení výkonu a to při 100%, 75% a 50% zatížení. 

V následujícím výpočtu je stanoveno kolik KJ vyrobí za rok elektrické a tepelné energie při 

různých typech zatížení. Na základě výpočtu bude zvoleno vhodné zatížení KJ a také 

ekonomicky výhodná doba provozu KJ. 

a) při 100% zatížení KJ 

Počet provozních hodin = počet provozních hodin za den · počet provozních dní v roce 

Počet provozních hodin = 8 · 347 = 2 776 

o Tepelná energie 

max. tepelný výkon KJ je 122 kW 

Výroba tepla z KJ (GJ/rok) = max. tepelný výkon · počet provozních hodin za rok · 0,0036 

Výroba tepla = 122 · 2 776 · 0,0036 = 1 219,22 GJ/rok 

o Elektrická energie 

Max. el. výkon 76 kW 

Výroba el. energie na KJ = max. el. výkon · počet provozních hodin za rok 

Výroba el. energie na KJ = 76 · 2 776 = 210 976 kWh/rok 

 

b) při 75% zatížení KJ 

Počet provozních hodin = počet provozních hodin za den · počet provozních dní v roce 

Počet provozních hodin = 8 · 347 = 2 776 

o Tepelná energie 

Max. tepelný výkon KJ je 91,5 kW 

Výroba tepla z KJ (GJ/rok) = max. tepelný výkon · počet provozních hodin za rok · 0,0036 

Výroba tepla = 91,5 · 2 776 · 0,0036 = 914,41 GJ/rok 

o Elektrická energie 

Max. el. výkon 57 kW 
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Výroba el. energie na KJ = max. el. výkon · počet provozních hodin za rok 

Výroba el. energie na KJ = 57 · 2 776 = 158 232 kWh/rok 

 

c) při 50% zatížení KJ 

Počet provozních hodin = počet provozních hodin za den · počet provozních dní v roce 

Počet provozních hodin = 8 · 347 = 2 776 

o Tepelná energie 

Max. tepelný výkon KJ je 61 kW 

Výroba tepla z KJ (GJ/rok) = max. tepelný výkon · počet provozních hodin za rok · 0,0036 

Výroba tepla = 61 · 2 776 · 0,0036 = 609,61 GJ/rok 

o Elektrická energie 

Max. el. výkon 38kW 

Výroba el. energie na KJ = max. el. výkon · počet provozních hodin za rok 

Výroba el. energie na KJ = 38 · 2 776= 105 488 kWh/rok 

 

Tab. č. 4.2: Přehled výroby tepla a el. energie za rok při 3 stavech zatížení KJ 

 
Zatížení 100% Zatížení 75% Zatížení 50% 

max. tepelný výkon 122 kW 91,5 kW 61 kW 

výroba tepla za rok 1 219,22 GJ 914,41 GJ 609,61 GJ 

max. el. výkon 76 kW 57 kW 38 kW 

výroba el. energie 
za rok 

210 976 kWh 158 232 kWh 105 488 kWh 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. č. 4.3: Celková roční potřeba tepla  pro vytápění a ohřev teplé vody 

Výpočet celkové roční potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

základní charakteristické údaje 

lokalita (město) Nový Jičín 

venkovní vypočtená teplota te  - 15 °C 

délka topného období d 242 dnů 

průměrná delka během otopného období tes 3,8 °C 

Výpočet roční potřeby tepla na vytápění 

tepelná ztráta objektu Qc 12,5 kW 

průměrná vnitřní výpočtová teplota tis 19 °C 

vytápěcí denostupně D 3 678 K. dny 

opravný součinitel ε  0.765 

  
99 GJ / rok 

Výpočet roční potřeby tepla pro ohřev teplé vody 

koeficient energetických ztrát systému z 0,5 

denní potřeba tepla pro ohřev vody 25,7 kWh 

teplota studené vody v létě tsvl 15 °C 

teplota studené vody v zimě tsvz 5 °C 
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29,7 GJ / rok 

Celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody 

QVYT + QTUV = 99 GJ + 29,7 GJ = 128,8 GJ / rok 

Zdroj: Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody – Tzb-info.cz [on line]. 2012,   [cit. 30. Března 2012]. 

Dostupné z WWW <http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-

vody> 

Na základě vypočtené roční potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody bude zvoleno 

ekonomicky výhodnější zatížení. Roční potřeba tepla na vytápění a na ohřev teplé vody  

pro jednu budovu činí 128,8 GJ (Tab. č. 4.4). Vzhledem k tomu, že KJ je určena  

pro 4 budovy, musíme tuto potřebu aproximovat pro všechny tyto budovy. Jelikož hodnota 

128,8 GJ odpovídá budově s nejmenší potřebou tepla, bude zapotřebí pro jednotlivé budovy 

počítat s koeficientem dle spotřeby el. energie. Z toho vyplývá, že budova s největší spotřebou 

bude mít největší potřebu tepelné a elektrické energie, tudíž bude mít hodnotu 193,2 GJ, další 

budova bude mít hodnotu 167,44 GJ, třetí budova 141,68 GJ a čtvrtá budova s nejnižší 

spotřebou bude potřebovat 128,8 GJ. Celková roční potřeba tepla na vytápění a na ohřev teplé 

vody pro všechny čtyři budovy činí 631,12 GJ. Na základě těchto informací bude ekonomicky 

vhodné zvolit 75 % zatížení KJ, které ročně dodává 914,4 GJ tepla (Tab. č. 4.5).  

4.2. Výpočet návratnosti kogenerační jednotky 

KJ bude sloužit pro potřebu tepla a zároveň bude využívání ke krytí vlastní spotřeby 

elektrické energie. Přebytečnou energii bude možné prodávat do elektrické sítě. Doba 

návratnosti bude počítána dvěma způsoby: 

1. Zakoupení KJ za hotové bez využití dotace, 

2. Zakoupení KJ za hotové s využitím dotace.  
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4.2.1. Zakoupení KJ za hotové bez využití dotace.  

1. Náklady na pořízení KJ 

Náklady na pořízení KJ představují náklady spojené s koupí KJ a náklady na stavební úpravy. 

Cena KJ:          2 450 000 Kč 

20 % DPH:   490 000 Kč 

Stavební úpravy:  100 000 Kč 

Náklady celkem:          3 040 000Kč 

2. Výroba elektrické a tepelné energie při 75 % zatížení 

Celková roční potřeba tepla na vytápění a na ohřev teplé vody pro všechny čtyři budovy činí 

631,12 GJ, proto je vhodné zvolit KJ se 75 % zatížením. KJ se 75% zatížením ročně dodává 

914,4 GJ tepla (Tab. č. 4.6). Je tedy evidentní, že jednotka dodává o 31 % tepla více než  

je potřeba. V rámci tohoto zjištění nebude jednotka využívána 347 dní v roce, ale bude 

v provozu pouze 239 dní. Na základě těchto nových skutečností je zapotřebí přepočítat roční 

výrobu tepla a energie. 

Výpočet roční výroby el. energie při 75% zatížení za 239 dní: 

el. výkon:  57 kW 

počet hodin:   8 hod/den 

počet dní: 239 den/rok 

Výroba el. energie = el. výkon · počet hodin · počet dní [kWh/rok] 

Výroba el. energie = 57· 8 · 239 = 108 984 kWh/rok 

Výpočet roční výroby tepla při 75 % zatížení za 239 dní: 

tep. výkon:  91,5 kW 

počet hodin:   8 hod/den 

počet dní: 239 den/rok 

Výroba tep. energie = tep. výkon · počet hodin · počet dní [kWh/rok] 

Výroba tep. energie = 91,5 · 8 · 239 · 0,0036 = 630 GJ/rok 
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3. Roční náklady související s provozem KJ 

Roční náklady můžeme rozdělit na náklady:  

a) servisní náklady na provoz KJ 

Kogenerační jednotka bude v provozu 239 dní v roce. Průměrné servisní náklady na roční 

provoz KJ činí 0,40 Kč/kWh.  

Výpočet nákladů na provoz KJ: 

Náklady na provoz KJ = servisní náklady · vyrobená el. energie [Kč/rok] 

Náklady na provoz KJ = 0,40 Kč/kWh · 108 984 kWh/rok = 43 594 Kč/rok 

 

b) roční náklady na zemní plyn 

Výpočet nákladů na zemní plyn: 

Spotřeba ZP:   19,7 m3/hod 

Cena za 1m3 ZP:  11,16 Kč/m3  

Počet hodin provozu:  8 hod/den 

Počet dní provozu:  239 den/rok 

Roční náklady na ZP = počet hodin provozu · počet dní provozu · spotřeba ZP · cena za 1m3 

ZP [Kč/rok] 

Roční náklady na ZP = 8 · 239 · 19,7 · 11,16 = 420 357 Kč/rok  

 

4. Roční spotřeba el. energie a tepla zvolených obecních budov 

V této kapitole je proveden výpočet nákladů na elektrickou a tepelnou energii bez použití KJ. 

a) náklady za elektrickou energii 

Spotřeba elektrické energie:      23 021 kWh  

Cena el. energie podle ceníku ČEZ (C25d produkt) za rok 2011 je: 

vysoký tarif (VT)       2 035,2 Kč/MWh 

nízký tarif (NT)       1 388,4 Kč/MWh 
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Spotřeba el. energie v pásmech VT a NT:  

VT: 14,51 MWh 

NT: 8,51 MWh 

Roční náklady při VT = 14,51 MWh · 2 035,2 Kč/MWh = 29 530,752 Kč/rok 

Roční náklady při NT =   8,51 MWh · 1 388,4 Kč/MWh = 11 816,672 Kč/rok 

Celkové náklady za el. energii = náklady ve VT + náklady v NT 

Celkové náklady za el. energii = 29 530,752 + 11 816,672 = 41 347,424 Kč/rok 

 

b) náklady na zemní plyn 

roční spotřeba ZP:   25 952,27 m3/rok  

cena ZP:    11,16 Kč/m3 

Cena ZP = roční spotřeba ZP · cena ZP [Kč/rok] 

Cena ZP = 25 952,27 · 11,16 = 289 627,33 Kč/rok 

 

5. Zisk z prodeje elektrické energie 

a) Příspěvek za KVET za každou vyrobenou MWh v tarifu VT 8 

Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního 

předpisu. Podle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ dostane výrobce elektřiny  

z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem do 1MWe  

příspěvek k ceně elektřiny 1 630 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny 

(viz. Příloha č. 1). 

Příspěvek za MWh  1 630 Kč 

Vyrobená el. Energie  108,984 MWh 

Příspěvek za KVET = 1 630 Kč/MWh · vyrobená el. energie  [Kč/rok] 

Příspěvek za KVET = 1 630 · 108,984 = 177 643,92 Kč/rok 
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b) Platba za prodané přebytky do sítě ČEZ 

Cena přebytků není pevně dána. Liší se podle obchodníků s elektřinou. Pro adekvátní 

zhodnocení bylo zapotřebí oslovit několik obchodníků s elektřinou a zjistit jejich výkupní 

ceny za energii dodanou z KJ do sítě (přebytky). Mezi oslovené obchodníky patřily 

společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., Nano Energies Trade, s.r.o., LUMEN Energy, a.s., BOHEMIA 

ENERGY entity s.r.o. Na základě informací bylo zjištěno, že ceny přebytků se v současnosti 

pohybují v rozmezí od 0,8kč/kW až po 1,1Kč/kW. Pro účely této práce bude cena za přebytky 

vypočtena jako aritmetický průměr z hodnot zjištěných od obchodníků s elektřinou. Obec  

se může pak nezávisle rozhodnout, který obchodník s elektřinou bude pro ni nejvýhodnější.  

Průměrná cena za 1MWh  950 Kč 

Celkově vyrobená el. energie  108 984 kWh 

Potřebná el. energie   23 021 kWh 

Zisk za prodané přebytky = průměrná cena · (vyrobená el. energie – potřebná el. energie) 

[Kč/rok] 

Zisk za prodané přebytky = 950 · (108,984 – 23,021) = 81 665 Kč/rok 

 

6. Doba návratnosti KJ 

Roční zisk = A [Kč/rok] + B [Kč/rok] + C [Kč/rok] – D [Kč/rok] – E [Kč/rok] – F [Kč/rok] 

Roční zisk = 177 644 + 81 665 + 41 347 + 289 627– 43 594 – 420 357 

Roční zisk = 126 332 Kč/rok  

A – příspěvek za KVET 

B – zisk za prodané přebytky do sítě 

C – úspora za elektrickou energii 

D – úspora za spotřebu zemního plynu 

E – servisní náklady na provoz KJ 

F – náklady na zemní plyn 

 



48 

 

Výpočet návratnosti KJ: 

Návratnost  =  
celkové náklady 

 =  
3 040 000 

 =  24 let 
zisk 126 332  

Tato varianta je nepřijatelná z těchto důvodů: 

a) Výrobce udává, že se životnost jednotky pohybuje okolo 15 let. Při správném 

dodržování pravidel údržby se životnost KJ prodlouží maximálně na 18 – 20 let.  

b) Je tedy ohrožena návratnost investice. 

 

Varianta případného zlepšení návratnosti: 

a) Dobu návratnosti by výrazně ovlivnila vyšší cena dotované vykupované elektřiny 

b) Využít dotaci na KJ 

4.2.2. Zakoupení KJ s využitím dotace 

1. Náklady na pořízení KJ 

Náklady na pořízení KJ představují náklady spojené s koupí KJ a náklady na stavební úpravy. 

Ze Státního program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 

2011 lze využít dotaci v maximální výši 3 000 000 Kč a maximálně 40%. 

Cena KJ:   2 450 000 Kč 

20 % DPH:      490 000 Kč 

Cena KJ včetně DPH  2 940 000 Kč 

 

Dotace ve výši 40%  1 176 000 Kč 

 

Cena KJ s využitím dotace 1 764 000 Kč 

Stavební úpravy:     100 000 Kč 

Náklady celkem:  1 864 000 Kč 
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2. Výroba elektrické a tepelné energie při 75 % zatížení 

Celková roční potřeba tepla na vytápění a na ohřev teplé vody pro všechny čtyři budovy činí 

631,12 GJ, proto je vhodné zvolit KJ se 75 % zatížením. KJ se 75% zatížením ročně dodává 

914,4 GJ tepla (Tab. č. 4.7). Je tedy evidentní, že jednotka dodává o 31 % tepla více než  

je potřeba. V rámci tohoto zjištění nebude jednotka využívána 347 dní v roce, ale bude 

v provozu pouze 239 dní. Na základě těchto nových skutečností je zapotřebí přepočítat roční 

výrobu tepla a energie. 

Výpočet roční výroby el. energie při 75% zatížení za 239 dní: 

el. výkon:  57 kW 

počet hodin:   8 hod/den 

počet dní: 239 den/rok 

Výroba el. energie = el. výkon · počet hodin · počet dní [kWh/rok] 

Výroba el. energie = 57· 8 · 239 = 108 984 kWh/rok 

 

Výpočet roční výroby tepla při 75 % zatížení za 239 dní: 

tep. výkon:  91,5 kW 

počet hodin:   8 hod/den 

počet dní: 239 den/rok 

Výroba tep. energie = tep. výkon · počet hodin · počet dní [kWh/rok] 

Výroba tep. energie = 91,5 · 8 · 239 · 0,0036 = 630 GJ/rok 

 

3. Roční náklady související s provozem KJ 

Roční náklady můžeme rozdělit na náklady:  

a) servisní náklady na provoz KJ 

Kogenerační jednotka bude v provozu 239 dní v roce. Průměrné servisní náklady na roční 

provoz KJ činí 0,40 Kč/kWh.  
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Výpočet nákladů na provoz KJ: 

Náklady na provoz KJ = servisní náklady · vyrobená el. energie [Kč/rok] 

Náklady na provoz KJ = 0,40 Kč/kWh · 108 984 kWh/rok = 43 594 Kč/rok 

 

b) roční náklady na zemní plyn 

Výpočet nákladů na zemní plyn: 

Spotřeba ZP:   23,9 m3/hod 

Cena za 1m3 ZP:  11,16 Kč/m3  

Počet hodin provozu:  8 hod/den 

Počet dní provozu:  180,44 den/rok 

Roční náklady na ZP = počet hodin provozu · počet dní provozu · spotřeba ZP · cena za 1m3 

ZP [Kč/rok] 

Roční náklady na ZP = 8 · 180,44 · 23,9 · 11,16 = 385 021,43 Kč/rok  

 

4. Roční spotřeba el. energie a tepla zvolených obecních budov 

V této kapitole je proveden výpočet nákladů na elektrickou a tepelnou energii bez použití KJ. 

a) náklady za elektrickou energii 

Spotřeba elektrické energie:      23 021 kWh  

Cena el. energie podle ceníku ČEZ (C25d produkt) za rok 2011 je: 

vysoký tarif (VT)       2 035,2 Kč/MWh 

nízký tarif (NT)       1 388,4 Kč/MWh 

Spotřeba el. energie v pásmech VT a NT:  

VT: 14,51 MWh 

NT: 8,51 MWh 

Roční náklady při VT = 14,51 MWh · 2 035,2 Kč/MWh = 29 530,752 Kč/rok 

Roční náklady při NT =   8,51 MWh · 1 388,4 Kč/MWh = 11 816,672 Kč/rok 
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Celkové náklady za el. energii = náklady ve VT + náklady v NT 

Celkové náklady za el. energii = 29 530,752 + 11 816,672 = 41 347,424 Kč/rok 

b) náklady na zemní plyn 

roční spotřeba ZP:   25 952,27 m3/rok  

cena ZP:    11,16 Kč/m3 

Cena ZP = roční spotřeba ZP · cena ZP [Kč/rok] 

Cena ZP = 25 952,27 · 11,16 = 289 627,33 Kč/rok 

 

5. Zisk z prodeje elektrické energie 

a) Příspěvek za KVET za každou vyrobenou MWh v tarifu VT 8 

Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního 

předpisu. Podle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ dostane výrobce elektřiny z 

kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem do 1MWe  

příspěvek k ceně elektřiny 1 630 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny 

(viz. Příloha č. 1). 

Příspěvek za MWh  1 630 Kč 

Vyrobená el. Energie  108,984 MWh 

Příspěvek za KVET = 1 630 Kč/MWh · vyrobená el. energie  [Kč/rok] 

Příspěvek za KVET = 1 630 · 108,984 = 177 643,92 Kč/rok 

 

b) Platba za prodané přebytky do sítě ČEZ 

Cena přebytků není pevně dána. Liší se podle obchodníků s elektřinou. Pro adekvátní 

zhodnocení bylo zapotřebí oslovit několik obchodníků s elektřinou a zjistit jejich výkupní 

ceny za energii dodanou z KJ do sítě (přebytky). Mezi oslovené obchodníky patřily 

společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., Nano Energies Trade, s.r.o., LUMEN Energy, a.s., BOHEMIA 

ENERGY entity s.r.o. Na základě informací bylo zjištěno, že ceny přebytků se v současnosti 

pohybují v rozmezí od 0,8kč/kW až po 1,1Kč/kW. Pro účely této práce bude cena za přebytky 
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vypočtena jako aritmetický průměr z hodnot zjištěných od obchodníků s elektřinou. Obec  

se může pak nezávisle rozhodnout, který obchodník s elektřinou bude pro ni nejvýhodnější.  

Průměrná cena za 1MWh  950 Kč 

Celkově vyrobená el. energie  108 984 kWh 

Potřebná el. energie   23 021 kWh 

Zisk za prodané přebytky = průměrná cena · (vyrobená el. energie – potřebná el. energie) 

[Kč/rok] 

Zisk za prodané přebytky = 950 · (108,984 – 23,021) = 81 665 Kč/rok 

 

6. Doba návratnosti KJ 

Roční zisk = A [Kč/rok] + B [Kč/rok] + C [Kč/rok] – D [Kč/rok] – E [Kč/rok] – F [Kč/rok] 

Roční zisk = 177 644 + 81 665 + 41 347 + 289 627– 43 594 – 420 357 

Roční zisk = 126 332 Kč/rok  

A – příspěvek za KVET 

B – zisk za prodané přebytky do sítě 

C – úspora za elektrickou energii 

D – úspora za spotřebu zemního plynu 

E – servisní náklady na provoz KJ 

F – náklady na zemní plyn 

Výpočet návratnosti KJ: 

Návratnost  =  
celkové náklady 

 =  
1 864 000 

 =  14,7 let 
zisk 126 332  

 

Tato varianta je přijatelná z těchto důvodů: 

a) Doba návratnosti se pohybuje pod hranicí životnosti KJ  

b) Návratnost je tedy reálná 
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Tab. č. 4.8: Porovnání řešených variant 

Pořízení KJ bez dotace s dotací 

náklady na pořízení          3 040 000 Kč 1 864 000 Kč 

roční zisk             126 332 Kč    126 332 Kč 

doba návratnosti                     24 let             15 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí metody CUA lze efektivně zhodnotit získané informace. Účelem této metody  

je zjistit, do jaké míry odpovídají jednotlivé varianty očekávanému uspokojení potřeb a cílům, 

přičemž se zohlední vynaložené náklady na pořízení KJ. „Užitek lze měřit zejména na základě 

expertně vyjádřené hodnoty varianty bodovým hodnocením“. Kromě bodového hodnocení 

jsou důležitou součástí patřičně zvolená kritéria, která pro přikládání míry váhy důležitá. 28 

Základní kritéria jsou zvolena následovně: 

a) roční zisk, 

b) doba návratnosti, 

c) náklady na pořízení, 

d) přínos pro obec. 

 

Bodové hodnocení užitku u jednotlivých dodavatelů: 

1 – jsem absolutně nespokojen 

2 – jsem nespokojen 

3 – spokojen v základních rysech 

4 – jsem spokojen 

5 – jsem absolutně spokojen 

 

 

 

 

                                                 
28HALÁSEK, D. Rozhodování ve veřejném sektoru. 1. Vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita, 2004. 166 s. ISBN 80-248-0570-7 
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Tab. č. 4.9: Vyhodnocení variant pomocí metody CUA 

  Váha v % Varianta A Varianta B 

roční zisk 15 5 5 

doba návratnosti 40 3 5 

náklady na pořízení 20 2 3 

přínos pro obec 25 5 5 

celkový užitek 100 360 460 

náklady (v mil. Kč) - 3,04 1,864 

užitek/ náklady - 118,42 246,78 

Zdroj: vlastní zdroj zpracování 

U každé varianty je zhodnoceno, do jaké míry jsou splněna jednotlivá kritéria, tedy roční zisk, 

doba návratnosti atd. Každé kritérium má procentuálně určenou váhu důležitosti. Dále jsou 

kritéria bodově zhodnocena pomocí stupnice 1 – 5 (viz. bodové hodnocení). Smyslem  

je maximalizovat uspokojení, proto je žádoucí u všech kritérií dosáhnout maximálního počtu 

bodů. Z tabulky plyne, že v porovnání uspokojení je nejvhodnější varianta B. Kromě 

uspokojení jsou důležitým kritériem náklady spojené s pořízením KJ. Konečné hodnocení  

je tedy založeno na výsledku podílu užitku a nákladů. I v tomto případě představuje  

varianta B vhodnější možnost.  
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5. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na využití kogeneračních jednotek v hospodářství obce. 

Hlavním cílem této práce bylo vybrat optimální variantu výhodnosti kogenerace.  

V diplomové práci byla popsána energetická politika Evropské unie a České republiky. Práce 

také obsahovala informace týkající se Státní energetické koncepce, energetického 

managementu na úrovni municipalit a alternativních zdrojů energie. 

V další části diplomové práce byl detailněji rozebírán princip a možnosti využití 

kogeneračních jednotek v praxi. V návaznosti na využití KJ v praxi byly dále zvoleny v obci 

Tísek 4 obecní budovy, pro které by mohla být KJ přínosem. Následně na základě získaných 

informací byli představení dodavatelé kogeneračních jednotek se svými nabídkami. Záměrem 

bylo posoudit více nabídek, ale bezplatné informace poskytly pouze dvě firmy, proto byly 

nabídky posuzovány v rámci těchto možností. Na základě zvolených priorit byl pomocí 

analýzy nákladů a užitku vybrán vhodný dodavatel KJ pro zvolené obecní objekty.  

V praktické části diplomové práce byl zhodnocen přínos pro obec. Pomocí výpočtu bylo 

zvoleno vhodné zatížení KJ. Dále byl proveden výpočet návratnosti KJ, který bylo potřeba 

rozdělit do dvou částí podle způsobu financování. V první části byla počítána doba 

návratnosti pro zakoupenou KJ bez dotace. V druhé části výpočtů byla zahrnuta dotace  

na zakoupení KJ ve výši 40 %.  Následně byly tyto dva způsoby financování porovnány.  

Cílem bylo vybrat optimální variantu výhodnosti kogenerace v hospodářství obce. Pomocí 

analýzy nákladů a užitku byla vybrána firma Tedom, jako vhodný dodavatel KJ pro zvolené 

obecní budovy. Pro navržený typ KJ CENTO NEW T 80 SP od firmy Tedom bylo vypočteno 

75% zatížení, při kterém bude dosaženo efektivního využití tepla a energie pro všechny 

vybrané obecní budovy. Cena tohoto zařízení včetně úprav s tím spojených se vyšplhala  

na 3 040 000 Kč. V případě zakoupení KJ bez dotace se doba návratnosti investice dostala  

na 24 let. Tato doba návratnosti nebyla uspokojivá, protože se pohybuje nad maximální dobou 

životnosti KJ, čímž by mohla být návratnosti investice ohrožena. Na základě tohoto zjištění 

byla navržena další varianta možného zlepšení doby návratnosti a to využití dotace  

ve výši 40% nákladů, která se ukázala jako vhodná volba. Doba návratnosti se tak snížila  

až na 14 let. Hodnocením návratnosti investice, výkupních cen, zelených bonusů jsem dospěla 

k závěru, že varianta zakoupení KJ s dotací ve výši 30% představuje pro obec zajímavé řešení 

v oblasti energetických úspor. 
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SEZNAM ZKRATEK 

d    Délka topného období 

D    Vytápěcí dennostupně 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

ČR    Česká republika 

EPC    Financování úspor energie třetí stranou 

EPM    Energetický plán města 

FV    Fotovoltaický 

FVE    Fotovoltaická elektrárna 

GJ    Gigajoule 

KJ    Kogenerační jednotka 

KVET    Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kW    Kilowat 

kWh    kilowathodina 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MWh    Megawathodina 

Qvyt    Potřeba tepla na vytápění 

Qtuv    Potřeba tepla na ohřev teplé vody 

SB    Sbírka zákonů 

te    Venkovní vypočtená teplota 

tsvh    Teplota studené vody 
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Příloha č. 1: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

 

Zdroj: ERU – cenové rozhodnutí [online]. 2012, [cit. 20. Dubna 2012]. Dostupné z WWW 

<http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/2011/ER%20CR%207_2011OZEKVE

TDZ.pdf> 

 

 


