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Anotace 

     Tématem diplomové práce je navrhnout, na základě analýzy nákladů vynaloţených na 

spotřebované energie v objektu ve vlastnictví města opatření, která mohou být vyuţita jako 

podklad pro nalezení optimální formy sníţení  provozních nákladů. Část práce je zaměřena 

na specifika hospodaření měst, kde mezi základní principy hospodaření patří povinnost 

vyuţívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími 

se zákonem vymezené působnosti.  

Klíčová slova: sníţení nákladů, hospodaření měst, monitoring, elektrická energie, tepelná 

energie, úspory, úsporná opatření, energetické štítky, energetický audit 

 

Summary 

     The topic of this thesis is to propose, based on an analysis of the costs incurred on the 

energy consumed in the building owned by the city of measures that can be used as a basis 

for finding the optimal form of reduced operating costs. 

Part of the work is focused on the specifics of the cities where the basic principles of 

management are required to use their assets effectively and efficiently in accordance with 

its interests and challenges arising with the law of responsibility. 

 

Keywords: cost reduction, urban management, monitoring, electrical energy, thermal 

energy, energy saving, energy-saving measures, energy labels, energy audit 
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1. ÚVOD  

 

     Dnešní doba klade stále větší důraz na úspory energií. Energetika je ţivotně důleţité 

odvětví pro kaţdý stát, jeho průmyslovou základnu i pro kaţdý podnikající subjekt. 

Správné hospodaření s energiemi všeho druhu je v kaţdé firmě ostře sledované téma.

Tomuto trendu by se měly podřizovat ve svém hospodaření i územně samosprávné celky, 

které jsou veřejnoprávními korporacemi, vlastní majetek a hospodaří podle vlastního 

rozpočtu. Ceny elektřiny, tepla, plynu, vody i dalších vstupů rostou, proto je třeba zajistit, 

aby náklady na nákup energií byly co nejúčelněji vynaloţeny. 

 

     Úspory energií lze dosáhnout kombinací řady různých opatření. Cílem diplomové práce 

je navrhnout, na základě analýzy nákladů vynaloţených na spotřebované energie v objektu 

ve vlastnictví města taková opatření, která mohou být vyuţita jako podklad pro nalezení 

optimální formy sníţení provozních nákladů. Při zpracování všech návrhů opatření je brána 

na zřetel jejich vhodnost pro daný objekt, proveditelnost a ekonomická náročnost. 

 

     Při zpracování je pozornost zároveň zaměřena nejen na specifika hospodaření měst, kde 

mezi základní principy hospodaření je povinnost vyuţívat svůj majetek účelně a 

hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími se zákonem vymezené 

působnosti, ale i na povinnost monitoringu Ministerstva financí ČR, jehoţ cílem je vést 

města a obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. 

 

     Na základě získaných poznatků jsou vyhodnoceny nejhospodárnější alternativy, 

týkajících se případných úspor vyuţívaných energií, které jsou v závěru diplomové práce 

navrhnuty uvést do praxe. Která z navrhovaných opatření budou pro daný objekt vhodná, 

jaký přinesou efekt v úspoře energie a nákladů na provoz a jak vysoké investiční výdaje 

bude třeba vynaloţit, nejlépe odpoví expertní posouzení energetické účinnosti, zejména 

energetický audit nebo průkaz energetické náročnosti budovy. Diplomovou práci je moţné 

vnímat jako první krok před zpracováním tohoto auditu. Pokud město pomýšlí na dotační 

peníze či bankovní úvěry, tak energetický audit je jedním ze základních poţadavků při 

posuzování těchto ţádostí. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO OBJEKTU 

 

2.1. Alokace objektu 

 

     Objekt je alokován ve městě Trmice (obrázek č. 1). Město spadá do okresu Ústí nad 

Labem a náleţí pod Ústecký kraj. Dle regionálního turistického členění patří do oblasti 

Krušných hor a Podkrušnohoří a je vzdáleno přibliţně 14 km od německých hranic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              obrázek č. 1 – Mapa města  

 

     Trmice se dělí na tři části, a to na: Trmice, Koštov a Újezd. Celková katastrální plocha 

města je 666,08 ha. Na celém území je celkem 649 domů, z toho ve správě města je 25 

bytových a 3 budovy pro sluţby obyvatel. Trvalý pobyt na území tohoto menšího města 

má úředně hlášeno k 31.12.2012 2999 obyvatel. 

2.2. Popis objektu   

     Jedná se o řadový zděný dům (obrázek č. 2) s hlavním vstupem z průjezdu, který je 

součástí uliční zástavby. Stáří domu není doloţeno, ale s ohledem na stavebně technické 

prvky lze povaţovat uţívání od roku 1905. Původně byl vyuţíván jako bytový dům, poté 

jako mateřská školka. V roce 1993, při oddělení městské části Trmice od města Ústí nad 

Labem, byl dům převeden na nově vzniklou obec. Veškeré vnitřní prostory byly upraveny 

pro účely úřadovny Městského úřadu. 
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     Objekt má jedno podzemní podlaţí pod většinou půdorysu, se zastavěnou plochou 118 

m
2
 kde se nachází sklepní prostory. A tři nadzemní podlaţí. První nadzemní podlaţí slouţí 

v celém rozsahu pro potřeby Městské policie. V těchto prostorách o rozloze 206 m
2, 

se 

nachází kanceláře, monitorovací místnost, posilovna, šatna, umývárna a kuchyňka. Druhé 

nadzemní podlaţí o rozloze 210 m
2 

je jiţ vyuţíváno pro potřeby městského úřadu. Jsou zde 

tři kanceláře Sociálně správního odboru, dvě kanceláře Odboru výstavby, dopravy a 

ţivotního prostředí, serverovna, kuchyňka a toaleta.  

 

 

 

 

 

                                                 obrázek č. 2 – Vybraný objekt 

     Rozloha třetího nadzemního podlaţí činní dle znaleckého posudku 210 m
2
 a 

v prostorech se nachází dvě kanceláře Finančního odboru, sekretariát, kancelář starostky, 

kancelář tajemníka, kuchyňka, sklad a toaleta. Podkroví situované do dvora má rozlohu 

190 m
2
. Je zde zasedací místnost slouţící pro potřeby městského úřadu, kuchyňka, toaleta a 

část půdního prostoru. Vyuţití veškerých prostor ve sledovaném objektu je k nahlédnutí v 

projektové dokumentaci příloh č.1 aţ 5. Výška objektu dle ČSN 73 0802 je 18 m. Ve 

smyslu ČSN 73802 má objekt smíšené konstrukce. Nosné obvodové zdivo je cihelné o 

tloušťce zdí 60 cm. Stěny a příčky jsou zděné o tloušťce do 50cm. Schodiště kamenné. 

Klasické dřevěné trámové stropy s rovným podhledem i klenbové. Střecha sedlová, krov 

sloţitý s proměnnou výškou. Střešní plášť je prkenného bednění, opatřený hliníkovou 

střešní krytinou.  

 

     Před změnou účelu vyuţití objektu na kanceláře došlo k podstatné modernizaci, zřízení 

nového ústředního topení, rekonstrukci rozvodů elektroinstalace i vody, nově byly 

provedené nové podlahy. Stávající okna s dřevěnými rámy byla vyměněna za plastová, s 

výrazně vyšším tepelným odporem a niţším součinitelem průvzdušnosti. Jinak je objekt 

celkově nezateplen, základy bez izolace. Venkovní úprava povrchů je provedena ze 

štukové omítky s krycím nátěrem. 



Bc. Simona Šosvaldová : Snížení nákladů na energie vybraného objektu 

2013 4 

3. CHARAKTERISTIKA HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

3.1. Principy hospodaření 

     Základní principy hospodaření vycházejí z ústavního rámce uvedeného v čl. 101 odst. 3 

Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), podle něhoţ jsou územní 

samosprávné celky veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a 

hospodaří podle vlastního rozpočtu.  

Mezi základní principy hospodaření je povinnost:  

 vyuţívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti 

 pečovat o zachování a rozvoj svého majetku 

 vést evidenci svého majetku 

     Mezi pravidla, která mají vyšší míru konkrétnosti a souvisejí s obecním hospodařením, 

je moţné zařadit například povinnost: 

 neručit za závazky fyzických osob a právnických osob (s výjimkami) 

 zveřejňovat na úřední desce záměry o dispozicích s nemovitým majetkem 

(s výjimkami) 

 sestavovat kaţdoročně rozpočet obce a závěrečný účet obce a hospodařit podle 

schváleného rozpočtu 

 nechat si přezkoumat hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 

 zajišťovat výkon finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole 

     Město tedy nemůţe upřednostňovat svoje vlastní zájmy na úkor legitimního státního 

zájmu, který spočívá v naplnění poţadavku řádného výkonu státní správy na obecní úrovni.   

     Má povinnost vytvořit takové materiální podmínky (např. personální stav úředníků, 

kancelářské prostory a příslušné technické vybavení), aby bylo schopno zabezpečit řádný 

výkon státní správy, který byl na něj zákonem přenesen. [6] [7] 
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3.2. Rozpočet  

 

     Pravidla vedení obecních rozpočtů jsou upravena zákony a vyhláškami Ministerstva 

financí například: 

 

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

 Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí 

 Vyhláška č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě 

 Opatření MF č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě 

 

     Rozpočet je finančním plánem, který slouţí k řízení financování měst a obcí. Jedná se o 

detailně rozepsaný tok hotovosti, při kterém se vyuţívá rozpočtová skladba. Rozpočtová 

skladba je číselníkem, který kaţdý příjem, výdaj nebo způsob financování zatřídí dle účelu 

a druhu. Rozpočet se tvoří tak, ţe obec naplánuje své příjmy a výdaje běţného roku. 

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.  

      

     Rozpočet se sestavuje z pravidla jako vyrovnaný. Při hodnocení rozpočtu se porovná 

výše rozpočtových příjmů s výdaji a vznikne přebytek nebo schodek. Pozor, schodek 

neznamená, ţe obec hospodaří špatně a přebytek, ţe hospodaří dobře. Rozpočet nic neříká 

o celkové velikosti majetku či dluhů obce. Částečně informuje pouze o jeho změnách v 

části financování. Rozpočet je obdoba výsledovky firmy. [8] 

 

3.3. Příjmy rozpočtu 
 

     Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy (obrázek č. 3), které byly skutečně 

přijaty, respektivě takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce. 

 

 

 

 

 

 

                                                Obrázek č. 3 - Tok prostředků do rozpočtu [8] 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-obcich-obecni-zrizeni-607.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervence-2000-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu-1390.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vyhlasky_32273.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11419.html
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Příjmy mohou být rozděleny z hlediska druhu (tabulka č. 1) na příjmy vlastní a přijaté 

dotace: 

                                                              Tabulka č. 1 - Příjmy do rozpočtu  

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové  

příjmy 

Přijaté 

transfery 
Daně z příjmů FO:  
ze závislé činnosti 

ze samostatné výdělečné činnosti 

z kapitálových výnosů 

Příjmy z vlastní 

činnosti 

Příjmy z prodeje 

investičního 

majetku  

Běţné přijaté 

dotace 

Daně z příjmů PO 
Příjmy z pronájmu 

majetku 

Ostatní investiční 

příjmy 

Kapitálové 

přijaté dotace 

Daně z přidané hodnoty 

Spotřební daně 

Příjmy z prodeje 

nekapitálového 

majetku  

Příjmy z prodeje 

akcií a 

majetkových 

podílů 

 

Majetkové daně Přijaté splátky půjček   

Poplatky a daně z 

vybraných činností a sluţeb 

Dividendy,úroky, 

přijaté sankce 

  

 

3.3. Výdaje rozpočtu 

Výdaje mohou být rozděleny z hlediska druhu (tabulka č. 2) na: 

Běţné výdaje - prostředky pouţité hlavně na kaţdodenní provoz obce, v následujících 

letech uţ z nich nebude ţádný uţitek  
 

Kapitálové výdaje - investice do majetku obce, z kterého bude resp. měl by být uţitek i v 

následujících letech 

 
                                                    Tabulka č. 2 – Dělení výdajů  dle druhu 

                     Běţné výdaje                      Kapitálové výdaje 

Neinvestiční nákupy a související výdaje Investiční nákupy a související výdaje 

Neinvestiční transfery podnikatelským 

subjektům a neziskovým organizacím 
Nákup akcií a majetkových podílů 

Neinvestiční transfery a některé další platby 

rozpočtům 
Investiční transfery 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční půjčky 

Neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje 

Neinvestiční půjčky  

Neinvestiční převody Národnímu fondu  

Ostatní neinvestiční výdaje  

 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html#41
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html#41
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#22
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#22
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html#42
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html#42
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html#32
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html#32
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html#32
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html#32
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#24
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#51
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#62
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#63
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#54
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#64
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#55
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#69
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#56
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#57
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#59
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dělení výdajů z hlediska účelu (tabulky č. 3 a 4) na: 

                                                    Tabulka č. 3 – Dělení výdajů dle účelu I. část 

Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika 

zaměstnanosti 

Všeobecná veřejná správa a 

sluţby 

Vzdělávání 
Dávky a podpory v sociálním 

zabezpečení 

Státní moc, státní správa, 

územní samospráva a politické 

strany 

Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 
Politika zaměstnanosti Jiné veřejné sluţby a činnosti  

Tělovýchova a zájmová 

činnost 
Sociální péče a pomoc   Finanční operace 

Zdravotnictví 

Společné činnosti v sociálním 

zabezpečení a politice 

zaměstnanosti 

Ostatní činnosti 

Bydlení, komunální sluţby a 

územní rozvoj 

  

Ochrana ţivotního prostředí   

Výzkum a vývoj odvětvově 

nespecifikovaný 

  

 

                                                    Tabulka č. 4 – Dělení výdajů dle účelu II. část 

Průmyslová a ostatní 

odvětví hospodářství 

Bezpečnost státu a 

právní ochrana 

Všeobecná veřejná 

správa a sluţby 

Zemědělství a lesní 

hospodářství 

Průmysl, stavebnictví, 

obchod a sluţby 
Obrana 

Státní moc, státní 

správa, územní 

samospráva a politické 

strany 

 

Doprava 
Civilní nouzové 

plánování 

Jiné veřejné sluţby a 

činnosti (dosud 

nespecifikované) 

 

Vodní hospodářství 
Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
Finanční operace 

 

Spoje Právní ochrana Ostatní činnosti  

Všeobecné 

hospodářské 

záleţitosti a ostatní 

ekonomické funkce 

Poţární ochrana a 

integrovaný záchranný 

systém 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#31
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11449.html#41
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11449.html#41
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#33
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#33
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11449.html#42
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#62
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#34
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#34
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11449.html#43
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#63
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#35
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#64
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#36
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#36
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#37
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#38
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11450.html#38
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#21
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#21
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#51
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#22
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#52
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#52
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#62
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#62
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#62
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#23
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#63
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#24
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#54
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11447.html#64
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#25
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#25
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#25
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11451.html#25
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#55
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#55
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11448.html#55
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3.4. Hospodaření města v období 2007 – 2011 

 
                                                               Tabulka č. 5 – Přehled hospodaření 

 

Bilance (v tis.Kč) 

 

 

    2007        

 

    2008 

 

    2009 

 

     2010 

  

    2011 

1. Daňové příjmy  25 865,41  27 905,15 25 749,04 28 803,39 28 222,46 

2. Nedaňové příjmy    8 070,23    8 773,20   8 759,26   9 614,50 11 660,47  

3. Kapitálové příjmy    1 397,09       295,01   1 141,97   1 388,55   1 628,87 

4. Přijaté dotace    5 737,41    7 136,36 21 653,02   7 522,83   5 770,59 

 

Příjmy celkem 

 

 

41 070,15 

 

44 109,73 

 

57 303,29 

 

47 359,27 

 

47 282,39 

5. Běţné výdaje 34 804,11 37 947,34 37 369,48 38 784,31 39 148,85 

6. Kapitálové výdaje   5 858,00   5 980,10 21 558,21   7 337,95   4 285,89 

 

Výdaje celkem 

 

 

40 662,11 

 

43 927,44 

 

58 927,69 

 

46 122,26 

 

43 434,73 

Saldo příjmů a výdajů         408,04      182,29 - 1 624,40   1 237,01   3 847,66 

 

 

     Hospodaření města (tabulka č. 5) v námi sledovaném období skončilo ve sledovaných 

období s přebytkem, tzn. s dobrým hospodářským výsledkem. Rok 2009 byl ovlivněn 

výdaji na investiční činnost. 

 

     Výsledky hospodaření musí být dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, přezkoumány 

nezávislým auditorem. Při přezkoumání hospodaření jsou kontrolovány údaje o ročním 

hospodaření územního celku, z nichţ některé jsou součástí závěrečného účtu. Informace je 

určena představitelům a voleným zástupcům územních celků pro rychlejší a snadnější 

orientaci  v procesu přezkoumání hospodaření . 

 

     V našem případě auditor za sledované období nezjistil ţádnou skutečnost, která by 

vedla k přesvědčení, ţe přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech 

v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Nebyla zjištěna případná rizika, která by 

mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku Trmice v budoucnosti. Podle 

názoru auditora účetní uzávěrka města podává ve všech významných ohledech věrný a 

poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběţných aktiv, cizích zdrojů, 

finanční situace města a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření v souladu se 

zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.  
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3.4. Monitoring  

 

     Ministerstvo financí ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 

1395 o monitoringu hospodaření obcí ,monitoruje hospodaření  pomocí šestnácti 

informativních a dvou monitorujících ukazatelů. 

                                              Tabulka č. 6 – Monitoring města -  rok 2011 

IČ: 00674010    MěÚ Trmice 

Název ukazatele   Číslo ukazatele Hodnota 

Počet obyvatel obce    1 3 193 

Příjem celkem (po konsolidaci)    2 47 282,39 

Úroky    3 67,77 

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků    4 460,19 

Dluhová sluţba celkem  /3 + 4/ 5 527,96 

Ukazatel dluhové sluţby (v %)  /5 : 2/ 6 1,12 

Aktiva celkem    7 189 453,57 

Cizí zdroje    8 7 530,90 

Stav na bankovních účtech celkem    9 27 190,73 

Úvěry a komunální dluhopisy    10 342,57 

Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy    11 0,00 

Zadluţenost celkem  /10 + 11/ 12 342,57 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)   /8 : 7/ 13 3,98 

Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích (v %)  /12 : 8/ 14 4,55 

Cizí zdroje na 1 obyvatele  /8 : 1/ 15 2,36 

Oběţná aktiva    16 30 735,27 

Krátkodobé závazky    17 7 188,34 

Celková likvidita  /16 : 17/ 18 4,28 

 

     Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se povaţuje obec, jejíţ ukazatel celkové 

likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je 

vyšší neţ 25 % včetně. Jak z ukázkové tabulky vyplývá, míra rizikového hospodaření námi 

sledovaného města je přinejmenším velmi uspokojivá (tabulka č. 2 – Ukázka monitoringu 

města). Zdrojem dat pro výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů 

(SIMU) jednotlivých obcí jsou výkazy FIN 2-12 M a Rozvaha, sestavené k 31. 12. 

příslušného roku a předané do CSÚIS. [9] 

 

     Cílem monitoringu je vést města a obce k větší obezřetnosti při hospodaření se 

svěřenými veřejnými prostředky.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci_43928.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci_43928.html
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4. Vyhodnocení nákladů na energie v období 2007-2011 
 

     V objektu je vyuţívána energie elektrická a energie tepelná. Sledované období je 

pětileté od roku 2007 do roku 2011 a to vţdy od ledna do prosince sledovaného roku. 

Město Trmice má v tomto období uzavřenou smlouvu na dodavatele elektrické energie, a 

to s firmou ČEZ Prodej s.r.o. se sídlem v Praze a smlouvu na dodavatele dálkově dodávané 

tepelné energie, firmu Teplárna Trmice a.s., se sídlem v Trmicích.  

 

4.1. Náklady na elektrickou energii 

 

     Nejvýraznější podíl, tzn. dvě třetiny z celkové spotřeby elektrické energie je vyuţíván 

na osvětlení veškerých prostor ve sledovaném objektu. Zbylá část z celkové spotřeby se 

vyuţívá na ohřev teplé uţitkové vody (2 x 150 l bojler, 2 x průtokový ohřívač), na provoz 

pouţívané výpočetní techniky (17 x počítač-monitor-tiskárna) a provoz elektrických 

spotřebičů dle přiloţeného seznamu v příloze č. 6 – Seznam spotřebičů.  

 

Současné osvětlení prostor 

 

     Prostory všech kanceláří jsou osvětleny pomocí závěsných zářivkových svítidel s 

parabolickou mříţkou EPA 258x93 a EPA 236x93 upevněných pomocí lankových závěsů 

na strop. Osvětlení v zasedací místnosti je provedeno světelnou rampou, sloţenou do tvaru 

obdélníku a zavěšenou pod stropem.  

 

     Osvětlení kuchyněk, umývárny a šatny je provedeno přisazenými zářivkovými svítidly 

EPB 236x05 s PMMA krytem. Osvětlení serverovny a archivu je provedeno přisazenými 

zářivkovými svítidly EPB 236x93. Osvětlení chodeb, schodiště a sociálních zařízení je 

řešeno pomocí interiérových ţárovkových svítidel SOLUX. Nouzové osvětlení schodiště 

zajišťuje autonomní nouzové svítidlo s piktogramem vyznačující směr úniku osob 

umístěné na podestě schodiště. Osvětlení sklepních prostor, půdy, vstupní chodby a 

venkovního osvětlení na dvoře, je řešeno pomocí svítidel SOLUX.  

 

     Rozmístění veškerého osvětlení ve sledovaném objektu je k nahlédnutí v projektové 

dokumentaci přílohy č. 1 – 5. 
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4.1.1. Přehled spotřeby elektrické energie a nákladů 

     Při výpočtu celkové spotřeby elektrické energie a nákladů s tím spojených se vycházelo 

z daňových dokladů vystavených dodavatelskou firmou za sledované roční období.                                     

Pouţil se souhrn spotřebovaného počtu jednotek v nízkém tarifu (NT) a souhrn 

spotřebovaného počtu jednotek ve vysokém tarifu (VT) ve sledovaném období. Součet 

obou tarifů nám uvádí celkovou spotřebu za období. V nákladech není započítaná daň z 

přidané hodnoty.      

                             

                                              Tabulka č. 7  – Přehled spotřeby elektrické energie 

   sledované 

     období 
 spotřeba NT   

   MWh/rok 

 spotřeba VT  

    MWh/rok 

    spotřeba  

    MWh/rok 

2007        6,0610       17,4000       23,4610 

2008        6,7003       18,6678       25,3681 

2009        7,1895       19,1075       26,2970 

2010        7,4176       19,5600       26,9776 

2011        7,9948       21,3012       29,2960 
   
                                   Graf č.1 – Celková spotřeba elektrické energie za sledované období                       
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     Z přehledu (tabulka č.7) vyplývá, ţe vývoj spotřeby elektrické energie ročně postupně a 

významně stoupal. Porovnáme-li rok 2007 s rokem 2011, tak zjistíme celkem vysoký 

nárůst a to o 5,835 MWh. Nejvíce stoupla spotřeba v roce 2011, kdy jeden z důvodů 

navýšení mohlo způsobit nainstalování komponentů potřebných k provozu městského 

kamerového systému na sluţebnu městské policie. V současné době pouţívaný způsob 

evidence elektrické energie, jak externí od bývalého dodavatele firmy ČEZ Prodej s.r.o. a 

současného dodavatele firmy Centropol Energy a.s., tak interní v rámci městského úřadu, 

neumoţňuje sledování spotřeby elektrické energie v detailním členění tzn. ţe z podkladů 

předloţených MěÚ, firmou ČEZ Prodej s.r.o. a Centropol Energy a.s., není moţné zjistit v 

jakém odběratelském měsíci a v jakém rozsahu, došlo k navýšení spotřeby.  
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                                                Tabulka č. 8 – Přehled nákladů na elektrickou energii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Graf č. 2 – Celkové náklady na elektrickou energii za sledované období 
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     Cena účtované elektřiny je v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu a vychází z Ceníků elektřiny na dané období. Je vyuţívána distribuční 

sazba C25d, produkt Akumulace 8. Z přehledů (graf č. 3) vyplývá, ţe průměrná cena za 

kilowat hodinu (kWh) se zvyšuje ve sledovaném období v řádech deseti haléřů. Zvýšené 

náklady na elektrickou energii (tabulka č. 8) jsou především z důvodu neustálého 

navyšování spotřeby této komodity. 

 

                                 Graf č. 3 – Průměrná cena za elektrickou energii za sledované období                                
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                                Tabulka č. 9 - Celkový přehled spotřeby elektrické energie a nákladů 

   sledované 

     období 
 spotřeba NT   

   MWh/rok 

 spotřeba VT  

    MWh/rok 

 spotřeba  

    MWh/rok 

     náklady   

  Kč/BZDPH 

         t   SEe  NEe 

2007        6,0610       17,4000       23,4610        72 299 

2008        6,7003       18,6678       25,3681        85 660  

2009        7,1895       19,1075       26,2970        95 741 

2010        7,4176       19,5600       26,9776        94 186 

2011        7,9948       21,3012       29,2960      109 282  

     

 za období      35,3632       96,0365     131,3997      457 168 
 

 

 
                                                        Tabulka č. 10 – Výpočty elektrické energie 

 č. název vzorec výpočet 

1.  spotřeba Ee za 1 období PSEe =  SEe /  t               26,2799 

2.  náklady za 1 období PNEe=  NEe /  t                   91 434 

3.  náklady na MWh PNnMWh = NEe / SEe         3 479,22 

 

4.  náklady na kWh PNnMWh/1000       3,48 

 
 

                                              Tabulka č. 11 – Rekapitulace výpočtů elektrické energie 

Průměrná spotřeba elektrické energie                              26,3 MW/rok  

 Průměrné roční náklady                                                  91 434 Kč/rok                                        

 Průměrné náklady na 1 MWh                                           3 479 Kč                                                      

 Průměrné náklady na 1 kWh                                               3,48 Kč 

 

 

Vysvětlivky: 

PSEe  průměrná spotřeba elektrické energie za jedno období  

PNEe  průměrné náklady za jedno období 

PNnMWh    průměrné náklady na Mwh (megawat) 

t  pětileté sledované období 

SEe  celková spotřeba elektrické energie 

NEe  celkové náklady za elektrickou energii 

  průměr 

Ee  elektrická energie 
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4.2. Náklady na tepelnou energii 

4.1.1. Přehled spotřeby tepelné energie a nákladů 

     Objekt vyuţívá dálkově dodávanou teplenou energii, pouţívanou v otopném 

radiátorovém systému za pouţití výměníkové stanice, jinak řečené kompaktní předávací 

stanice pouţívané v systémech centrálního zásobování teplem (CZT) na vytápění a 

přípravu teplé vody. Je nainstalován a pouţíván regulátor ERT 01, určený pro řízení 

směšovacího ventilu se servomotorem a čerpadla v topném okruhu. Regulátor zajišťuje 

všechny standardní funkce ekvitermního regulátoru, určeného pro řízení topného reţimu 

objektu: měřením venkovní teploty a výpočtem potřebné teploty topné vody dle zadaných 

teplotních křivek. Normální topný reţim se nestřídá s reţimem útlumu, prostory jsou 

vytápěny dvacet čtyři hodin na stejnou teplotu. 

      

     Při výpočtu celkové spotřeby tepelné energie a nákladů s tím spojených se vycházelo z 

daňových dokladů vystavených dodavatelskou firmou za sledované, v tomto případě 

měsíční období. Pouţil se souhrn skutečně spotřebovaného počtu jednotek (GJ) 

účtovaných v daňových dokladech za daný měsíc. V nákladech není započítaná daň z 

přidané hodnoty. Cena účtované tepelné energie je v souladu s cenovým rozhodnutím dle 

ceníku teplárenské společnosti a odvíjí se od ceny hnědého a černého uhlí. Je vyuţívána 

distribuční sazba pro nebytové prostory 433P1-02.  

 

     Na základě daňových dokladů byla zpracována analýza spotřeby tepelné energie a 

nákladů na ni, za jednotlivá období. Přehled je zpracován v pěti tabulkách (tabulky č. 12 – 

16), je uváděna spotřeba v jednotlivých měsících topné sezóny, cena za GJ (gigajoul) ve 

sledovaném roce a k tomu příslušné náklady. Z tabulek byl vypracován souhrn (tabulka č. 

17) za všech pět období, který je pouţit k analýze.  

 

                                   Tabulka č. 12 - Přehled spotřeby tepelné energie a nákladů 2007 

   sledované 

 období 2007 
     spotřeba   

          GJ 

       sazba  

      Kč/GJ 
     náklady           

   Kč/BZDPH 

Leden 62,27 290,55           18 093 

Únor 46,50 290,55           13 511 

Březen 32,90 290,55             9 559 

Duben 19,90 290,55   5 782 

Květen 11,14 290,55   3 238 

Říjen 26,70 290,55   7 758 

Listopad 34,50 290,55 10 024 

Prosinec 56,60 290,55 16 445 

    

 za období 290,51         290,55           84 408 

                             

http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos/predavaci-stanice/Pages/vymenikove-stanice.aspx
http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos/predavaci-stanice/Pages/vymenikove-stanice.aspx
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                                       Tabulka č. 13 - Přehled spotřeby tepelné energie a nákladů 2008 
   sledované 

 období 2008 
     spotřeba   

          GJ 

       sazba  

      Kč/GJ 
     náklady           

   Kč/BZDPH 

Leden 64,03 304,65 19 507 

Únor 38,98 304,65 11 875 

Březen 33,41 304,65 10 178 

Duben 25,06 304,65   7 635 

Květen 11,14 304,65   3 394 

Říjen 22,27 304,65   6 784 

Listopad 30,62 304,65   9 328 

Prosinec 44,54 304,65 13 569 

    

 za období 270,05         304,65          82 270  

 
                                 Tabulka č. 14 - Přehled spotřeby tepelné energie a nákladů 2009 

   sledované 

 období 2009 
     spotřeba   

          GJ 

       sazba  

      Kč/GJ 
     náklady           

   Kč/BZDPH 

Leden 77,95 324,45          25 291 

Únor 52,90 324,45           17 163 

Březen 38,98 324,45           12 647 

Duben 19,49 324,45   6 324 

Květen 22,27 324,45   7 225 

Listopad 27,84 324,45   9 033 

Prosinec 55,68 324,45 18 065 

    

 za období 295,11         324,45           95 748 

 
                               Tabulka č. 15 - Přehled spotřeby tepelné energie a nákladů 2010 

   sledované 

 období 2010 
     spotřeba   

          GJ 

       sazba  

      Kč/GJ 
     náklady           

   Kč/BZDPH 

Leden 64,03 339,05           21 709 

Únor 61,25 339,05           20 767 

Březen 41,76 339,05           14 159 

Duben 16,70 339,05             5 662 

Květen 11,14 339,05             3 777 

Září 11,14 339,05  3 777 

Říjen 27,84 339,05  9 439 

Listopad 36,19 339,05           12 270 

Prosinec 53,52 339,05           18 146 

    

 za období 323,57         339,05         109 852 

 

                                 Tabulka č. 16 - Přehled spotřeby tepelné energie a nákladů  2011 

   sledované 

 období 2011 
     spotřeba   

          GJ 

       sazba  

      Kč/GJ 
     náklady           

   Kč/BZDPH 

Leden 52,27 355,66 18 587 

Únor 86,30 355,66 30 693 

Březen 52,90 355,66           18 814 

Duben 13,92 355,66   4 951 

Květen 11,14 355,66   3 962 

Říjen 16,70 355,66  5 940 

Listopad 44,46 355,66           15 813 

Prosinec 46,99 355,66           16 712 

    

 za období 324,68         355,66         111 456 
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Souhrn období 2007 – 2011  

 
                                     Tabulka č. 17 – Celkový přehled spotřeby tepelné energie a nákladů 

       sledované 

         období  
       spotřeba   

            GJ 

           sazba  

          Kč/GJ 
        náklady           

     Kč/BZDPH 

t Ste             Nte 

2007 290,51           290,55          84 408 

2008 270,05           304,65          82 270 

2009 295,11           324,45          95 748 

2010 323,57 339,05        109 852 

2011 324,68 355,66        111 456 

    

 za období 1503,92         483 734  

 
                                                     

                                   Graf č. 4 – Celková spotřeba tepelné energie  za sledované období          
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                                 Graf č. 5  – Celkové náklady na tepelnou energii  za sledované období  
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     Z tabulky č. 17 – Celkový přehled spotřeby tepelné energie a nákladů, zjistíme za sledované 

období další, informativní výpočty: 

 
                                                          Tabulka č. 18 – Výpočty tepelné energie 

 č. název vzorec výpočet 

1.  spotřeba Te za 1 období PSTe =  STe /  t 300,784 GJ 

2.  náklady za 1 období PNTe =  NTe /  t  96 747 Kč 

3.  náklady na GJ PNnGJ = NTe / STe  321,65 Kč 

 

                                                Tabulka č. 19 – Rekapitulace výpočtů tepelné energie 

 Průměrná roční potřeba tepelné energie                         301 GJ/rok  

 Průměrné roční náklady                                            96 747 Kč/rok                                        

 Průměrné náklady na 1 GJ                                        321,65 Kč                                                      

 

 

Vysvětlivky: 

 

PSTe  průměrná spotřeba tepelné energie za jedno topné období  

PNTe  průměrné náklady za jedno topné období 

PNnGJ    průměrné náklady na GJ (gigajoul) 

t  pětileté sledované topné období 

STe   celková spotřeba tepelné energie 

NTe  celkové náklady za vytápění 

  průměr 

Te  tepelná energie 

 

 

 

     Z přehledu (tabulka č. 17) vyplývá, ţe vývoj spotřeby teplené energie ročně postupně 

stoupá. Porovnáme-li rok 2007 s rokem 2011, tak zjistíme nárůst o tři desítky GJ, který 

mohlo ovlivnit počasí v topné sezóně, ale také navýšení teploty v objektu.  Z tabulek 

výpočtů a rekapitulace (tabulka č. 18,19) byla zjištěna průměrná spotřeba 301 GJ tepelné 

energie v jednom topném období, s průměrnými náklady na 1 spotřebovanou GJ ve výši 

321,65 Kč a průměrnými ročními náklady v tomto období ve výši 96 747 Kč bez DPH.  
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5. Návrh alternativních možností a jejich vyhodnocení 

 

     Spotřeba energií představuje významnou poloţku v provozních nákladech kaţdé firmy. 

Sníţení spotřeby a nákladů lze dosáhnout kombinací řady různých opatření. Volbou 

správných úsporných opatření lze spotřebu energií sníţit a často velmi efektivně. 

 

5.1. Návrhy na snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii 

 

5.1.1. Hospodárnější vyuţívání energie 

 

     Jednou z cest, jak čelit zvyšujícím se nákladům za energie je snížení spotřeby jejím 

hospodárnějším využíváním. Vyhodnocením nákladů za sledované období jsme zjistili, ţe 

právě zvýšená spotřeba elektrické energie v objektu je hlavním důvodem stále se 

zvyšujících provozních nákladů v této kapitole. 

 

5.1.2. Vyuţití denního světla 

 

     U kancelářského objektu, jako je v našem případě, spotřeba energie na osvětlení činní 

vyšší procento neţli je tomu například v budově určené k bydlení. Proto je vhodné zajistit 

maximální vyuţití sloţky přírodního denního osvětlení. Denní světlo poskytuje cenné 

spojení s venkovním prostředím a proto, kde je to moţné, měla by budova vyuţívat 

maximum slunečního světla. Hlavním důvodem vyuţívání slunečního světla je snížení 

energetické spotřeby. Denní světlo by mělo být vyuţíváno všude tam, kde je to jen moţné, 

a teprve aţ kdyţ je dosahována malá intenzita osvětlení, tak vyuţívat osvětlení umělého.  

  

Osvětlení pracoviště  

 
     Nařízení vlády č. 361/2007, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovují podmínky 

ochrany zdraví při práci, stanovuje parametry denního osvětlení na pracovištích. 

 

     Zrak člověka a jeho biorytmy jsou po celou dobu vývoje formovány denním světlem, 

proto je přítomnost denního světla uvnitř staveb velmi důleţitá. To je také důvod, proč jsou 

poţadavky na denní osvětlení pracovišť s trvalou prací závazné.  
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Požadavky vyhlášek a norem na denní osvětlení  

 

     Osvětlení pracoviště denním, umělým nebo sdruţeným osvětlením musí být v souladu s 

normovými hodnotami a poţadavky. Měření denního osvětlení je vyuţíváno ke zjišťování 

parametrů přirozeného denního světla v interiéru a posuzování plnění poţadavků 

příslušných norem a vyhlášek 

     

     Při hodnocení denního osvětlení se lze setkat s minimální a průměrnou hodnotou 

činitele denní osvětlenosti  

 

D     =  měření osvětlení  

Dmin = nejmenší hodnota činitele D v měřeném prostoru nebo jeho funkčně vymezené části 

Dm   = průměrná hodnota činitele D v měřeném prostoru nebo jeho funkčně vymezené části 

      

     Na pracovišti s trvalou prací osvětleném denním osvětlením musí být dodrţeny dle § 45  

tyto hodnoty:  

 

D     =  měření osvětlení 

Dmin = 1,5 % při bočním osvětlení  

Dm   = 3 % při horním osvětlení 

 

     Šetřením přímo v objektu bylo zjištěno, ţe na pracovištích je umělé osvětlení vyuţíváno 

zpravidla po celou pracovní dobu. Ke sníţení nákladů by výrazně pomohlo zajistit 

maximální moţnost vyuţití sloţky přírodního denního světla. Navrhuji poučit všechny 

zaměstnance o správném přístupu k hospodaření s energiemi, zvýšit jejich odpovědnost, 

omezit lhostejnost a tím zajistit zhasínání osvětlení v prostorech kde lze denní světlo 

vyuţít. Drţet se stále aktuálního hesla „Nesvítí někde zbytečně?“ .Dále navrhuji odstranění 

veškerých překáţek, které brání vniku denního světla do objektu a jako samozřejmost, 

pravidelné čištění okenních výplní. [14] 

 

5.1.3. Výměna světelných zdrojů 

     Správný výběr druhu osvětlení a zajištění efektivního uţívání můţe poskytovat vysoké 

energetické úspory a s tím spojené náklady na energii. Díky široké nabídce kvalitních 

svítidel a světelných zdrojů spolu s ekonomickými moţnostmi městského úřadu, lze 

navrhnout osvětlení na míru pro kaţdý prostor v objektu. 
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     V roce 2004 byla provedena v objektu celková rekonstrukce elektroinstalace včetně 

osvětlení. Doposud jsou pouţity a pouţívány světelné zdroje, které jsou v dnešní době jiţ 

energeticky nevýhodné. Osvětlení kanceláří by mělo být flexibilní a energeticky úsporné.  

 

Alternativy dosavadně pouţívaných světelných zdrojů 

 

Úsporné zářivky (obrázek č. 3) 

 

- dlouhá ţivotnost – 6 aţ 15 000 hodin, mají výdrţ 100 aţ 600 tisíc zapnutí a vypnutí  

- k provozu potřebuje aţ o 80 procent méně energie neţ ţárovka 

- ideální jako hlavní zdroj světla do všech místností, kde svítíte déle 

- pořizovací cena je vyšší, počítá se ve stokorunách, návratnost do 1 roku 

- obsahují rtuť, proto je třeba s nimi zacházet opatrně a po ukončení ţivotnosti je nerozbité 

  odevzdat k recyklaci 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                                            

 

                                                            Obrázek č. 3 -  Úsporné  zářivky                                                                               

 

LED světelná technika (Light Emitting Diode - diody vytvářející světlo) (obrázek č. 4,5) 

 

- vysoká ţivotnost, běţně 50 000 hodin, v některých případech zařízení dosahuje ţivotnosti   

   aţ 100 000 hodin (ţivotnost je v porovnání cca 25x delší neţ u klasických ţárovek a 10x  

   delší neţ u kompaktních zářivek) 

- velmi nízká spotřeba - úspora aţ 90 % elektrické energie (desetinová v porovnání s   

   klasickými ţárovkami, cca třetinová v porovnání s kompaktními zářivkami) 

- nevadí jim časté vypínání a zapínání, minimální, resp. nulová údrţba 

- v úsporách bezkonkurenčně vede, ušetří více neţ polovinu spotřeby úsporné zářivky 

- nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, záruka ekonomické návratnosti investice 

- jsou to svítidla budoucnosti, jejich éra právě začíná 
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                      Obrázek č. 4 – LED žárovky                               Obrázek č. 5 - LED trubice - zářivka 

 

Halogenové žárovky (obrázek č.6) 

 

- jsou menší a o 30 % úspornější neţ obyčejné ţárovky a mají dvakrát delší ţivotnost 

- při svícení vzniká mnohdy velké teplo, nehodí se tedy všude  

- jsou vhodné ke krátkodobějšímu svícení a všude tam, kde potřebujete mít okamţitě   

   maximální světlo, v našem případě do lampiček na pracovních stolech na schodiště 

 

 

 

 

 

 
                                                      Obrázek č. 6 – Halogenové žárovky 

 

 

     Vzhledem k tomu, ţe stávající stav má správný počet svítidel, osvětlení je prozatím 

funkční a je řešeno správně dle platných evropských norem a předpisů, není proto nutná 

okamţitá výměna těchto svítidel. Navrhuji zaměřit se na osázení svítidel vhodnými 

světelnými zdroji, postupnou výměnu používaných zářivek a žárovek, za v dnešní době 

úspornější. Klasické zářivky a ţárovky přemění na světlo pouze osm procent energie a 

jejich ţivotnost je okolo 1000 hodin svícení. Tzn. ţe nízká pořizovací cena vysokou 

spotřebu nevyváţí. 

 

     Při výběru halogenové ţárovky je potřeba se zaměřit na třídu B aţ D a s ţivotností 

minimálně 2 000 hodin. 60 W klasiku nahradí 42 W nebo 30 W halogenová ţárovka, 100 

W klasickou ţárovku nahradí 70 W halogenová ţárovka. 
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     U úsporných zářivek a LED ţárovek je třeba orientovat se podle značky, uvedené 

ţivotnosti a svítivosti. Například lze LED ţárovku pořídit i pod 300 Kč, ovšem nahradí 

pouze cca 25W. LED ţárovka, která nahradí 100 W klasickou ţárovku vyţaduje cca 2 000 

Kč za kus. Získá se však 3 roky záruka a reálná ţivotnost cca 25 let.  

 

     Levnější jsou úsporné kompaktní zářivky, které ušetří oproti klasice 70 aţ 80 % 

elektřiny. Nejkvalitnější kompaktní zářivky s klasickými závity splňují energetickou třídu 

A, mají ţivotnost alespoň 15 000 aţ 20 000 hodin a vysoký počet spínacích cyklů (50.000 

a více). 100 W ţárovku přitom nahradí kompaktní úsporná zářivka o výkonu 23 W.  

 

5.1.4. Náhrada starých elektrospotřebičů 

 

      Úsporná opatření zásadním způsobem ovlivňuje i nasazení moderních, energeticky 

efektivních spotřebičů. Vzhledem k poměrně vysokým cenám elektřiny se často vyplatí 

starší spotřebiče, byť ještě funkční, vyměnit za výrobek nový, s nízkou (např. poloviční) 

spotřebou.  

 

     Od roku 2001 musí být elektrospotřebiče prodávané v ČR označeny viditelně 

umístěným energetickým štítkem, který je znám spíše jako symbol, označující začlenění 

spotřebiče do příslušné energetické. Štítky slouţí jako základní orientační pomůcka při 

nákupu. Označování spotřebičů štítky je povinné ze zákona. Pokud by v obchodě štítek 

chyběl, riskuje prodejce pokutu. Podrobnosti o štítcích uvádí vyhláška č. 442/2004 Sb. 

 

     Dle úspornosti provozu, se elektrospotřebiče řadí do jedné ze sedmi kategorií 

označených písmeny A – G, přičemţ písmeno A označuje nejlepší a nejúspornější 

spotřebiče, které jsou v průměru o polovinu lepší neţ výrobky kategorie C a D, uváděné 

jako standardní. Se spotřebiči energetické třídy E, F a G se v obchodech jiţ nesetkáme, 

neboť v zemích Evropské unie byl prodej těchto spotřebičů s vyšší spotřebou zakázán. 

 

     Výrobci se zaměřili na vývoj kompresorů a zdokonalování tepelné izolace stěn a dveří, 

a z tohoto důvodu spotřeba energie těchto spotřebičů klesla natolik, ţe jiţ musely být 

zavedeny dvě nové energetické třídy A+ a A++. Nyní je k nim přiřazena nová špičková 

třída A + + +. Zařízení v této kategorii jsou o nejméně 60 procent efektivnější. Cenový 

rozdíl mezi energetickou třídou A+ a A+++ můţe být u daných spotřebičů značný, 

na úspoře a dalších parametrech se však vrátí.  
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     Výměna starých a dosluhujících elektrospotřebičů můţe být radikální, nebo postupná. 

Radikální výměna představuje vyšší finanční výdaje naráz, postupná umoţní rozloţit 

investice do nových spotřebičů na delší dobu. Pouţívané elektrospotřebiče ve sledovaném 

objektu najdeme v příloze č. 6 – Seznam elektrických spotřebičů. 

 

5.1.5. Úspora spotřeby teplé vody 

 

     Elektrická energie je také vyuţívána jako zdroj pro ohřev teplé uţitkové vody. K ohřevu 

slouţí dva akumulační bojlery zn. DRAŢKOVICE, kaţdý o objemu 150 l, s elektrickým 

příkonem 2 kWh. Jeden zabudovaný v podzemním podlaţí, vyuţívaný pro potřeby 

stráţníků městské policie a druhý zabudovaný ve třetím nadzemním podlaţí  k zajištění 

úklidu v celém objektu. Teplá voda v kuchyňkách v první a druhém nadzemním podlaţí je 

zajištěna 2 průtokovými ohřívači vody zn. TATRAMAT. 

 

     Spotřeba energie pro přípravu teplé uţitkové vody činí v našem případě  10 % z celkové 

spotřeby energie, proto šetrné zacházení s teplou vodou můţe přispět k úsporám jak za 

energii, tak za vodu. 

 

     Navrhuji správně nastavit teplotu vody ohřívačů, za optimální se povaţuje teplota 60°C. 

Pro sprchování vyuţít úspornou sprchovací hlavici, a tím dále ušetřit aţ 30 % teplé vody. 

Investovat do dávkovače vody do sprchy, kdy se instalací můţe uspořit přibliţně 50% vody 

při sprchování. Běţné sprchy na trhu mají spotřebu 28-22 l /min a pomocí dávkovačů pro 

sprchy lze sníţit spotřebu aţ na 5 l/min. Pravidelně kontrolovat funkčnost ohřívačů, 

především pojistné ventily, kdy kapajícím ventilem můţe uniknout aţ 1 % nahřívaného 

objemu. 

 

5.1.6. Změna dodavatele elektřiny 

 

     Ušetřit provozní náklady za elektrickou energii lze mimo jiné změnou dodavatele 

elektřiny. U nás jiţ působí několik dodavatelů, kteří si vzájemně konkurují. Změna 

dodavatele je moţná jednou ročně, je zcela zdarma a obvykle vše potřebné zařídí nový 

dodavatel. Naopak distributora elektřiny, kterému patří „dráty“, jeţ přivádějí elektřinu, 

měnit nelze, v našem kraji je to firma ČEZ. 

 

      Zástupci města Trmice vyuţili v roce 2011 konkurenčního prostředí v oblasti 

energetiky a oslovili za účelem sníţení nákladů na elektrickou energii,  několik dodavatelů 

této komodity. S očekáváním, ţe nový dodavatel můţe ceny za energie znatelně sníţit.  

http://www.koupelny-online.cz/sprchy-sprchove-panely/cz/c-1144/
http://www.sporice-vody.cz/
http://www.sporice-vody.cz/


Bc. Simona Šosvaldová : Snížení nákladů na energie vybraného objektu 

2013 24 

     Výslednou cenu na faktuře tvoří součet všech poloţek z regulované a neregulované 

platby za elektřinu, navýšený o daně z přidané hodnoty a z elektřiny. Dodavateli platíme za 

dodanou energii (komoditu) a distributorovi za správu sítě (vč. elektroměrů atp.). Ceny za 

distribuci hlídá Energetický úřad (ERÚ), ceny za spotřebovanou energii si určují 

dodavatelské firmy sami. Regulované platby zahrnují poplatek za distribuci, za systémové 

sluţby, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (ze kterého je dotována „zelená 

elektřina“ prostřednictvím výkupních cen nebo zelených bonusů) a poplatek za činnost 

zúčtování operátora trhu s elektřinou.  

 

     Jak bylo jiţ výše uvedeno, poloţka se kterou mohou dodavatele z důvodu získání 

zákazníka hýbat, se týká silové elektřiny (komodity jako takové), která je utvářena trhem a 

spadá do neregulovaných plateb. Silová elektřina je tvořena dvěma částmi: první je pevná 

cena za měsíc, která se zpravidla liší zejména mezi distribučními sazbami a produktovými 

řadami, druhá část je cena za odebranou megawatthodinu, resp. kilowatthodinu, která se 

dále dělí na nízký (NT) a vysoký (VT) tarif.  

 

     V našem případě se změna dodavatele netýkala jen samotného objektu, který je 

předmětem diplomové práce, ale i ostatních objektů v majetku města včetně veřejného 

osvětlení. Do uţšího výběru byla vybrána stávající společnost firma ČEZ Prodej s.r.o., dále   

společnosti Centropol Energy a.s., RWE a.s. a České energetické centrum a.s.  

 

Cenové nabídky jednotlivých společností:  

 
                              Tabulka č. 20 – Porovnání cenových nabídek na rok 2012 (Kč/MWh) 

 

Sazba 

     ČEZ  

stávající 

    ČEZ   

    nový 

 Centropol   RWE Energetické            

   centrum 

C01d,C02d, C03d VT    1 671  1 599 1 697 1 455 

C25d, C26d      VT 

NT 

   1 907 

   1 153 

 jednotná 

    cena 

1 801 

1 088 

1 849 

1 088 

1 710 

1 018 

C45d VT 

NT 

   1 816 

   1 578 

1 405,58 1 808 

1 475 

1 968 

1 544 

1 710 

1 018 

C62d VT    1 108  1 279 1 343    985 
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     Spotřeba elektrické energie za město jako celek (tabulka č. 21), je použita jako podklad pro 

výpočet a následné porovnání cenových nabídek:  

 

                                                 Tabulka č. 21 – Skladba celkového odběru za rok 2011 

Sazba spotřeba MWh spotřeba v % 

C01d, C02d, C03d          41,1          7,8 

C25d, C26d          99,7        18,8 

C45d            1,4          0,3 

C62d        387,1        73,1 

Celkem         529,3        100 

 
C01d, C02d, C03d – bytové domy 

C25d, C26d – úřad, hřbitov, zámek, zdravotní středisko, sběrný dvůr, sál 

C45d –  sociální dům V jílovišti 

C62d – veřejné osvětlení 

(škola i školka mají spotřebu ve vlastním hospodaření) 

 

Podrobná analýza cenových nabídek (z tabulky č. 20)  vybraných firem: 

                                                          Tabulka č. 22 - Analýza cenové nabídky firmy ČEZ 

 

Sazba 

 

tarif 

spotřeba    

   v % 

 cenová 

nabídka     

 

   Kč 

C01d,C02d,C03d VT 7,8   

C25d,  

C26d      

VT 25% 

NT 50% 

18,8 

 

jednotná 

    cena 

 

145 058 

C45d VT +VT 0,3 1 405,58  

C62d VT    73,1   

Nová cena       100  145 058 

. 

                                            Tabulka č. 23 - Analýza cenové nabídky firmy Centropol 

 

Sazba 

 

tarif 

spotřeba    

   v % 

 cenová 

nabídka     

 

   Kč 

C01d,C02d,C03d VT 7,8 1 599 12 472 

C25d,  

C26d      

VT 25% 

NT 50% 

18,8 

 

1 801 

1 088 

  8 465 

15 450 

C45d VT 50% 

NT 50% 

0,3 1 808 

1 475 

     271 

      221 

C62d VT 73,1 1 279   93 495 

Nová cena       100  130 374 
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                                              Tabulka č. 24 - Analýza cenové nabídky firmy RWE 

 

Sazba 

 

tarif 

spotřeba    

   v % 

 cenová 

nabídka     

 

   Kč 

C01d,C02d,C03d VT 7,8 1 697 13 096 

C25d,  

C26d      

VT 25% 

NT 50% 

18,8 

 

1 849 

1 088 

  8 690 

15 450 

C45d VT 50% 

NT 50% 

0,3 1 968 

1 544 

     295 

     233 

C62d VT 73,1 1 343  98 173 

Nová cena       100  135 937 

  

                             Tabulka č. 25 - Analýza cenové nabídky firmy České energetické centrum 

 

Sazba 

 

tarif 

spotřeba    

   v % 

 cenová 

nabídka     

 

   Kč 

C01d,C02d,C03d VT 7,8 1 455 11 349 

C25d,  

C26d      

VT 25% 

NT 50% 

18,8 

 

1 710 

1 018 

8 037 

14 456 

C45d VT 50% 

NT 50% 

0,3 1 710 

1 018 

    257 

    153 

C62d VT 73,1    985 72 004 

Nová cena       100  106 256 

      

 
                                                  Tabulka č. 26 – Souhrn analýz  cenových nabídek  

ČEZ Prodej s.r.o.   145 058 Kč        (tabulka č. 22) 

Centropol. Energy a.s.              130 374 Kč        (tabulka č. 23)       

RWE a.s.    135 937 Kč   (tabulka č. 24) 

České energetické centrum a.s. 106 256 Kč   (tabulka č. 25) 

 

 

     Vzhledem ke všem zjištěným potřebným informacím o všech ucházejících firmách 

(tabulka č. 20), zástupci města rozhodli přejít od ledna 2012 k dodavatelské firmě Centropol 

Energy a.s., se sídlem v Ústí nad Labem. A to na základě podrobné analýzy cenových 

nabídek, s důrazem na sazbu C62d, vyuţívané na veřejné osvětlení, které v našem případě 

dělá 73,1 % z celkové spotřeby (tabulka č. 21). 
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Porovnání a zhodnocení nákladů po přechodu k novému dodavateli: 

 

2011 

Celková spotřeba elektrické energie za rok               29,296 MW/rok 

Celkové náklady za rok 2011               109 282 Kč bez DPH 

Průměrné náklady na 1 MWh        3 730 Kč bez DPH 

Průměrné náklady na 1 kWh          3,73 Kč bez DPH 

 

2012 

Celková spotřeba elektrické energie daného období                            22,281 MWh 

Celkové náklady za dané období                80 672 Kč bez DPH 

Průměrné náklady na 1 MWh        3 621 Kč bez DPH 

Průměrné náklady na 1 kWh          3,62 Kč bez DPH 

 

K dispozici je daňový doklad:                                                  1.1.2012 – 17.9.2012  

Celková spotřeba v tomto období:                                                        22,281 MWh  

Průměrné náklady na MWh za rok 2011:                                     3 730 Kč bez DPH 

 

Pravděpodobná cena od bývalého dodavatele firmy ČEZ          83 108 Kč bez DPH 

(22,281 x 3 730) 

Cena od nového dodavatele firmy Centropol                             80 672 Kč bez DPH 

(z daňového dokladu) 

Rozdíl ceny od bývalého a současného dodavatele                      2 436 Kč bez DPH 

     

 

                             

     Z výše uvedených výpočtů vyplývá, ţe úspora od 1.1.2012 - 17.9.2012 v námi 

sledovaném objektu, po změně dodavatele činní 2 436 Kč bez DPH. Celkovou roční 

úsporu lze předpokládat ve výši cca 3 500 Kč  bez DPH tzn. přibliţně 3,2 % . Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe změnou dodavatele lze získat úsporu za silovou energii aţ 10 %, hodnotím 

v našem případě, toto opatření jako průměrné výhodné. Výhoda odchodu od společnosti 

ČEZ Prodej s.r.o. ke společnosti Centropol Energy a.s. se očekává u výrazného sníţení 

nákladů za spotřebu elektrické energie u veřejného osvětlení. Toto zhodnocení není 

součástí diplomové práce. Smlouva na dodávku elektrické energie s novou společností, je 

uzavřena na dobu neurčitou. 
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5.2. Návrhy na snížení spotřeby a nákladů na tepelnou energii      

     Náklady na vytápění nejvíce stoupají s teplotou na kterou vytápíme vnitřní prostor 

(roste rozdíl teploty v interiéru a exteriéru) a vlivem tepelných ztrát obvodovými 

konstrukcemi, včetně netěsností výplní otvorů. Co se týče zateplení, při izolaci stěn a 

zateplení střechy, se dá očekávat úspora nákladů na vytápění a také vyšší komfort uţívání 

domu. Povrchová teplota stěn se zvýší, coţ zlepší tepelnou pohodu.  

 

5.2.1. Sníţení ztrát zateplením obvodových plášťů budovy 

 

     Zateplením ochráníme objekt před nepříznivými vnějšími vlivy, jako je mráz nebo 

naopak přímé slunce, eliminujeme hluk z okolí, ušetříme finanční prostředky za vytápění a 

v neposlední řadě zmodernizujeme celkový vzhled objektu. 

 

     Zateplením stěn dojde vţdy i ke zvýšení jejich povrchové teploty. To má vliv na pocity 

lidí uvnitř. Čím jsou stěny chladnější, tím je pobyt méně příjemný a naopak. Vliv 

chladných stěn je třeba vyváţit vyšší teplotou vzduchu v místnosti. V konečném důsledku 

tak můţeme v dobře zateplené místnosti vytápět na niţší teploty, aniţ bychom pociťovali 

chladno.To vede ke sníţení spotřeby energie, lze ušetřit aţ třetinu nákladů.  

 

     Zateplování fasád lze  provádět dvěma způsoby, a to buď pomocí polystyrenu, nebo 

minerální vaty. Oba způsoby mají samozřejmě své výhody i nevýhody. [15] 

 

Polystyren 

 

     Zateplení fasád pomocí pěnového polystyrenu je v současnosti nejoblíbenější a 

nejpouţívanější metodou, jeţ je vhodná téměř na všechny typy obvodového zdiva, 

nejlepším podkladem pro zateplení fasád polystyrenem je beton, protoţe má vysoký 

difúzní odpor, lze však aplikovat i na cihlové zdi, kde je potřeba pouţít polystyrenové 

desky s větracími otvory, kterými je odváděná přebytečná pára.  

 

Minerální vaty 

 

     Zateplení fasád minerálními vatami s kolmými nebo podélnými vlákny má také své 

nesporné výhody. Minerální vaty jsou velice prodyšné, hodí se proto na všechny typy 

obvodového zdiva a navíc jsou nehořlavé, nemají tak ţádné poţární omezení.  

    V našem případě se jedná o řadový zděný dům (obr. č. 2), který je součástí uliční 

zástavby, tzn. ţe zateplení se bude týkat pouze přední a zadní strany objektu o celkové 
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ploše 150 m
2
. Nosné obvodové zdivo je cihelné o tloušťce zdí 450mm. Je vţdy nutné na 

zateplení vypracovat projektový návrh v souladu s platnými a závaznými předpisy. Pro 

ověření splnění těchto předpisů je nutné návrh ověřit tepelně technickým výpočtem a 

jednotlivé detaily je nutné přesně a jednoznačně navrhnout v souladu se zásadami stavební 

fyziky a technologickými předpisy.  

     Vzhledem k charakteru stavby a vnějšímu okolí, navrhuji pouţít k zateplení metodu 

pomocí pěnového polystyrenu. K zateplení obvodových stěn objektu kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelně izolační vrstvou z pěnového fasádního polystyrenu s 

minerální omítkou tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla byl max. U = 0,25 W.m
-2

.K
-

1
 bychom měli pouţít komplexní systém zateplení s tepelným izolantem z pěnového 

fasádního polystyrenu o tloušťce 140 mm. 

     Průměrné náklady na 1 m
2
 zateplení fasády jsou uvaţovány ve výši cca 1 450 Kč (bez 

DPH). Při ploše zateplovaných neprůhledných konstrukcí cca 120 m
2
, se jedná o investiční 

náklady ve výši 174 500 Kč. 

     Uvaţujeme-li, ţe v objektu jsou pouţity běţné materiály pro zdivo, střechu, podlahy, 

okna, dveře, tak předpoklad je, ţe realizací tohoto opatření lze docílit sníţení spotřeby za 

vytápění aţ o 25 %. Uvaţovaná doba ţivotnosti je 30 let, stejně tak i  doba hodnocení. 

 

                                     Tabulka č. 26 – Předpokládaná úspora – zateplení obvodových stěn  

 Průměrná roční potřeba tepelné energie                 301 GJ/rok (100%) 

 Úspora energie po zateplení objektu                        75 GJ/rok (  25%)  

 

 Průměrné roční náklady                                            96 747 Kč/rok                                        

 Roční finanční úspora                                                24 187 Kč/rok 

 

 

Metoda prosté návratnosti: 

 

     Prostá návratnost (DN) je doba (počet let), za kterou peněţní příjmy z investice 

vyrovnají kapitálový výdaj na investici. Čím kratší je doba splácení, tím je investice 

výhodnější. Je logické, ţe doba splacení musí být kratší neţ je doba ţivotnosti investice do 

splacení investice. Po skončení této doby jiţ investorovi investice přináší zisk do doby 

ţivotnosti.  
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Návratnost vypočteme podle vzorce č. 4: 

 

                                                         DN = IN/CFt 

 

DN doba návratnosti [roky] 

IN investice [Kč] 

CFt roční cash flow [Kč] 

 

     Rok, ve kterém se kumulativní součet zisku po zdanění a odpisů rovná investičním 

nákladům, je rokem návratnosti. [5] 

 

                                                    174 500 / 24 187 = 7 let 

 

Kde: IN…………….investiční výdaje na zateplení …….…………….174 500 Kč 

 CF…………….roční přínosy projektu……..……………...….…..24 187 Kč 

 

     Prostá doba návratnosti projektu byla vypočtena  po zaokrouhlení na 7 let. V našem 

případě se jedná o předběţnou finanční analýzu navrhovaného opatření a vzhledem k 

tomu, ţe prostá návratnost je kratší neţ ţivotnost, tak se investice do zateplení jeví jako 

výhodná, neboť stačí v době ţivotnosti svými zisky vrátit investovanou částku. 

5.2.2. Sníţení ztrát zateplením půdního prostoru  

     Vzhledem k tomu, ţe únik tepla stropy vytápěných místností je značný, je toto 

zateplování všeobecně doporučováno. Zateplení stropu pod nevytápěným půdním 

prostorem je moţné za pomocí aplikace foukané izolace z celulózových vláken, popřípadě 

minerální vlny na bázi roztaveného čediče. Další způsob zateplení je pouţití desek 

z pěnového polystyrenu nebo  tepelně izolační rohoţe či desek z minerální vlny. 

 

     Z výše uvedených moţností navrhuji pouţít tepelnou izolaci vysoké objemové 

hmotnosti z minerální čedičové vaty Isover UNI. Stanovení tloušťky izolace závisí na 

skladbě a materiálu stávajícího stropu. Současná platná norma stanovuje dvě hodnoty 

tepelné izolace - poţadovanou a doporučenou. Pro splnění poţadavku ČSN 73 0540-2 je 

předpokladem dosaţení doporučeného součinitele prostupu tepla nejvýše 0,20 W/m
2
K. 

Tyto parametry lze dosáhnout pouţitím např. tepelně izolační rohoţe z minerální vlny o 

tloušťce 180 mm. Získaný výsledný součinitel prostupu tepla po realizaci tohoto opatření 

bude U = 0,198 W. m
-2

. K
-1

.  
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     Předpokládané náklady na 1 m
2
 zateplení stropu jsou uvaţovány ve výši cca 300 Kč/m

2
 

(bez DPH). Při celkové ploše  cca 150 m
2
 činí celkové investiční náklady na opatření ve 

výši cca 45 000 Kč.  

                 

      Realizací tohoto opatření lze předpokládat sníţení spotřeby za vytápění aţ o 10 %. 

Uvaţovaná doba ţivotnosti je 30 let, stejně tak i doba hodnocení. 

   

                                 Tabulka č. 27 – Předpokládaná úspora – zateplení půdního prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda prosté návratnosti: 

 

     Prostá návratnost (DN) je doba do splacení investice. Po skončení této doby jiţ 

investorovi investice přináší zisk do doby ţivotnosti.  

 

Návratnost vypočteme podle vzorce č. 4: 

 

                                                         DN = IN/CFt 

DN doba návratnosti [roky] 

IN investice [Kč] 

CFt roční cash flow [Kč] 

 

     Rok, ve kterém se kumulativní součet zisku po zdanění a odpisů rovná investičním 

nákladům, je rokem návratnosti.  

 

                                                   45 000 / 9 675 = 4,65 let 

 

Kde: IN…………….investiční výdaje na zateplení …….…………….. 45 000 Kč 

 CF…………….roční přínosy projektu……..……………...…..….. 9 675 Kč 

 

     Prostá doba návratnosti projektu byla vypočtena po zaokrouhlení na 4 roky a 6 měsíců. 

Investice by tedy měla  vrátit vloţené prostředky ve velmi krátkém časovém horizontu a z 

tohoto důvodu se jeví jako výhodná. Měli bychom si ale dát pozor na to, ţe zateplení 

  Průměrná roční potřeba tepelné energie  301 GJ/rok (100%) 

  Úspora energie po zateplení objektu    30  GJ/rok (  10%)  

 

  Průměrné roční náklady    96 747 Kč/rok                                        

  Roční finanční úspora      9 675 Kč/rok 
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stropu půdy velmi úzce souvisí i se zateplením ostatních obalových konstrukcí, proto není 

vhodné zaizolovat jen samotný půdní prostor objektu.  

 

     V takovém to  případě by celkový přínos 180 mm minerální izolace na stropě by byl 

velmi znehodnocen v porovnání s 450 mm zdiva z plných pálených cihel původní fasády. 

V obou výše navrhovaných opatření, jak u sníţení ztrát zateplením obvodových plášťů 

budovy, tak u sníţení ztrát zateplením půdního prostoru objektu, jde ovšem pouze o tzv. 

prostou dobu návratnosti, která nebere v úvahu časovou hodnotu peněz (1 000 korun má 

dnes větší hodnotu neţ 1 000 korun za deset let). Pro přesnější zhodnocení návratnosti 

investice je třeba počítat i s dalšími faktory, jako je například růst cen energií.  

 

 

5.3. Společná opatření 

 

5.3.1. Energetický management  

 
     Pravidelné zapisování údajů spotřeb energií, tzn. pravidelné zaznamenávání stavu 

měřidel do provozního deníku je základem monitoringu spotřeby energie v objektu. Tímto 

navrhovaným opatřením se dají zjistit výkyvy ve spotřebě, na jejichţ základě je moţno 

hledat příčiny této změny, a to ihned po zjištění a ne aţ na základě analýzy ročního 

vyúčtování.  

 

5.3.2. Zdokonalení činnosti dozoru 

 
     Mezi bez nákladová opatření vedoucí k úsporám energie patří zdokonalení činnosti 

dozoru a to v závislosti na:  

 vývoji počasí a předpovědi počasí a současně s ohledem na tepelnou pohodu v 

objektech 

 zavírání všech dveří vytápěných místností sousedící s místnostmi nevytápěnými  

 zamezení nadměrnému větrání otevřenými okny 

 kontrole zda se nesvítí zbytečně  

 pravidelné kontroly a údrţba 

 provedení kontroly otopných těles z hlediska překáţek přenosu tepla  

 poučení o správném přístupu k hospodaření s energiemi 

 komunikace nadřízených pracovníků se zaměstnanci zajišťující provoz 

energetických zařízení 

 zvýšení odpovědnosti zaměstnanců v oblasti efektivního uţití energie 

 motivace k úsporám energie [13] 
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5.3.3. Průkaz energetické náročnosti – energetické štítky 
 

     Nutným nástrojem pro přechod k energeticky úsporným budovám je rozšíření vyuţití 

průkazů energetické náročnosti. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), 

označovaný někdy také jako energetický štítek, má jednoduchou funkci. Říká nám, kolik 

daná budova při svém provozu spotřebuje energie – na vytápění, větrání a chlazení, ohřev 

teplé vody i osvětlení. Kaţdému člověku (kupujícímu, nájemníkovi, úředníkovi aj.) pak 

stačí jeden krátký pohled na tento dokument, aby jistil, zda je daná stavba hospodárná, 

anebo naopak její provoz spolyká spoustu peněz. Na základě energetického štítku se pak 

bude odvíjet například prodejní cena nemovitosti či výše nájmu.  

 

     Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé obytných a administrativních 

budov s plochou: 

 

 nad 1 500 m2 od 1.1. 2015 

 nad 1 000 m2 od 1.1. 2017 

   do 1 000 m2 od 1.1. 2019 

 

U budov vyuţívaných pro školství, nemocnice, budovy veřejné správy: 

 

 nad 500 m2 od 1.7. 2013 

 nad 250 m2 od 1.7. 2015 

 

     Kaţdý průkaz energetické náročnosti budovy musí obsahovat protokol prokazující 

energetickou náročnost budovy. Energetická náročnost budovy musí být také předepsaným 

způsobem graficky znázorněna. Norma ČSN 73 0540-2:2011 rozděluje všechny budovy 

podle energetické náročnosti do sedmi klasifikačních tříd A aţ G. Třída A nese označení 

„VELMI ÚSPORNÁ“ a poslední třída G zase „MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ“. Kaţdá 

třída je přesně definována mezními limity měrné roční spotřeby energie.  

 

     Průkaz dále obsahuje údaje, kolik procent z celkové energetické spotřeby nemovitosti 

připadá na vytápění, chlazení, větrání, ohřev uţitkové vody a osvětlení. Důleţitá je také 

platnost průkazu a informace o pověřené osobně, která ho vydala. Průkaz energetické 

náročnosti budovy nesmí být starší 10 let. [16] 
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5.3.4. Energetický audit 

 

     Zásadním úsporným opatřením je provedení energetického auditu. Povinnost je firmám 

uloţena zákonem č. 406/2000 Sb. „o hospodaření energií“. Náleţitosti auditu jsou dány 

prováděcí vyhláškou č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb.  

 

Povinnost energetického auditu se vztahuje: 

 na kaţdou právnickou nebo fyzickou osobu, která ţádá o státní dotaci, pokud 

instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW 

 na organizační sloţku státu, kraje, obce a příspěvkové organizace, s limitem 

celkové spotřeby energie 1500 GJ/rok 

 na ostatní právnické a fyzické osoby, jejichţ limit celkové spotřeby energie 

přesahuje hodnotu 35000 GJ/rok 

 

     Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných 

variant opatření k realizaci energetických úspor, a to nejen z hlediska energetického ale i 

ekonomického a enviromentálního. Cena za audit není právě nízká, pohybuje se v řádech 

desetitisících korunách, vynaloţené peníze se ale mohou pozvolna vracet právě z realizace 

úspor, které auditoři navrhnou. Od jednoduchých opatření typu výměny neúsporného 

elektrického spotřebiče aţ po návrh změny vytápění objektu či jeho celkové zateplení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Simona Šosvaldová : Snížení nákladů na energie vybraného objektu 

2013 35 

6. Závěr 
 

     Cílem diplomové práce bylo navrhnout, na základě analýzy nákladů vynaloţených na 

spotřebované energie v objektu ve vlastnictví města taková opatření, která mohou být 

vyuţita jako podklad pro nalezení optimální formy sníţení nákladů, jak na energii 

elektrickou tak energii tepelnou. Jedním z hlavních hledisek navrhovaných úsporných 

opatření, která jsem brala v úvahu, byla jejich proveditelnost a ekonomická náročnost. 

Vyhodnocení nákladů na obě energie ve sledovaném období jsem zpracovávala na základě 

předloţených podkladů finančním odborem městského úřadu a na základě auditu vnitřních 

procesů města.  

 

     První část závěru je zaměřena na energii elektrickou. Z přehledů podrobné analýzy 

vyplynulo, ţe od začátku sledovaného období do konce sledovaného období, vývoj 

spotřeby elektrické energie ročně postupně a významně stoupl, v pětiletém období byl 

zjištěn nárůst o více neţ 20 %. Jednou z příčin navýšení spotřeby, bylo zavedení městského 

kamerové systému, kdy byl do sluţebny městské policie, zabudován obsluţný pult. Tato 

změna v navýšené spotřebě se týkala pouze roku 2011. V letech předcházejících roku 

2011, kdy docházelo k navýšení spotřeby el. energie, nebyla příčina zvýšené spotřeby 

dohledána a to zejména proto, ţe nebyla vedena důsledná podrobná evidence jednotlivých 

spotřebních míst. V současné době pouţívaný způsob evidence elektrické energie, jak 

externí od dodavatele této komodity, tak interní v rámci městského úřadu, neumoţňuje 

sledování spotřeby elektrické energie v detailním členění. Z tohoto důvodu navrhuji, jako 

jedno ze zásadních opatření, uvést do praxe energetický management. Podrobná evidence 

spotřeb energií, tzn. pravidelné zaznamenávání stavu měřidel do provozního deníku je 

základem monitoringu spotřeby energie v objektu. Tímto navrhovaným opatřením se dají 

zjistit výkyvy ve spotřebě, na jejichţ základě je moţno dohledat příčiny této změny, 

bezprostředně po jejím vzniku a nikoliv aţ na základě náhodné analýzy. Zavedený 

energetický management by mohl být vyuţit jako podklad k dalšímu navrhovanému 

opatření, a to ke sníţení spotřeby jejím hospodárnějším vyuţíváním, neboť nejlevnější 

elektrická energie je ta, která nebyla spotřebována. 

 

     Dalším z navrhovaných opatření, které povedou k úspoře spotřeby elektrické energie, je 

maximálně vyuţít sloţku přírodního denního osvětlení, neţ je tomu doposud. Místním 

šetřením jsem zjistila, ţe v mnoha případech tzn. za denního světla, je v prostorách objektu 

vyuţíváno umělé osvětlení zcela zbytečně. Denní světlo by se mělo vyuţívat všude tam, 

kde je to moţné, a teprve kdyţ je dosahována malá intenzita osvětlení, tak vyuţívat 

osvětlení umělého. Z tohoto důvodu navrhuji implementovat do praxe, opatření týkající se 
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poučení všech zaměstnanců o správném přístupu k hospodaření s energiemi, kontrole 

vyuţívání umělého osvětlení, ke zvýšení odpovědnosti zaměstnanců v oblasti efektivního 

vyuţívání energií a v neposlední řadě motivovat zaměstnance k úsporám této energie. 

 

     Na předchozí opatření navazují další návrhy ke sníţení spotřeby, a to zaměřit se na 

současně pouţívané světelné zdroje, na pouţívané elektrospotřebiče a na spotřebu energie 

pro přípravu teplé uţitkové vody, kdy šetrné zacházení s teplou vodou můţe přispět 

k úsporám jak za energii, tak za vodu. Nainstalovaná svítidla jsou v současné době plně 

funkční, tudíţ navrhuji zaměřit se alespoň na osázení svítidel vhodnými světelnými zdroji, 

na postupnou výměnu starých pouţívaných zářivek a ţárovek, za v dnešní době úspornější. 

Ale vzhledem k tomu, ţe rekonstrukce svítidel proběhla v objektu jiţ před devíti lety, a 

tudíţ je předpoklad, ţe pouţívané světelné zdroje jsou v dnešní době jiţ energeticky 

nevýhodné, tak je určitě namístě zahrnout výměnu svítidel do plánu budoucích investic. 

Správný výběr druhu osvětlení a zajištění efektivního uţívání můţe poskytovat vysoké 

energetické úspory a s tím spojené náklady na energii. Úspory zásadním způsobem 

ovlivňuje i nasazení moderních, energeticky efektivních spotřebičů. Proto i tady navrhuji 

postupnou výměnu starších spotřebičů, které jsou v objektu pouţívány, za výrobky nové, s 

nízkou spotřebou.  

 

     Ušetřit provozní náklady za elektrickou energii, lze mimo jiné změnou dodavatele této 

komodity. Zástupci města se k tomuto kroku jiţ rozhodli a od roku 2012 přešlo město ke 

konkurenčnímu dodavateli. V našem případě se změna dodavatele netýkala jen samotného 

objektu, který je předmětem této diplomové práce, ale i všech ostatních objektů v majetku 

města včetně veřejného osvětlení. Na základě podkladů jsem zpracovala porovnání a 

zhodnocení nákladů po přechodu k novému dodavateli. Z analýzy jsem dospěla k názoru, 

ţe výběr současného dodavatele, nebyl v případě sledovaného objektu, výběrem 

nejvýhodnějším. Výhoda změny dodavatele se ale očekává u výrazného sníţení nákladů za 

spotřebu elektrické energie u veřejného osvětlení, kdy z celkové roční spotřeby připadá na 

veřejné osvětlení 73 %. Zhodnocení, zda-li je změna dodavatele finančně výhodná či 

nevýhodná, není součástí této práce.  

 

     Druhá komodita, které se diplomová práce týká je energie tepelná. Z přehledů podrobné 

analýzy vyplynulo, ţe od začátku sledovaného období do konce sledovaného období, vývoj 

spotřeby tepelné energie meziročně postupně stoupal. V pětiletém období byl zjištěn nárůst 

o tři desítky GJ. Toto navýšení mohlo ovlivnit počasí v topné sezóně, ale také teplota na 

kterou je vytápěn vnitřní prostor objektu.  
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     Jednou z cest jak sníţit spotřebu tepelné energie na vytápění je pokrytí tepelných ztrát 

prostupem tepla obvodovými konstrukcemi. V první navrţené variantě, sníţit ztráty 

zateplením obvodových plášťů objektu, je doba prosté návratnosti vzhledem k výši 

investice 7 let, tudíţ pro investora varianta vítaná. Tímto opatřením by došlo k zásadní 

změně architektonicky zajímavé fasády a tím i celkového vzhledu objektu. Druhá 

navrhovaná varianta, sníţit ztráty tepelné energie zateplením půdního prostoru, je 

vzhledem k příznivým investičním nákladům a velmi krátké návratnosti této investice, 

povaţována za jednu z dalších moţných cest k úsporám tepelné energie. V případě 

realizace tohoto úsporného opatření je nutné mít na zřeteli tu skutečnost, ţe zateplení 

stropu půdy velmi úzce souvisí i se zateplením ostatních konstrukcí, z toho důvodu není 

moc vhodné zaizolovat jen samotný půdní prostor objektu. 

 

     Také u této komodity jako jedno z důleţitých bez nákladových opatření, které navrhuji 

implementovat do praxe, je opatření týkající se zdokonalení činnosti dozoru. A to 

například v závislosti na předpovědi a vývoji počasí a současně na tepelnou pohodu v 

objektu, k zavírání všech dveří vtápěných místností sousedící s místnostmi nevytápěnými, 

k zamezení větrání okny, k provedení kontroly otopných těles z hlediska překáţek přenosu 

tepla, ke komunikaci nadřízených pracovníků se zaměstnanci zajišťující provoz předávací 

stanice a také motivovat zaměstnance k úsporám této energie.   

 

     Úspory energií lze dosáhnout kombinací řady různých opatření. Specificky zaměřený 

energetický audit by měl vlastníku objektu dát jednoznačnou odpověď na to, jaká opatření 

budou pro daný objekt vhodná a jaký přinesou výsledný efekt v úspoře nákladů na provoz. 

Diplomovou práci je moţné vnímat jako první krok před zpracováním tohoto auditu. 

Energetický audit je zároveň jedním ze základních poţadavků při posuzování ţádostí o 

dotační tituly a bankovní úvěry.  
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