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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá analýzou spotřeb energií ve vybrané administrativní 

budově v Praze. V první části práce představuje podnikatelskou skupinu Saller a 

společnost Sallerova výstavba, spol. s r. o., její práci, předmět a způsob podnikání. 

Následuje popis samotné budovy včetně technického stavu a analýza spotřeb plynu a 

elektrické energie. Po celkovém zhodnocení je práce uzavřena souborem návrhů úspor 

v oblasti energií.  

 

Klíčová slova: energetika, spotřeba elektrické energie, spotřeba plynu, náklady, investice, 

úspory  

 

Summary  

 This thesis deals with the analysis of energy consumption in a selected office 

building in Prague. The first part there is an introduction of the business group Saller and  

the company Sallerova výstavba, spol. s r. o., its work, the subject and the way of doing 

business. The following is a description of the building itself, including technical condition 

and the analysis of consumption of gas and electricity. After overall review the work is 

finalized with a package of proposals for savings of energy. 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

°C   stupeň Celsia 

a. s.   akciová společnost 

cm   centimetr 

ČEPS   Česká energetická přenosová soustava 

ČR   Česká republika 

ČSN    Česká státní norma 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EN   Evropská norma 

IČ   identifikační číslo 

ISB   Inter-správa budov s. r. o. 

k. s.   komanditní společnost 

Kč   Koruna česká 

KVET   kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

KÚ    katastrální území 

kW   kilowatt 

kWh   kilowatthodina 

l   litr 

LV   list vlastnictví 

m   metr 

mm   milimetr 

m/s   metr za sekundu 

MWh   megawatthodina 

n. m.   nad mořem 

NT   nízký tarif 

OTE   operátor trhu s elektřinou 

o. z.   odštěpný závod 

PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 

PRE   Pražská energetika 

Sb.   sbírka 

spol. s r. o.  společnost s ručením omezeným 



 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

TUV   teplá užitková voda 

v. d.   výrobní družstvo 

v. o. s.   veřejná obchodní společnost 

VT   vysoký tarif 

VZT   vzduchotechnika 

W   watt 

Cizojazyčné zkratky 

SAP Systems - Applications – Products; systémy – aplikace – produkty, zde 

název společnosti  

Gmbh Gesellschaft mit beschränkter Haftung; německé označení společnosti 

s ručením omezeným 
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1. Úvod, cíl práce 

 Výzvy k šetření energiemi chrlí na každého z nás média takřka neustále. Z televize, 

rádia, internetu i letáků se denně dovídáme o nových možnostech, jak dosáhnout úspor. 

Oslovují nás dodavatelé energií, výrobci domácích spotřebičů, výrobci automobilů, 

stavební firmy i nejrůznější specializované firmy – a všichni nás nabádají k nákupu 

lepších, modernějších a úspornějších produktů, jejichž zavedením nebo používáním 

snížíme výdaje domácí nebo firemní pokladny a zároveň budeme šetřit životní prostředí. 

Energeticky úsporné chování, které šetří přírodu i vlastní náklady, patří dnes již k běžným 

ukazatelům moderní firmy i moderního člověka. 

 Ne každý z nás bohužel výzvu, aby se choval šetrněji k prostředí, ve kterém žije, 

vyslyší. Jen málokdo ale nesleduje spotřebu svého automobilu a při nákupu nového 

domácího spotřebiče nehledí na energetický štítek. Stejně tak bedlivě sledujeme své výdaje 

za elektrickou energii, plyn a odběr vody, protože tvoří ve výdajích našich pokladen 

značné - a každým rokem rostoucí - položky. Ať už jsme majiteli bytu, rodinného domku 

nebo velké komerční budovy, ať už stavíme nemovitost novou nebo vlastníme stavbu 

starší, všichni hledáme možnosti, jak náklady na provoz maximálně snížit. Vyměňujeme 

okna a dveře, instalujeme nové kotle a solární panely, zateplujeme střechy a fasády, 

montujeme moderní vodovodní baterie, úsporné toalety a termostaty na radiátory, pátráme 

po nových materiálech, technologických postupech a novinkách v tomto oboru vůbec, 

hledáme nové levnější dodavatele. Rozhodneme-li se pořídit si zcela nové bydlení, 

můžeme dokonce oslovit specializovanou firmu a nechat si rovnou postavit domek 

energeticky úsporný, nejlépe přímo pasivní, jehož provoz je ekonomicky nulový [12].   

 Nutnost šetřit neustále se zhoršující životní prostředí, která jde ruku v ruce  

s finančními úsporami, už si uvědomil i stát. Vytváří státní energetickou koncepci a nabízí 

dotační programy, kterými finančně podporuje ekologicky výhodné a úsporné projekty.   

 Nejznámějším dotačním programem v České republice, který byl zaměřený 

především na podporu instalací zdrojů vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a 

na ekonomické řešení staveb a rekonstrukcí, je „Zelená úsporám“. Tisícům fyzických i 

právnických osob v něm bylo rozděleno více než 25 miliard korun. V Programu bylo 

podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada 

neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, 
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instalace těchto zdrojů do ekonomických nízkoenergetických novostaveb a také výstavba  

v pasivním energetickém standardu [10], [22]. 

 Velký význam pro podporu energetických renovací staveb má Zákon ze dne  

24. října 2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 

který byl 2. listopadu 2012 podepsán prezidentem České republiky. Zákon zavádí aukce  

na povolenky a umožňuje část povolenek přidělovat zcela zdarma. Předpokládá,  

že na programy Státního fondu životního prostředí bude vyčleněna třetina výnosů z prodeje 

povolenek znečišťovatelům.  

 Povolenky se budou přidělovat na principu tzv. benchmarkingu, tedy na principu 

emisní efektivnosti produkce, kdy jsou zvýhodněni výrobci, kteří vyrábějí produkty 

s nižšími emisemi a podniky, které investují do technologií šetrných k životnímu prostředí. 

 Česká republika bude mít v letech 2013 – 2020 k dispozici 645 milionů povolenek. 

Více než polovina, 54 %, bude draženo a dalších 46 % bude zdarma přiděleno. V roce 

2013 bude výrobcům elektřiny přiděleno 27 miliónů povolenek, každým rokem pak bude 

jejich množství klesat, až k nule v roce 2020. Výrobci tepla a další sektory budou dostávat 

různé množství bezplatných povolenek. 

 Výnosy z dražeb povolenek na emise skleníkových plynů jsou součástí příjmů 

státního rozpočtu. Alespoň polovina z těchto výnosů je účelově vázána na dodatečné 

financování všech činností ke snižování emisí skleníkových plynů a na podporu různých 

opatření ke zvýšení energetické účinnosti – průmyslových inovací, rekonstrukcí budov 

apod., ale také na podporu výzkumu a vědy v tomto oboru, na plnění mezinárodních 

závazků České republiky či na pomoc v oblasti ochrany klimatu [23]. 

 Protože není možné přesně určit, za jakou cenu se budou v příštích letech 

povolenky prodávat, příjmy státního rozpočtu z této oblasti lze jen odhadnout. Ministerstvo 

životního prostředí předpokládá, že příjmy z prodeje povolenek, které budou zajišťovat 

programy podobné „Zelené úsporám“ v letech 2013 - 2020, budou asi 30 miliard korun.  

Na základě zkušeností z předchozích let lze už dnes říci, že tato částka rozhodně poptávku 

po dotacích nepokryje. Protože zájem o příspěvky na energetické renovace je obrovský, 

bude nutné, aby byl rozpočet tohoto programu ještě navýšen, např. z fondů Evropské unie. 

Nový program typu „Zelená úsporám“ by měl být zahájen asi v létě roku 2013. Bude určen 

pouze na komplexní energetické renovace [29]. 



Bc. Dagmar Břehovská: Energetická koncepce vybraného objektu 

2013  3 

 Základním dokumentem státní energetické politiky je Státní energetická koncepce, 

jejíž vypracování nařizuje Zákon č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření 

energií. Druhým stěžejním dokumentem je pak Surovinová politika České republiky, která 

byla Ministerstvem průmyslu a obchodu aktualizována v roce 2012. 

 První Státní energetická koncepce České republiky byla schválena vládou v roce 

2004. Vymezila tři základní vize – energetickou nezávislost státu na cizích zdrojích 

energie, maximální bezpečnost zdrojů energie a udržitelný rozvoj s důrazem na ochranu 

životního prostředí. Hlavními cíli pak byly stanoveny: maximalizace energetické 

efektivnosti, zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů, 

zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí a dokončení transformace a liberalizace 

energetického hospodářství [27]. 

 Nová energetická koncepce České republiky, která je připravována řadou 

uznávaných odborníků, by měla stanovit vývoj české energetiky asi do roku 2040. Měla by 

podporovat účinnější a šetrné technologie, zajistit bezpečnost energetických dodávek, 

přispět k modernizaci energetické infrastruktury a přinést do této oblasti stabilní podmínky 

a koncepční rámec pro úpravu legislativy. Čeští spotřebitelé i průmysl by měli mít díky ní 

elektřinu a teplo v příštích letech za přijatelné ceny [25].  

 Státní energetická koncepce počítá v příštích letech s větším využitím jaderné 

energie a postupným uzavíráním uhelných elektráren. V současné době tvoří jádro asi  

16 % z energetického mixu primárních zdrojů elektřiny, po dostavbě dalších bloků 

jaderných elektráren Temelín a Dukovany by se mělo zvýšit na 30 a až 35 %, přičemž by 

zde mělo být do roku 2040 generováno 55 % celkové výroby elektřiny. Naopak podíl 

tuhých paliv má klesnout v energetickém mixu ze současných 40 na 12 – 17 %, protože 

jeho zásoby rychle ubývají. Bez prolomení limitů vystačí Česká republika s uhlím do roku 

2035. Okolo roku 2020 však bude muset budoucí vláda o případném prolomení limitů 

rozhodnout [16].   

 Cílem diplomové práce je zjištění energetické náročnosti provozu 15 let staré 

komerční budovy a po získání základního přehledu na trhu s energetikou také navržení 

možností, jak dosáhnout úspor a tím snížit náklady na nákup energií a nabídnout tak 

nájemcům jednotek v budově příznivější finanční podmínky nájmu. 
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2. Charakteristika podnikatelské skupiny Saller 

 Podnikatelské skupina Saller Group (dále jen „Saller“) se zabývá výstavbou, 

pronájmem a správou komerčních nemovitostí: 

- obchodních center, od malých diskontních prodejen a supermarketů až  

po rozlehlé nákupní parky; 

- administrativních budov, a to malých (např. lékařských ordinací), tak i 

velkých administrativních center o rozloze několik desítek m
2
; 

- fitness center, bowlingových hal a dalších prostor pro volný čas; 

- specializovaných objektů dle přání zákazníka. 

 Nejznámější budovou, kterou společnost Saller vlastní, pronajímá a spravuje,  

je JenTower v německém městě Jena (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: JenTower 
Pramen [interní zdroj] 

 

Mateřská firma této skupiny investorských firem, Saller Unternehmensgruppe, 

byla založena již v roce 1981 panem Josefem Nikolausem Sallerem v Bavorsku  

ve Spolkové republice Německo. V současné době podniká nejen v Německu a v České 
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republice, ale také na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině (Obrázek 2). Připravuje se 

expanze i do dalších států východní Evropy [18]. 

 

 

Obrázek 2: Působnost skupiny Saller 

Pramen [interní zdroj] 

  

Celkem pracuje ve skupině Saller více než 160 zaměstnanců (Tabulka 1). Plocha 

komerčních a obchodních prostor, které skupina Saller svým zákazníkům pronajímá, 

dosáhne, vzhledem k soustavné expanzi a výstavbě, pravděpodobně již v roce 2013 celkem 

1 000 000 m
2
 (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Podnikatelská skupina Saller 

 Německo Česko Slovensko Polsko Ukrajina 

Sídlo Weimar Otvice Košice Boleslawiec Lvov 

Expanze od roku 1981 1991 1998 1996 2007 

Počet zaměstnanců 

v roce 2012
1
 

90 40 20 10 2 

Celková nájemní 

plocha v roce 2012 

[m
2
]
1
 

420 000 300 000 100 000 40 000 0 

Pramen [interní zdroj] 

 

                                                 
1
 Přibližné údaje 
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2.1 Sallerova výstavba, spol. s r. o. 

 Česká pobočka skupiny Saller, společnost Sallerova výstavba, spol. s r. o., byla 

založena v roce 1991 (Příloha 1).  Sídlí v Otvicích u Chomutova, přímo v areálu jednoho 

z vlastních nákupních center. V současné době zaměstnává asi 40 pracovníků (Tabulka 1).  

Tabulka 2: Základní identifikační údaje společnosti 

Název Sallerova výstavba, spol. s r. o. 

IČ 161 88 926 

Sídlo Obchodní zóna 266, Otvice, Česká republika, PSČ 431 11 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání Realitní kancelář 

Pronájem nemovitostí 

Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců 

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy  

Statutární orgán Jednatel Josef Nikolaus Saller    

Jednatel Harald Buchinger 

Jednatel Angelika Maria Saller 

Jednatel Ing. David Tejml 
 Pramen [17; příloha 1] 

 

 Společnost zrealizovala za dobu své existence výstavbu více než 60 projektů po 

celém území České republiky (Obrázek 3), od vyhledání nových vhodných pozemků, přes 

projektování, financování a výstavbu nemovitostí, až po jejich pronájem a správu [15].  

 Jedná se většinou o obchodní centra, a to jak menší diskontní prodejny potravin a 

spotřebního zboží tak i rozhlehlé nákupní parky (Obrázek 4). V menší míře pronajímá 

prostory v administrativních budovách, využitelné jako kanceláře nebo laboratoře.  
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Obrázek 3: Mapa projektů v ČR 

Pramen [internet a vlastní zpracování] 

  

Obchodními partnery společnosti jsou například  

- prodejci potravin a smíšeného zboží - Kaufland ČR, v. o. s., McDonalds ČR,  

spol. s r. o., Penny Market, s. r. o., BILLA, spol. s r. o., PROCHÁZKA Maso – 

uzeniny, spol. s r. o., AHOLD Czech Republic, a. s., NORMA, k. s., Tesco Stores 

ČR, a. s.; 

- prodejci potřeb pro dům a zahradu, nábytku a koberců - OBI Česká republika,  

s. r. o., Mountfield, a. s., Paul nábytek, s. r. o., JYSK, s. r. o., Sconto nábytek, 

s. r. o., KOBERCE BRENO, spol. s r. o., Svět koberců, spol. s r. o.; 

- provozovatelé kuchyňských a koupelnových studií - Kamil Rochl (kuchyně Oresi), 

Koupelny Ptáček, Koupelny SIKO; 

- prodejci textilu a obuvi - Deichmann Obuv, s. r. o., TAKKO Fashion, s. r. o., 

Charles Voegele Česká s. r. o., NEW YORKER CZ, s. r. o., HUMANIC CZ,  

spol. s r. o., JUBECO, s. r. o. (LIDOVKA); 

- prodejci sportovního zboží, hraček, hobby zboží - SPORTISIMO, s. r. o., RONY 

SPORT, s. r. o., Dráčik, s. r. o., Kamila Ledwoňová (ZOO Shop); 
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- prodejci drogerie - dm drogerie markt, s. r. o., Anton Schlecker Gmbh, 

ROSSMANN, spol. s r. o.; 

- prodejci elektro zboží - K + B expert, s. r. o., OKAY, s. r. o., FAST ČR, a. s. 

(Planeo Elektro) 

- řada dalších drobných prodejců (tabák, optika, klenoty atd.). 

 

Obrázek 4: Obchodní centrum Otvice u Chomutova 

Pramen [interní zdroj] 
  

 Nájemci užívají prostory v budově na základě smluv o nájmu nebytových prostor.  

Kromě běžných smluvních údajů a ustanovení, jako jsou identifikační údaje obou stran, 

přesné vymezení prostoru nájmu, údaje o době nájmu atd., upravují tyto smlouvy např.  

i nutnost dodržování domovního řádu, možnosti umístění reklam, možnosti vestaveb a 

stavebních úprav pronajatých prostor apod.  V neposlední řadě touto smlouvou obě 

smluvní strany ujednávají, že se Nájemce bude podílet na nákladech za plnění spojené 

s užíváním předmětu nájmu a s provozem budovy – tzv. vedlejších nákladů.  
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Součástí vedlejších nákladů jsou náklady vynaložené na:  

  pojištění budovy; 

 daň z nemovitosti; 

 elektřinu spotřebovanou nájemcem i elektřinu spotřebovanou všemi nájemci ve 

společných prostorech; 

 vytápění; 

 vodné, stočné a odvod srážkových vod, kontrolní rozbory vody; 

 péče o zelené plochy, úklid parkovišť a příjezdových komunikací, zimní údržbu; 

 úklid budovy a odvoz odpadu, deratizaci; 

 ostrahu, recepční službu; 

 údržbu a revize topení, vzduchotechniky, klimatizace a chlazení, komínů, 

automatických dveří, výtahů a zdviží, hasicích přístrojů, venkovního osvětlení; 

 správu budovy. 

 Každý nájemce je povinen hradit pravidelnou měsíční zálohu na úhradu svého 

podílu na vedlejších nákladech. Skutečná výše vedlejších nákladů je pak správcem 

nemovitosti po skončení kalendářního roku zúčtována, přičemž podíl nájemce se určuje 

jako podíl podlahové plochy nebytových prostor pronajatých nájemci a součtu 

podlahových ploch nebytových prostor, popř. jsou přeúčtovány podle skutečné spotřeby. 

Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a podílem nájemce na skutečné výši vedlejších nákladů 

hradí nájemci vždy do 31. května následujícího kalendářního roku. 

 

   



Bc. Dagmar Břehovská: Energetická koncepce vybraného objektu 

2013  10 

3. Popis vybraného objektu 

 Vybraným objektem a předmětem této práce je budova v Praze – Jinonicích, která 

je největším objektem tohoto typu, kterou vlastní skupina Saller v České republice 

(Obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Administrativní budova v Praze-Jinonicích 

Pramen [interní zdroj] 
 

 Budova slouží především jako školící a administrativní středisko. Jediným 

vlastníkem nemovitosti je společnost Sallerova výstavba, spol. s r. o. (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Základní údaje o budově 

Rok výstavby 1997 – 1998 

Adresa Pekařská 621/7, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika, PSČ 155 00 

Kód obce 554782 – Praha 

Katastrální území Jinonice; 728730 

Parcelní číslo 1341/11 

Typ budovy administrativní budova 

Účel budovy školící a administrativní středisko 

Vlastník Sallerova výstavba, spol. s r. o.; IČ 161 88 926 

Obchodní zóna 266, Otvice, ČR 

Pramen [interní zdroj a vlastní zpracování] 
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3.1 Poloha  

 Objekt se nachází v západní části Prahy, v městské části Praha 5 – Stodůlky a 

Jinonice, na konci dálnice D5 Norimberk-Rozvadov-Plzeň-Praha, v ochranném pásmu 

radlické radiály. Stavební pozemek v katastrálním území Jinonice (Příloha 2) leží na úpatí 

jižního svahu kopce Vidoule, nedaleko přírodního parku Košíře-Motol, v nadmořské výšce  

334 m n. m. (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Poloha posuzované budovy 

Pramen [internet a vlastní zpracování] 

 

 Blízkost dálnice D5 a Radlické spojky, pohodlný příjezd z ulice Pekařská  

a prostorné parkoviště u budovy tvoří ideální podmínky pro firmy, které mají v objektu své 

sídlo i pro jejich zákazníky. Asi 1 km je vzdálená nejbližší stanice metra – Nové Butovice. 

Vjezd na parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky je z ulice Pekařská.  

 Území hlavního města Prahy leží v mírně teplé, suché oblasti s mírnou zimou. 

Klima je ovlivněno tzv. tepelným ostrovem velkoměsta, tzn., že v centru je průměrná 

teplota vzduchu při stejné nadmořské výšce až o 1 °C vyšší, než ve volné krajině, jak je 

dobře zřejmé z mapy průměrných ročních teplot vzduchu v České republice, která je 

přílohou č. 4. Je to způsobeno vysokou koncentrací zdrojů tepla a především malými 
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ztrátami během výparu - ve městě výrazně převažují asfaltové a zastavěné plochy  

nad přírodními a většina srážkových vod je odváděna kanalizací [21]. 

 Průměrná teplota vzduchu za rok se v Praze dlouhodobě pohybuje mezi 7,9 °C  

ve vyšších polohách a na okrajích města a 9,9 °C v centru (Příloha č. 4). Roční úhrn srážek 

je v hlavním městě průměrně 542 mm, přičemž nejnižší hodnoty vykazují měřící stanice 

Radotín, Podbaba, Karlov a Klementinum a nejvyšší jihovýchodní Uhříněves a Průhonice. 

Na Ruzyni, která je vzdálena vzdušnou čarou pouhých 7 km od objektu, byl nejvyšší roční 

úhrn srážek naměřen v roce 1985, a to 755 mm. V červenci roku 1981 zde byl naměřen 

nejvyšší měsíční úhrn 227 mm a dne 19. července tohoto roku pak nejvyšší denní úhrn  

ve výši 93,3 mm. Naopak nejnižší naměřený roční úhrn, 345 mm, byl naměřen v roce 

1953. Průměr naměřených ročních maxim sněhu je na Ruzyni 20 cm, nejvyšší hodnota  

od počátku měření v roce 1951 byla naměřena 6. března 1970 ve výši 57 cm. Roční 

relativní vlhkost vzduchu je na Ruzyni průměrně 77 %, roční úhrn slunečného svitu 

průměrně 1668 hodin. Na Ruzyni byla naměřena absolutně nejvyšší okamžitá rychlost 

větru v České republice, a sice 28. ledna 1994, 45 m/s. Průměrná roční rychlost větru  

na Ruzyni je 4,3 m/s, přičemž nejčastěji vane vítr od západu nebo jihozápadu [21]. 

3.2 Obsazenost, nájemci 

 V objektu sídlí řada společností nejrůznějšího zaměření. Vzhledem k tomu,  

že některé nájemní smlouvy jsou krátkodobé, jiné naopak mnohaleté, skladba nájemců 

v budově je proměnlivá. V budově pracuje asi 300 zaměstnanců. Provozní doba areálu je 

od pondělí do pátku od 7:00 do 20:00 hodin. O víkendech a svátcích bývá budova většinou 

uzavřena, čehož se využívá k provádění oprav, které by omezovaly běžný provoz budovy 

či např. hlukem obtěžovaly nájemce.  

 Hlavním nájemcem komerčních prostor v budově je společnost  

SAP ČR, spol. s r. o., která patří v České republice i ve světě k nejvýznamnějším 

dodavatelům softwarových produktů pro všechny sektory: 

- veřejný – univerzity, zdravotnictví, veřejná správa, obrana a bezpečnost; 

- finanční – bankovnictví, pojišťovnictví; 

- výrobní – automobilový průmysl, chemický průmysl, strojírenství, stavebnictví, 

zpracovatelský průmysl, hutnictví, petrochemický průmysl a další;  
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- sektor služeb – logistické, poštovní, odborné, maloobchod, velkoobchod, média, 

telekomunikace ad. [19]. 

Dalšími nájemci komerčních prostor v budově jsou například: 

- ASW Systems, s. r. o. – dodavatel pokladních systémů do restaurací a hotelů;  

- FCG CZ s. r. o. – poskytovatel finančního poradenství; 

- Mega Trans – výrobní družstvo invalidů – digitalizace dokumentů; 

- SAPCON, a. s. – dodavatel informačních systémů; 

- Kühne + Nagel, spol. s r. o. – poskytovatel logistických služeb v námořní, letecké, 

silniční i železniční dopravě; 

- Václav Gutej – jídelna, kantýna; 

- RENO – obuv, spol. s r. o. – prodejce obuvi;  

- Sabris s. r. o. – dodavatel podnikových informačních systémů; 

- THORN Lighting CS spol. s r.o. – dodavatel vnitřního i vnějšího osvětlení; 

- TELS CZ, spol. s r. o. – přeprava zásilek; 

3.3 Stavebně-technický popis budovy 

 Základní design stavby byl navržen v architektonické kanceláři Geburtig  

ve Weimaru, ve spolupráci s pracovníky Vysoké školy architektury a urbanismu a byl 

inspirován stavbami, které získaly architektonická ocenění. Samotnou stavbu provedly  

na klíč na základě Smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 1997 Vojenské stavby, a. s., o. z. Hradec 

Králové. Stavba byla započata v dubnu 1997 a dokončena v únoru 1998. 

 Stavba je opticky přitažlivá, v modro-bílo-šedém barevném provedení. Jak je vidět 

na obrázku, je výborně přirozeně osvětlena. 

 Jedná se o pětipodlažní administrativní budovu, která je řešena ve tvaru písmene 

„U“, s celkovou plochou téměř 9 000 m
2
 (Obrázek 7). Hlavní budova, která je orientována 

v ose východ - západ, je označována B. Boční křídla jsou orientována na severovýchod a 

jihozápad, levé je označováno A, pravé C. Jedná se podlouhlé kvádry o šířce 15 m a délce 

35, 40 a 48 m. Hlavní trakt má pět nadzemních podlaží, postranní křídla po čtyřech 

podlažích. Nejvyšší podlaží je na jižní straně asi o 1,5 m zpředu budovy zasunuto a takto 

vzniklá terasa je zastřešena rovnou střechou. Hrubá výška podlaží je cca 3,2 m, světlá 

výška podlaží po vestavbě zavěšených stropů činí 2,6 m. 
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Obrázek 7: Letecký pohled na budovu 

Pramen [interní zdroj] 

 Střední část a levé křídlo mají jeden suterén, který je sice pod hladinou terénu,  

ale odkopaný a světlý. Podpovrchová voda je odčerpávána do kanalizace. Vstup do budovy 

je umístěn v přízemí budovy B.  

 Ve spojovacích místech křídel s hlavním traktem jsou umístěny prosklené výtahové 

šachty, sanitární jádra a úniková schodiště. Výtahy jsou umístěny ve vysokých prosklených 

věžích o půdorysu 5 x 5 m.  

 Základy objektu tvoří železobetonové desky, samotnou stavbu prefabrikované díly 

a ocelové prvky. Stropní konstrukce jsou železobetonové deskové, v místech nosných 

sloupů a pilířů se zesilujícími deskami. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny systémem 

tyčových a stěnových prvků. Vnitřní příčky jsou z větší části sádrokartonové, 

v technologických a sociálních prostorách zděné.  

 Střecha je plochá, s mírným vnějším sklonem cca 2 %. Střešní plášť tvoří přírodní 

říční kamenivo (tzv. kačírek), betonová tryskaná dlažba, separační geotextilie, 

hydroizolační fólie, keramzitbeton a železobetonová deska. Zateplení je provedeno 

extrudovaným polystyrénem tloušťky 160 mm. Vnější přesah střechy činí asi 50 cm, slouží 
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proto také k zastínění horního podlaží. Na střeše jsou umístěna klimatizační a větrací 

zařízení. Přístup k nim umožňují střešní výstupy z budovy B. 

 Okna jsou plastová, uspořádána do pásů kolem budovy k dosažení maximálního 

osvětlení a přístupu vzduchu. Okenní skla mají tepelně-ochranné i zvukově-izolační 

účinky, nemají ale žádné vlastnosti ochrany před slunečním zářením, proto jsou okna 

chráněna žaluziemi s elektrickým i ručním pohonem. 

 Fasáda je řešena čtyřmi způsoby – štěrkovou plastickou omítkou na zateplovacích 

deskách, hliníkovými kazetovými plechy připevněnými k nosnému systému, sklo-fasádním 

systémem s integrovanými okenními křídly a věže výtahů a celoplošné zasklení jsou 

konstruovány jako samonosný rámový fasádní systém. 

 Tepelná izolace svislých stěn budovy pod terénem je provedena polystyrenovými 

deskami tloušťky 60 mm, do zámrzné hloubky tloušťky 100 mm. Izolace obvodové pláště 

je z desek minerální vlny [32]. 
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4. Analýza spotřeby elektrické energie a plynu v objektu 

 Budova je zásobována elektřinou a zemním plynem z veřejných distribučních sítí 

na základě smluv s dodavateli. Paušální zálohové platby jsou realizovány měsíčně, 

s ročním vyúčtováním. Úhrady jsou prováděny na základě faktur.  

 Vzhledem k tomu, že v době zpracování diplomové práce nebyly známy kompletní 

potřebné údaje za rok 2012, práce vychází z dat o spotřebě energií z let 2008 – 2011. 

4.1 Elektrická energie 

 Budova je napojena na městskou elektrizační soustavu ze společného rozdělovače, 

který je v majetku společnosti ČEZ, a. s. Rozvody jsou vedeny kabely o průřezu 1,5 mm
2
, 

2,5 mm
2
 a 4 mm

2
 pod omítkou, nad stropními podhledy a na povrchu v ochranných 

kabelových žlabech. K rozdělení soustav dochází v rozvaděči. Ochrana proti zkratu a 

přetížení je prováděna jističi, ochrana proti dotykovému napětí je provedena samočinným 

odpojením od zdroje.  

 Hlavní rozvaděč je umístěn v 1. podzemním podlaží v rozvodně nízkého napětí. 

Rozvaděč obsahuje vstupní napájecí kabel pro celý objekt, prvky centrálního fakturačního 

měření a jistící prvky pro vývody k podružným patrovým rozvaděčům. 

Hlavní rozvaděč je skříňový, z ocelového plechu. Je složen ze tří polí: 

1. Pole 1 obsahuje hlavní jistič, měniče pro hlavní měření, měnič pro napojení řízení 

v kompenzačním rozvaděči 

2. Druhé pole je určeno pro napájení podružných patrových rozvaděčů. Je osazeno 

pojistkovými odpínači, jištěním osvětlení a zásuvek a přepěťovou ochranou 

3. Pole 3 je určeno pro napojení rozvaděčů výtahů, VZT, chlazení, topení. Je osazeno 

výkonovými pojistkovými odpínači 

 Elektrická energie se používá pro kancelářské a technologické účely  

a pro osvětlení [33].  
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4.1.1 Spotřebiče 

 Umělé osvětlení je řešeno podle normy ČSN 36 0450, která byla platná v době 

výstavby budovy a odpovídá požadavkům norem a hygienických předpisů v době 

projektování budovy. Osvětlení kanceláří a dalších místností zajišťují vestavná zářivková 

svítidla 2x55 W s barvou světla teple bílou. V přednáškových sálech jsou instalovány 

stmívače ovládané tlačítky u dveří do místností a dálkovými ovladači.  

 Schodiště osvětlují zářivková svítidla s vestavěným nouzovým zdrojem. Jsou 

spínána pomocí vypínačů a impulsních relé. Je možné je zhasnout centrálně z vrátnice. 

V případě výpadku elektřiny se svítidla automaticky přepnou na nouzový zdroj.  

 Osvětlení chodeb a sociálního zázemí je zajištěno vestavnými zářivkovými svítidly 

1x18 a 2x18 W. Rovněž jsou spínána pomocí tlačítek a impulsních relé. Osvětlení 

kuchyněk, kafeterií a recepce je provedeno zářivkovými svítidly s bílou mřížkou 3x18 W a 

4x18 W. Technologické prostory osvětlují průmyslová svítidla 2x36 W a 58 W, osvětlení 

výtahové šachty je součástí tohoto zařízení, rovněž zářivkové. 

 Vchod osvětlují svítidla na povrch 1x150 W, na hlavním parkovišti jsou instalována 

dvouramenná svítidla na pětimetrových sloupech. 

 Nouzové osvětlení tvoří zářivková svítidla 1x18 W s vestavěným akumulátorem, 

která jsou připevněna na stěny a stropy místností a únikových cest. 

 Ovládací skříň pro osvětlení schodišť, vstupní haly, chodeb, parkovišť a světelných 

reklam je umístěna v prostoru hlavní vstupní vrátnice. Pro časové řízení osvětlení 

parkovišť a reklam slouží spínací hodiny. 

 V budově je v provozu celkem 12 elektrických bojlerů o objemu 25 l a 3 elektrické 

bojlery o objemu 80 l. V každé kuchyňce je osazena myčka, lednice o objemu 150 l, 

automat na teplé nápoje, mikrovlnná trouba a elektrický zásobníkový ohřívač TUV.  

Na toaletách jsou instalovány elektrické průtokové ohřívače vody. 

 Dále je elektrická energie spotřebovávána pro chod technických systémů 

s motorovými pohony – oběhových čerpadel, chladících agregátů, elektromotorů VZT a 

k chodu kancelářské techniky – počítačů, tiskáren, skartovacích strojů atd. [33]. 
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 Údaje o instalovaných příkonech (spotřebě energie), základních spotřebičů a 

soustav jsou uvedeny v následujícím přehledu (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Přehled příkonů některých spotřebičů 

Název zařízení Instalovaný 

příkon [kW] 

Osvětlení 158,8 

Venkovní osvětlení a reklamy 17,5 

Přenosné spotřebiče - zásuvky 120,0 

Spotřebiče v kuchyňkách 80,0 

Kafeterie 20,0 

Ohřívače TUV 32,5 

Chlazení 127,6 

Větrání 47,1 

Výtahy 30,0 

Sušičky rukou  20,0 

Kotelna 3,8 

Ostatní 30,0 

Celkem 1004 
Pramen [interní zdroj] 

4.1.2 Spotřeba elektrické energie 

 V letech 2008 – 2011 byla dodavatelem elektrické energie do posuzovaného 

objektu společnost Pražská energetika, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, která 

byla v roce 2011 třetím největším dodavatelem elektrické energie dle počtu zákazníků, 

zásobovala asi 588 000 odběratelů
2
 [26]. 

 Spotřeby elektrické energie v jednotlivých měsících během posuzovaných let 2008 

až 2011 shrnuje níže uvedená tabulka (Tabulka 5) a s ní související graf (Graf 1). Jak je 

z nich vidět, ve spotřebách elektrické energie nebyly zaznamenány v posuzovaných letech 

žádné výrazné rozdíly. Každoročně klesne spotřeba na jaře a naopak stoupne v letních 

měsících, což přisuzuji skutečnosti, že je celý objekt klimatizován.  

  

                                                 
2
 Údaj za měsíc leden r. 2011 
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Tabulka 5: Spotřeba elektrické energie v letech 2008 - 2011 

Spotřeba elektrické energie v letech 2008 – 2011 [MWh] 

kalendářní 

měsíc 

rok 

2008 2009 2010 2011 

1 50,633 47,673 50,590 51,254 

2 46,156 43,934 45,093 45,858 

3 43,598 47,932 47,929 49,851 

4 46,551 49,253 47,891 46,415 

5 49,423 52,871 50,475 53,993 

6 59,629 51,924 57,535 55,254 

7 64,503 58,618 63,834 52,856 

8 64,596 62,425 55,736 58,668 

9 57,163 51,503 48,644 52,160 

10 50,675 50,576 50,207 51,862 

11 49,461 49,751 50,767 52,966 

12 50,037 52,111 48,645 53,147 

celkem 632,425 618,571 617,346 624,284 
Pramen [interní zdroj] 

 

 

Graf 1: Spotřeba elektrické energie v letech 2008 – 2011 

Pramen [interní zdroj a vlastní zpracování] 
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 Současné moderní způsoby měření odběru elektrické energie umožňují sledovat  

a ukázat zpětně odběratelům kromě celkového odběru elektřiny za měsíc také další velmi 

zajímavé údaje – průběh hodinových denních maxim a průběh hodinového výkonu. 

 Z následujícího grafu, který vychází z údajů uvedených na faktuře za odběr 

elektrické energie za březen 2010 (Graf 2), je dobře zřejmé, že sledovaným objektem je 

komerční budova. V nepracovních dnech spotřeba elektrické energie výrazně klesá, a to až 

o jednu třetinu.  

 

 
Graf 2: Průběh hodinových denních maxim v březnu 2010 

Pramen [interní zdroj - faktura za odběr elektrické energie] 
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Okolo dvanácté hodiny začíná spotřeba mírně klesat, až se kolem 22. hodiny večerní ustálí 

na nízkých nočních hodnotách. 

 
Graf 3: Průběh hodinového výkonu dne 16.3.2010 

Pramen [interní zdroj – faktura za odběr elektrické energie] 
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distribuční území. V Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina je 

distributorem společnost E.ON Česká republika, s. r. o. (dále jen „E.ON“), na území Prahy 

společnost Pražská energetika, a. s. (dále jen „Pražská energetika“) a v ostatních krajích 

České republiky společnost ČEZ, a. s. (dále jen „ČEZ“). Do ceny za distribuci je 

zahrnován i poplatek za rezervovaný příkon [11]. 

 Poplatek za systémové služby účtuje společnost ČEPS, a. s., která je 

provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Tato společnost nejen provozuje  

a udržuje elektroenergetickou přenosovou soustavu státu, ale i zajišťuje rovnováhu výroby 

a spotřeby elektřiny a zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory. Jediným 

akcionářem této společnosti je stát. Výkon práv provádí z pověření státu Ministerstvo 

průmyslu a obchodu České republiky [24]. 

 Z příspěvku na obnovitelné zdroje je dotována „zelená elektřina“. V letošním roce 

se zvýšil tento poplatek oproti roku loňskému více než o 40 %. V roce 2012 byl 503,- Kč, 

v roce 2013 pak 705,- Kč vč. DPH za 1 MWh odebrané elektrické energie. Poplatek  

za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, na fakturách označovaný zkratkou OTE,  

je stejný u všech distribučních společností. Pro rok 2013 je např. 9,15 Kč vč. DPH [6]. 

 Dříve byla výroba, distribuce a prodej elektrické energie záležitostí několika 

velkých státních společností. Po privatizaci v devadesátých letech došlo k oddělení výroby 

od prodeje. Za přenos elektřiny od výrobců ke spotřebitelům zodpovídají distributoři, kteří 

jsou zároveň vlastníky rozvoden, sloupů a celého vedení, vč. elektroměrů v jednotlivých 

objektech. Dodavateli elektřiny se staly dceřiné společnosti společností E.ON, ČEZ  

a Pražská energetika a byly k nim automaticky převedeny všechny domácnosti, živnostníci 

a právnické osoby.  

 Možnost zvolit si svobodně dodavatele elektrické energie je v České republice od 

roku 2006, kdy se elektřina stala zbožím v pravém slova smyslu. Začali vznikat menší 

dodavatelé elektřiny, kteří hlavním dodavatelům postupně díky nižším cenám a dalším 

výhodnějším podmínkám přetahují zákazníky [11].   

 Složení ceny elektřiny je lépe pochopitelné z konkrétních údajů. Níže uvedený 

přehled (Tabulka 6) vychází z údajů uvedených na faktuře za odběr elektrické energie  

za měsíc březen roku 2010. 
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Tabulka 6: Složení ceny elektrické energie 

Složení ceny elektrické energie / březen 2010 

Typ služby Složka ceny elektrické energie [Kč] [%] 

Neregulované služby 

(obchod s elektřinou) 
Silová energie VT 69 185,28 39,0165 

Silová energie NT 14 868,75 8,3851 

Naměřený výkon 12 322,00 6,9489 

Daň z elektřiny 1 356,39 0,7649 

Neregulované služby celkem 97 732,42 55,1154 

Regulované služby Použití sítí 3 215,56 1,8134 

Jalová práce kapacitní 0,80 0,0005 

Rezervovaná kapacita roční 28 754,90 16,2161 

Distribuční služby PRE celkem 31 971,26 18,0299 

Poplatek OTE 227,66 0,1284 

Poplatek obnovitelné zdroje a KVET 7 972,51 4,4960 

Systémové služby 7 448,17 4,2003 

Regulované služby celkem 79 590,86 44,8846 

Celková cena 145 352,02 100,0000 
Pramen [interní zdroj a vlastní zpracování] 

4.1.4 Náklady na nákup elektrické energie 

 Následující tabulka shrnuje náklady, které vynaložila společnost Sallerova výstavba 

na nákup elektřiny pro provoz posuzovaného objektu v letech 2008 – 2011 (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Náklady na nákup elektrické energie v letech 2008 - 2011 

Náklady na nákup elektrické energie v letech 2008 – 2011 [Kč] 

kalendářní 

měsíc 

rok 

2008 2009 2010 2011 

1 160 626,20 158 359,81 152 489,78 143 876,97 

2 149 694,00 149 009,02 140 243,25 132 585,30 

3 142 895,30 158 993,80 145 352,02 141 214,38 

4 120 987,13 134 378,56 125 051,37 132 328,33 

5 126 846,76 139 969,25 127 646,57 148 098,99 

6 146 053,85 137 894,08 143 709,65 150 956,44 

7 154 754,22 149 638,55 154 646,50 142 056,85 

8 153 758,22 156 153,33 138 992,71 157 486,09 

9 142 583,65 137 428,07 127 850,44 143 298,44 

10 114 547,95 166 375,66 152 871,86 136 420,82 

11 151 963,15 164 266,33 156 284,15 140 757,90 

12 155 110,09 171 173,83 148 135,73 140 225,70 

Celkem 1 719 820,52 1 823 640,29 1 713 274,03 1 709 306,21 

Pramen [interní zdroj] 
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 Z údajů vychází graf nákladů na nákup elektrické energie, z nějž je průběh spotřeb 

elektrické energie a vývoj vynaložených nákladů lépe zřejmý (Graf 4).       

 

Graf 4: Náklady na nákup elektrické energie v letech 2008 - 2011 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

 Pro lepší možnost porovnání spotřeb elektrické energie a nákladů na její nákup 

v jednotlivých posuzovaných letech poskytuje následující přehled souhrn dat z této 

kapitoly (Tabulka 8). 

 

Tabulka 8: Celkové spotřeby elektrické energie a náklady na její nákup 

Celkové spotřeby elektrické energie a náklady na její nákup 

rok 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba elektrické energie 

[MWh] 
632,43 618,57 617,35 624,28 

Náklady na nákup el.energie [Kč] 1 719 820,52 1 823 640,29 1 713 274,03 1 709 306,21 

Pramen [vlastní zpracování] 
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4.2 Zemní plyn 

 Zemní plyn je dodáván z veřejného plynovodu a je používán pro přípravu topné 

vody v plynové kotelně. 

 Vnitřní rozvod plynu navazuje na vnější rozvod zemního plynu vedený od hlavního 

uzávěru na hranici pozemku. Hlavní uzávěr plynu je umístěn mimo kotelnu. Plynovod je 

veden přes strojovnu VZT pod stropem do kotelny. Regulace a měření jsou umístěny 

v samostatné místnosti v 1. podlaží. 

 Rozvod zemního plynu, který je v objektu jen pro potřeby vytápění, je proveden dle 

ČSN 38 6420. Za vstupem do objektu je umístěn regulátor tlaku, před nímž je uzávěr a 

filtr, za regulátorem je osazen turbínový plynoměr. Automatický uzavírací ventil, který je 

na rozvodu zemního plynu před regulací, je spojen s čidlem úniku plynu. Před kotelnou je 

hlavní uzávěr zemního plynu kotelny, další uzávěry jsou pak osazeny před kotli společně 

s manometrem, odvzdušňovacím potrubím s uzávěrem a vzorkovacím kohoutem. Rozvod 

plynu je proveden z ocelových trubek spojených svařováním a opatřených nátěrem. 

 Zásobování budovy teplem zajišťuje plynová kotelna s občasným dozorem 

s výkonem 580 kW. Kotelna je dle ČSN 07 0703 a vyhlášky 91/1993 Sb. zařazena  

do II. kategorie (kotelny se součtem výkonů kotlů nad 0,5 MW a do 3,5 MW). V kotelně 

jsou umístěny dva stacionární plynové kotle BUDERUS Lownox G_524 LDN 558  

o výkonu 290 kW, doplněné o dvě expanzní nádoby o objemu 180 l a rozdělovač. Kotelna 

je zabezpečena proti ztrátě elektrického proudu, ztrátě plynu, plamene i vody. Maximální 

tlak vody je jištěn pojistným ventilem. Bezpečnostní čidla též zajišťují detekci úniku 

plynu, zaplavení kotelny vodou a maximální vnitřní teplotu. Samozřejmostí je požární 

hlásič a hasicí přístroj v místnosti.  

 V kotelně jsou v pravidelných intervalech zajišťovány revize veškerých zařízení 

odbornou firmou. Během revizí jsou prováděny zkoušky čistoty ovzduší, funkční zkoušky 

kotlů a hořáků a simulační zkoušky zabezpečení. Závady zjištěné při revizích jsou 

okamžitě odstraňovány. Pravidelným revizím a kontrolám podléhá též soustava 

vzduchotechniky, tlakové nádoby a systém měření a regulace. 

 Kotelna je instalována v 1. podzemním podlaží v samostatné uzavřené místnosti  

o rozměrech 4,5 x 5 m. Předepsaná šestinásobná výměna vzduchu v kotelně, která má 

objem prostoru 90 m
3
, je zajištěna samostatnou vzduchotechnickou jednotkou instalovanou 
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pod stropem kotelny. Vzduch pro spalování je ke kotlům přiváděn přímo z prostoru 

kotelny. Spaliny jsou odváděny kouřovodem z nerezavějící oceli o průměru 400 mm  

do společného komínového tělesa z ušlechtilé oceli. Kouřovod se skládá ze svislé části nad 

spalinovým hrdlem kotle o délce asi 1m, z kolene o úhlu 90 stupňů, šikmé části o délce asi 

2 m a horizontální části o délce také asi 2 m, ústící do komína. Vícevrstvý ocelový komín  

o účinné výšce 22 m je upevněn v kotelně a vyveden nad střechu budovy, kde je opatřen 

ochrannou hlavicí proti průniku dešťových a sněhových srážek. Komínem jsou spaliny 

odváděny do volného ovzduší. 

 Spalinové cesty podléhají rovněž dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. každoroční 

kontrole, která je prováděna odborným revizním technikem. V posledních letech nebyly při 

kontrolách shledány žádné závady. 

 Vytápění budovy zajišťuje teplovodní dvoutrubkový systém s nuceným oběhem 

topné vody, který je rozdělen na dva okruhy. Centrální regulace obou okruhů probíhá 

v závislosti na venkovní teplotě.  

 Otopnými tělesy jsou ocelové deskové radiátory, ocelové stojaté konvektory  

a podlahové konvektory. Otopná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily, které jsou 

dle potřeby průběžně vyměňovány. Např. v roce 2011 bylo vyměněno 266 ks, dalších  

150 ks bylo v den kontroly v dobrém technickém stavu.  

 Cirkulaci vody v soustavách zajišťují tři oběhová čerpadla. Rozvody jsou 

v podlahách a podhledech.  

 Vzduchotechnickou soustavu zajišťující potřebnou výměnu vzduchu v objektu tvoří 

klimatizace, která je provozována pouze v letních měsících a teplovzdušné větrání či 

odsávání. Chladící jednotka je umístěna na střeše křídla A [33]. 

4.2.1 Spotřeba plynu 

 Dodavatelem plynu byla v letech 2008 – 2011 společnost Pražská plynárenská,  

a. s., se sídlem v Praze 1, Národní 37, IČ 60193492, která patří mezi největší dodavatele 

zemního plynu v České republice. Se svými 432 790
3
 zákazníky se umístila tato společnost 

v roce 2011 na druhém místě v žebříčku dodavatelů plynu dle počtu zákazníků [26].  

                                                 
3
 údaj za měsíc leden r. 2011 
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 Následující tabulka shrnuje údaje o množství odebraného plynu v jednotlivých 

měsících let 2008 – 2011 (Tabulka 9).  

Tabulka 9: Spotřeby plynu v letech 2008 - 2011 

Spotřeby plynu v letech 2008 - 2011 [kWh] 

Kalendářní 

měsíc 

rok 

2008 2009 2010 2011 

1. 146 478 214 968 195 376 193 652 

2. 129 116 118 879 160 901 162 516 

3. 123 944 158 251 130 835 147 967 

4. 95 768 54 857 69 054 53 775 

5. 33 381 34 270 50 514 11 028 

6. 0 14 864 18 097 0 

7. 0 0 0 0 

8. 0 0 0 98 562 

9. 48 597 3 375 41 626 4 275 

10. 91 636 90 937 104 823 72 965 

11. 131 271 113 061 138 875 143 808 

12. 140 679 163 238 190 439 135 279 

Celkem 940 870 966 700 1 100 540 1 023 827 
Pramen [interní zdroj] 

 Rozdíly ve spotřebách plynu během jednotlivých měsíců roku a během 

posuzovaných čtyř let však lépe znázorňuje graf, z údajů v tabulce č. 9 vycházející  

(Graf 5). 

 

Graf 5: Spotřeby plynu v letech 2008-2011 
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 Z údajů je jasně zřejmé, že nejvyšší spotřeba v plynu, odebraného na vytápění 

objektu, je každoročně v lednu, což odpovídá i průměrným měsíčním teplotám v Praze 

(Graf 6). Naopak, nejteplejším měsícem je červenec, během všech čtyř posuzovaných let 

byl odběr plynu v sedmém kalendářním měsíci nulový. Nejproměnlivější jsou měsíce 

červen a září [8]. 

 Neobvyklého výkyvu si můžeme všimnout v měsíci srpnu. Zatímco v letech 2008 

až 2010 nebyl zaznamenán za tento měsíc žádný odběr plynu, v témže měsíci roku 2011 

bylo odebráno 98 562 kWh, což je spotřeba odpovídající měsíci říjnu jiných let.    

 

 

Graf 6: Měsíční průměrné teploty vzduchu v Praze 

Pramen [8] 

4.2.2 Cena plynu 

 Cena plynu se skládá ze dvou základních složek (Tabulka 10; Graf 7). Část 

regulovaná je stanovována Energetickým regulačním úřadem a zahrnuje přepravu a 

distribuci energie. U plynu tvoří regulovaná složka pouze asi 19 % ceny plynu. Zbývající 

část ceny tvoří složka neregulovaná, kterou platí zákazník dodavateli za dodanou energii. 

Její výše je ovlivňována trhem, a protože tvoří výrazně větší část ceny, vhodným výběrem 

dodavatele plynu může zákazník výrazně ušetřit. Struktura neregulované složky ceny 

plynu je věcí strategie dodavatele plynu, není proto jednotná. U maloodběratelů může podíl 

neregulované složky na celkové ceně kolísat mezi 50 a 81 % [28]. 
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Tabulka 10: Složení ceny plynu 

Složení ceny plynu 

Složka ceny plynu Podíl z celkové ceny [%] 

Regulovaná složka přeprava 0,77 

distribuce 18,11 

celkem 18,88 

Neregulovaná složka uskladnění a další služby 5,63 

plyn (komodita) 75,49 

celkem 81,12 

  celkem 100 
Pramen [28] 

 

Graf 7: Složení ceny plynu 

Pramen [vlastní zpracování] 
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 Součástí ceny za dodávky zemního plynu pro právnické a podnikající fyzické osoby 

je od 1. ledna 2008 také daň ze zemního plynu, která v letech 2008 - 2011 činila 30,60 Kč 

za 1 MWh. Domácnosti jsou od této daně osvobozeny. Zemní plyn podléhá také dani 

z přidané hodnoty [28]. 

 Přestože plynoměry v odběrných místech měří odebraný plyn v objemových 

jednotkách, v m
3
, z důvodu zajištění objektivity vyúčtování jsou od 1. dubna 2001 dodávky 

plynu účtovány odběratelům v kilowatthodinách (kWh), popř. v megawatthodinách 

(MWh), zákazník tedy vlastně hradí energii obsaženou v plynu. Zemní plyn je totiž 

dodáván z různých zdrojů a množství v něm obsažené energie není konstantní. Do výpočtu 

např. vstupuje atmosférický tlak, který se mění s nadmořskou výškou. Většina dodavatelů 

uvádí na fakturách množství odebraného plynu v m
3
i v kWh [28]. 

 Pro základní orientaci se používá přepočet 1 m
3 

= 10,55 kWh (0,01055 MWh). 

4.2.3 Náklady na nákup plynu  

 Spotřebovanému množství plynu (Tabulka 9) odpovídají i náklady na jeho nákup 

(Tabulka 11).  

Tabulka 11: Náklady na nákup plynu v letech 2008 - 2011 

Náklady na nákup plynu v letech 2008 – 2011 [Kč] 

kalendářní 

měsíc  

rok  

2008 2009 2010 2011 

1. 119 147,62 239 880,51 146 793,18 168 293,32 

2. 108 961,78 125 954,69 126 193,33 148 270,66 

3. 106 304,01 153 332,73 110 980,14 136 792,65 

4. 86 854,47 58 537,86 70 110,73 62 482,71 

5. 37 795,82 36 859,09 57 013,24 28 758,74 

6. 11 546,34 22 276,37 33 241,85 20 058,53 

7. 11 546,34 12 422,87 19 971,32 20 058,53 

8. 11 546,34 12 422,87 19 971,32 172 897,32 

9. 54 015,75 14 542,47 53 007,79 23 602,16 

10. 99 808,3 71 232,73 103 164,09 84 648,61 

11. 144 505,48 86 762,74 126 325,96 151 776,59 

12. 157 988,96 119 755,12 165 815,21 143 964,63 

Celkem 950 021,21 953 980,05 1 032 588,16 1 161 604,45 
Pramen [interní zdroj] 
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 Nejvíce vynakládá firma na nákup plynu každoročně v lednu, nejméně naopak 

v červenci (Graf 8).  

 

Graf 8: Náklady na nákup plynu v letech 2008 - 2011 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Celkové spotřeby plynu a náklady na jeho nákup v jednotlivých letech 

rok 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba plynu [kWh] 940 870 966 700 1 100 540 1 023 827 

Náklady na nákup plynu [Kč] 950 021 953 980 1 032 588 1 161 604 

Pramen [vlastní zpracování] 
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5. Návrhy úspor v oblasti energií a jejich analýza 

 Návrhy opatření ke snížení spotřeb energií lze rozdělit do tří základních oblastí – 

oblast stavebních konstrukcí, oblast výroby tepla a oblast spotřeby elektrické energie.  

5.1 Oblast stavebních konstrukcí 

 Stavební konstrukce budovy jsou původní a nesplňují požadavky současných 

norem a vyhlášek, nicméně jejich dobrý technický stav je důvodem, proč nenavrhuji žádné 

stavební úpravy. Rovněž okna a dveře do objektu nevyžadují výměnu. Stejně jako doposud 

je nutné provádět průběžné kontroly a následné opravy, ochranné nátěry apod. [33]. 

5.2 Oblast výroby a distribuce tepla 

Generální rekonstrukci nevyžaduje ani soustava tepelného hospodářství. Veškeré 

součásti kotelny i rozvodů tepla v budově jsou v dobrém technickém stavu a podléhají 

pravidelným každoročním revizím, které jsou prováděny odbornými firmami. Centrální 

regulace výroby a rozvodu tepla je moderní a umožňuje nastavení nočních, víkendových či 

prázdninových útlumů. 

Vzhledem k tomu, že cenu plynu tvoří asi z 80 % část neregulovaná, jak bylo 

řečeno v kapitole 4.2.1, navrhuji v této oblasti především pečlivý výběr dodavatele plynu. 

Změnou dodavatele této komodity na základě pravidelného výběrového řízení lze docílit 

snížení nákladů až v řádech desítek procent.  

Výběru dodavatele plynu se v poslední době věnuje v médiích velká pozornost.  

Na internetu lze nalézt volně přístupné kalkulátory cen plynu, které mohou pomoci se 

v cenách zorientovat a získat představu o možných úsporách, řada společností nabízí  

na základě registrace výpočet možných úspor, vyhledá. 

Dle nezávislého internetového kalkulátoru se roční náklady na vytápění rodinného 

domu plynem mohou pohybovat u různých dodavatelů od 28 068 Kč do 36 342 Kč  

za odebraných 26 MWh plynu, rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším dodavatelem je tedy  

8 274 Kč [7].  



Bc. Dagmar Břehovská: Energetická koncepce vybraného objektu 

2013  33 

Nejvyšší spotřeba plynu v objektu byla zaznamenána v roce 2010, více než 

1 100 000 kWh = 1 100 MWh. Při stejných cenách plynu jako u maloodběrů by rozdíl 

mezi nejlevnějším a nejdražším dodavatelem mohl dosáhnout až 350 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že v případě naší společnosti by se výběr dodavatele plynu týkal 

zde posuzovaného velkého komerčního objektu, ale také ostatních staveb, které firma 

vlastní a provozuje, domnívám se, že vyhlášením výběrového řízení na dodavatele obou 

komodit (elektřiny i plynu) pro všechny objekty by bylo dosaženo ještě nižších cen obou 

komodit a tedy ještě vyšších úspor než ve výše uvedeném případě.  

5.3 Oblast spotřeby elektřiny 

 Protože v oblasti elektrické energie se nabízí mnoho možností, jak dosáhnout 

menších či větších úspor, dle investiční náročnosti se nabízí rozdělení na opatření zcela 

beznákladová, opatření nízkonákladová a opatření vyžadující vyšší počáteční investice. 

5.3.1 Opatření beznákladová 

 Jako zcela nebo téměř beznákladová můžeme označit tyto úspory: 

- průběžnou kontrolu funkčnosti regulačních soustav 

- průběžnou kontrolu izolací tepelných rozvodů 

- průběžnou kontrolu nastavení požadovaných parametrů teplé a teplé 

užitkové vody 

- kontrolu stavu vzduchotechniky a okruhů chlazení 

- kontrolu stavu a nastavení osvětlení 

 Tato opatření jsou od počátku uvedení objektu do provozu průběžně prováděna. 

V budově pracuje domovní technik, který veškerá zařízení kontroluje a zároveň sleduje a 

zajišťuje všechny potřebné revize. Sám také provádí okamžitě drobné opravy a sjednává 

odborné servisy veškerých zařízení, u nichž dojde k poruše. Je zodpovědný za řádné 

vedení provozních deníků a knih (např. revizní knihy kotelny). Vzhledem k tomu,  

že domovní technik působí přímo v budově, jeho zásahy v případě havárií a nehod jsou 

okamžité.  

Mzda domovního technika, jeho ochranné pracovní pomůcky, drobné nářadí, které 

používá, apod. jsou pro vlastníka objektu průběžnými nákladovými položkami, nicméně je 
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lze považovat za nízké a v porovnání s ostatními investicemi do opatření k úsporám energií 

za zanedbatelné. 

5.3.2 Opatření nízkonákladová 

 Do této kategorie můžeme zařadit tato opatření: 

- pravidelnou kontrolu a výměnu nefunkčních regulačních prvků; 

- pravidelnou kontrolu a opravy uzávěrů TUV; 

- kontrolu stavu a provozu umělého osvětlení a postupnou výměnu starších 

typů těles za úspornější; 

- energetický management; 

Výše uvedené pravidelné kontroly regulačních prvků, uzávěrů a osvětlení provádí 

domovní technik působící v objektu. V případě nutnosti je okamžitě zajištěna oprava nebo 

výměna nefunkčního prvku. Kontroly jsou každoročně završeny povinnými revizními 

prohlídkami, stanovenými vyhláškami a normami. Tyto revize provádějí externí odborné 

firmy.  

Protože společnost Sallerova výstavba je vlastníkem mnoha objektů a u všech 

budov se snaží o maximální úspory v oblasti energií, domnívám se, že by pro tuto oblast 

měl být stanoven tým pracovníků, jejichž pracovní náplní by byl energetický management, 

především pak 

 pravidelné sledování a evidence odběrů energií na základě odečtů hodnot  

na plynoměrech, vodoměrech a elektroměrech, které provádějí domovní technici 

v jednotlivých objektech v pravidelných (většinou měsíčních) intervalech; 

 evidence faktur za energie, kontrola hodnot uvedených na fakturách s hodnotami 

interně zjištěnými; vyhodnocování spotřeb energií v jednotlivých objektech; 

 sledování vývoje cen energií, odhad vývoje v budoucnu; výběrová řízení 

dodavatelů energií; 

 dobrá orientace v oboru energetiky, znalost příslušné legislativy, sledování změn a 

vznik nových legislativních opatření (zákonů, vyhlášek, norem); 

 sledování termínů zákonem stanovených revizí; 

 sledování nových trendů v této oblasti, zjišťování novinek, návrhy úsporných 

opatření. 
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 V současné době obstarává správu všech nemovitostí oddělení ISB. Tři dvoučlenné 

týmy mají na starosti veškeré záležitosti související s provozem objektů, především pak 

řešení závad a havárií, pravidelnou údržbu budov a přeúčtování nákladů vynaložených na 

provoz objektů nájemcům. V rámci těchto činností sledují zaměstnanci i spotřeby energií, 

nicméně není stanovena osoba nebo skupina, která by se zabývala pouze výše uvedenou 

problematikou z oblasti energetiky.  

 Důsledným energetickým managementem může být dosaženo výrazných úspor. 

Protože ceny elektrické energie i plynu se liší u různých dodavatelů až o řády desítek 

procent, dodavatele mění v České republice stále více fyzických i právnických osob.  

Jen v prvním čtvrtletí roku 2012 změnilo svého dodavatele elektřiny více než  

164 000 zákazníků a dodavatele plynu více než 109 000 zákazníků [9].  

 Tým by měl nést i zodpovědnost za dodržování termínů úhrad faktur za energie a 

termínů povinných revizí, za něž v případě nedodržení hrozí vlastníku objektu pokuty. 

Pravidelnými interními i externími kontrolami lze navíc předejít haváriím, které mohou mít 

v případě úniku plynu nebo poškozené elektroinstalace dalekosáhlé důsledky technického i 

finančního rázu. 

5.3.3 Opatření vyžadující větší investice 

 Kromě výše uvedených drobných opatření lze u velkého objektu tohoto typu zvážit 

i možnosti, vyžadující na počátku vyšší investice. Výrazných úspor by mohlo být dosaženo 

například 

- instalací spořičů elektřiny na osvětlení LIGHT ECO; 

- instalací regulátorů otáček elektromotorů VZT; 

- instalací systému HYSAVE u systému chlazení; 

- zřízením fotovoltaické elektrárny na střeše objektu. 

Frekvenční měniče  

 Aplikací automatického časového spínání a regulace otáček elektromotorů 

vzduchotechnické jednotky dle skutečných potřeb a kvality ovzduší můžeme docílit 

zpomalení ventilátoru až na 50 % provozních otáček. Příkon elektromotorů je přímo 

úměrný třetí mocnině otáček, ventilátor tedy dodá 50 % upraveného vzduchu,  

ale spotřebuje pouze asi 13 % energie, potenciál těchto úspor je tedy značný.  
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 Plynulou regulaci rychlosti trojfázových motorů umožňují frekvenční měniče, které 

mění konstantní napětí napájecí sítě na stejnosměrné napětí, z něhož vytváří pro trojfázový 

motor novou trojfázovou síť s proměnlivým napětím a proměnlivou frekvencí. Při tom 

odebírá frekvenční měnič z napájecí sítě prakticky pouze činný výkon. Trojfázové motory 

s regulací frekvence se v dnešní době používají běžně jako součásti automatizovaných 

systémů i jako individuální pohony, protože jsou ekonomické a energeticky úsporné.  

 Investiční náklady na pořízení a montáž frekvenčních měničů k vybraným 

elektromotorům VZT k největším příkonem a největším počtem provozních hodin byly 

stanoveny odbornou dodavatelskou firmou v rámci poptávkového řízení  

na cca 475 000 Kč bez DPH.  

 Realizací těchto opatření docílíme snížení spotřeby elektrické energie v oblasti 

umělého osvětlení o cca 28 MWh/rok. Při průměrné ceně 2795,20 Kč / 1 MWh 

spotřebované energie za sledované roky, zjistíme statickou metodou hodnocení investic 

přibližnou dobu návratnosti: 

Náklady na pořízení   475 000 Kč 

Úspora     28 MWh / rok  

Finanční úspora   28 * 2 795, 20 Kč = 78 265,20 Kč 

Doba návratnosti   DN  
  

   
 

      

     DN  
       

         
 

      

     DN = 6,1 roku 

 

 Přibližná doba návratnosti této investice, určená statickou metodou hodnocení, 

je asi 6 let a 1 měsíc. 

Osvětlení 

 Značná část spotřeby elektrické energie je vynaložena na osvětlení vně i uvnitř 

objektu. Snížení spotřeby lze docílit instalováním úspornějších světelných zdrojů, 

výměnou zastaralých těles za moderní, která při nižším příkonu umožní zachovat světelný 

výkon a regulací osvětlení v závislosti na denním světle a nepřítomnosti osob v budově.  
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 Např. výměnou zářivkových svítidel za nová dojde ke zlepšení parametrů 

osvětlovacích soustav po stránce intenzity osvětlení, rovnoměrnosti osvětlení a barev. Tato 

úprava je vyhovující pro běžné kanceláře a je v souladu s platnou normou pro osvětlení 

ČSN EN 12464-1. 

 Doporučit lze také instalaci spořičů elektřiny na osvětlení LIGHT ECO, které 

umožňují úsporu 25 – 30 % s minimálním vlivem na intenzitu osvětlení. Jedná se  

o kompaktní regulátory, které ovlivňují množství elektrické energie, která se dostává  

do osvětlovacího okruhu. Využívají skutečnosti, že zářivky dokáží pracovat po zapnutí a 

zahřátí efektivně i při snížené dodávce elektrické energie. Zářivková svítidla jsou  

za běžných okolností napájena standartním napájecím napětím, toto napětí je ale potřebné 

pouze při rozsvícení svítidla, potom je provozní napětí možné snížit. Systém LIGHT ECO 

přepne po uplynutí startovacího intervalu autotransformátor na snížené napětí, tzn. úsporný 

režim. Výrobce dokládá úsporu 25 – 30 %. Na LIGHT ECO nemá vliv zapnutí či vypnutí 

dalších řad svítidel či jiných spotřebičů, které nejsou v okruhu zařazeny.  

Za hlavní přínosy systému LIGHT ECO uvádí výrobce: 

- snížení spotřeby elektrické energie o 25 – 30 %; 

- prodloužení životnosti zářivkových trubic, průměrně asi o 1/3; 

- omezení hnědnutí zářivkových trubic díky neustálé kontrole napětí a jeho korekci; 

- snížení vyzařování tepla zářivkovými tělesy, čímž dochází k úspoře nákladů na 

chlazení prostor; 

- snadnou instalaci bez nutnosti úpravy svítidel; 

- spolehlivost, jednoduchou údržbu; 

- snížení emisí skleníkových plynů; 

- zařízení je testováno a odpovídá předpisům Evropské unie (EN 55015, 60598, 

60742, 61000) [20]. 

Na základě doporučení výrobce lze při zachování výchozích provozních podmínek 

instalovat nová svítidla se spořiči LIGHT ECO místo svítidel, jejichž výměna je již nutná, 

s těmito náklady (Tabulka 13): 
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Tabulka 13: Náklady na pořízení spořičů LIGHT ECO 

Typ Cena za kus [Kč] Množství Cena celkem [Kč] 

LE XLS 2,4 20 300 12 223 300 

Montáž, revize 60 000 1 60 000 

Investiční náročnost celkem 283 300 
Pramen [interní zdroj] 

 

 Realizací těchto opatření docílíme snížení spotřeby elektrické energie v oblasti 

umělého osvětlení o cca 30,9 MWh/rok. Při průměrné ceně 2795,20 Kč/1 MWh 

spotřebované energie za sledované roky, zjistíme statickou metodou hodnocení investic 

přibližnou dobu návratnosti: 

Náklady na pořízení   283 300 Kč 

Úspora     30,9 MWh / rok  

Finanční úspora   30,9 * 2 795, 20 Kč = 86 371,68 Kč 

Doba návratnosti   DN  
  

   
 

      

     DN  
       

         
 

      

     DN = 3,3 roku 

 

 Přibližná doba návratnosti této investice, určená statickou metodou hodnocení, 

je asi 3 roky a 4 měsíce. 

Oblast chlazení 

Úspory elektrické energie na chlazení lze docílit použitím systému HYSAVE. Tuto 

technologii lze využít u všech chladících a klimatizačních zařízení s přímým chlazením, 

která používají freonová chladiva, nelze je využít u amoniakových (čpavkových) zařízení. 

Systém se dnes běžně používá např. v supermarketech, prodejnách a skladech potravin, 

v chemickém průmyslu, na zimních stadionech, ve výrobní sféře i u klimatizací budov.  

Při použití systému HYSAVE lze dosáhnout úspory elektrické energie na chlazení 

až 20 – 60 % roční spotřeby. Výši úspory samozřejmě ovlivňuje provozní stáří chladící 

soustavy, její technické provedení, údržba, časové využití i koncepce soustavy – obecně je 

vyšších úspor dosahováno např. v chladících a mrazících skladech než v supermarketech a 

u centrálních klimatizací budov. U chladících a klimatizačních zařízení staršího typu bývají 
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dosahovány úspory až 60 %. U nových moderních zařízení se dle údajů dodavatele 

pohybují úspory v průměru 20 – 30 % [13]. 

Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt je starší budovou s klimatizační soustavou 

odpovídající době výstavby, předpokládaná úspora po instalaci systému HYSAVE je asi  

30 %. Investiční náklady na pořízení a montáž byly vyčísleny možným dodavatelem  

na základě poptávkového řízení na 225 000 Kč bez DPH. Realizací lze snížit roční 

spotřebu elektřiny na provoz klimatizace a chlazení asi o 12,8 MWh.  

 Statickou metodou hodnocení investic přibližnou dobu návratnosti: 

Náklady na pořízení   225 000 Kč 

Úspora     12,8 MWh / rok  

Finanční úspora   12,8 * 2 795, 20 Kč = 35 778,56 Kč 

Doba návratnosti   DN  
  

   
 

      

     DN  
       

         
 

      

     DN = 6,3 roku 

 

 Přibližná doba návratnosti této investice, určená statickou metodou hodnocení, 

je asi 6 let a 4 měsíce. 

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

Zákon č. 86/2002 Sb. ukládá povinnost posouzení možnosti kombinované výroby 

elektrické energie a tepla (KVET). Jedná se moderní, ekologický a technicky vyspělý 

způsob elektrické energie a tepla, kdy se oba produkty vyrábí současně. Obvyklými 

způsoby, ať už pomocí vodních, větrných a solárních elektráren či zařízení na tuhá paliva, 

se vyrábí buď energie elektrická, nebo energie tepelná, přičemž dochází k výrazným 

ztrátám energie, která se vypaří volně do ovzduší nebo se ztratí během dálkového přenosu. 

Kogenerace tyto ztráty minimalizuje.  Protože během tohoto způsobu výroby elektrické 

energie dochází k výrazně nižší produkci oxidu uhličitého do ovzduší, je podporován  

i státem, a to formou státních příspěvků za každou vyrobenou kilowatthodinu [14].  

Kogenerace je efektivním způsobem, jak vyrábět teplo i elektrickou energii. 

Kogenerační jednotka využívá odpadní teplo s účinností využití primárního paliva  
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85 - 90 %. Hlavním předpokladem pro implementaci kombinované výroby elektrické 

energie a tepla je využití tepelného výkonu pro ohřev teplé užitkové vody především 

v letním období a dostatečný odběr elektrické energie [14]. 

K posouzení možnosti implementace systému byla oslovena specializovaná firma. 

Vzhledem k tomu, že v objektu není možnost celoročního využití odpadního tepla, byly 

shledány pořízení a provoz kogenerační jednotky jako nehospodárné.  

Obnovitelné zdroje energie 

Za účelem dosažení úspor v oblasti energií se také nabízí možnost posouzení 

využití netradičních a obnovitelných zdrojů energie. Objekt má rozlehlou volnou střechu, 

na jejíž ploše, která je dostačující, by mohla být instalována fotovoltaická elektrárna 

(Obrázek 8).  

 

Obrázek 8: Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy 

Pramen [interní zdroj] 

Fotovoltaické technologie jsou známy již více než 170 let, ale až s rozvojem 

kosmického průmyslu v polovině minulého století prošly rychlým vývojem. S vývojem 

technologie a rostoucí výrobou se neustále zvyšuje účinnost solárních panelů a zároveň 

klesá jejich cena. Náklady na jednu kilowatthodinu vyrobenou fotovoltaicky klesly  

za posledních 30 let téměř desetkrát. Protože cena elektřiny ze sítě naproti tomu neustále 
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roste a solární elektrárny jsou rentabilní i bez dotace státu, zájem o ně ze stran investorů 

stále roste [4]. 

V současnosti je podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektřiny v České republice 

i přes její rychlý rozvoj stále zanedbatelný. Potenciál sluneční energie je ale v České 

republice dostatečný (Příloha č. 5), proto se dá předpokládat, že význam solární energie 

dále poroste [8]. 

Zařízení tohoto typu vyžaduje vyšší náklady, nicméně může být pro majitele 

zajímavou investicí. Solární panely fotovoltaické elektrárny mohou být po desítkách let 

demontovány a střecha může být využita k jiným účelům.  

Jako základní výhody instalace fotovoltaické elektrárny na budově dodavatelé 

uvádějí 

1) Možnost vybudování elektrárny až o výkonech desítek kW; 

2) Instalaci v optimálních sklonech a s požadovanou orientací; 

3) Nedochází k záboru zemědělské půdy; 

4) Snazší připojení k síti – v budově již je přípojka elektřiny, stačí úprava hlavního 

rozvodu a zřízení nového přípojného místa; 

5) Elektrárna je méně přístupná vandalům a zlodějům; odpadají náklady  

na oplocení, ostrahu, zabezpečovací systém; 

6) Reprezentace budovy [4]. 

Hlavními nevýhodami umístění solární elektrárny na budovách pak jsou: 

1) Omezená plocha – dána architektonicky;  

2) Orientace budovy (při umístění panelů na fasádu) – nejvyšších výnosů je 

dosahováno při instalaci solárních panelů směrem na jih se sklonem 35°. 

Každou odchylkou se výnosy snižují. U umístění panelů na střechu budovy 

tento problém odpadá. Moderní panely mají navíc systém automatického 

otáčení za sluncem;  

3) Panely mohou zhoršit vzhled budovy – vzhledem k výšce budovy a rozloze 

střechy v našem případě nelze tento problém předpokládat; 

4) Nutnost vyřešit kotvení panelů. Na ploché střeše je nutno nosnou konstrukci 

zabezpečit proti namáhání větrem, přičemž ale nesmí dojít k poškození 

hydroizolace [4]. 
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Pro realizaci fotovoltaické elektrárny investor potřebuje: 

1) Studii realizovatelnosti fotovoltaické elektrárny zpracovanou odbornou firmou, 

včetně statického posudku střechy; 

2) Návrh nejvhodnější technologie pro konkrétní objekt; 

3) Vypracování autorizované projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny; 

4) Stavební povolení; 

5) Spolehlivého dodavatele, který stavbu zrealizuje;  

6) Připojení fotovoltaické elektrárny na distribuční soustavu; 

7) Případně licenci na prodej elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem 

[4]. 

 Jedná se o vysokou investici, o jejíž realizaci musí rozhodnout vedení investorské 

firmy po realizaci výše uvedených studií a posudků, pokud prokáží, že instalace 

fotovoltaické elektrárny na střeše daného objektu je možná a její provoz bude efektivní. 

Jelikož se jedná o rozsáhlý projekt, prozatím doporučuji vedení společnosti a týmu 

energetického managementu zvážení této investice. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění energetické náročnosti budovy a navržení 

úsporných opatření v této oblasti.  

Posuzovaná budova se nachází v Praze – Stodůlkách a byla postavena v letech 

1997-1998 jako stálé sídlo pro společnost SAP ČR, spol. s r. o., která je předním 

dodavatelem softwarových produktů nejen v České republice. 

Stavební konstrukce objektu, který byl předmětem této diplomové práce, dnes již 

nesplňují požadavky platných norem a vyhlášek, protože je ale budova od počátku svého 

provozu pravidelně udržována, jsou stále ještě ve velmi dobrém stavu. Z tohoto důvodu 

nebyla navržena v této oblasti žádná úsporná opatření. 

Teplem je zásobována budova z vlastní kotelny na zemní plyn. Kotelna je moderní 

a je ve výborném technickém stavu, stejně jako celá otopná soustava. Komplexní výměnu 

či rekonstrukci nevyžaduje ani soustava klimatizační, která bývá v provozu pouze v letním 

období. Všechny komponenty soustav jsou pravidelně kontrolovány a v případě potřeby 

opravovány či vyměňovány. V pravidelných intervalech jsou prováděny povinné revize. 

Spotřeba paliva jasně poukazuje na přerušované vytápění, klesá pravidelně v noci, 

o víkendech a o svátcích. 

Elektrická energie je v budově spotřebovávána chodem kancelářské techniky, 

osvětlení, k přípravě teplé užitkové vody a k chodu technických systémů s motorovými 

pohony – chladících agregátů, oběhových čerpadel, vzduchotechnických elektromotorů ad. 

Jak prokázala analýza spotřeb plynu a elektrické energie za čtyři sledované roky 

2008 – 2011, ani u jednoho z obou sledovaných médií nedochází v porovnání let 

k výrazným změnám ve spotřebě. Menší výkyvy přisuzuji skutečnosti, že v budově 

dochází každým rokem k obměně nájemců a také se stává, že po různá období roku bývá 

část nájemních prostor neobsazena. Tyto změny nelze předvídat. Řada nájemců dává 

přednost krátkodobým nájemním smlouvám a ani u nájemců, kteří mají pronajaty prostory 

na několik let, nelze s jistotou konstatovat, že např. následkem nečekaných událostí 

nebudou nuceni prostory opustit. 

Průběh celoroční spotřeby plynu, který je v budově využíván pouze pro vytápění, 

odpovídá změnám teplot a počasí v České republice. Nejvyšší spotřeby jsou 
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zaznamenávány pravidelně v zimních měsících, naopak v červenci je každoročně spotřeba 

plynu nulová.  

Spotřeba elektrické energie se nemění během kalendářního roku tak výrazně, jako 

spotřeba plynu. Každoročně mírně stoupne v letních měsících, kdy bývá často v provozu 

klimatizace. Vliv osvětlení a chodu kancelářské techniky na spotřebu je lépe vidět  

na spotřebě elektrické energie během dne, v jednotlivých měsících v roce ale k výrazným 

změnám nedochází. 

Úspor v oblasti energetiky mohou dosáhnout fyzické osoby i firmy přijetím široké 

škály opatření, od prostého šetření energiemi jednotlivými osobami (zhasínání, vypínání 

spotřebičů na noc), až po rozsáhlé technické úpravy energetických soustav, které vyžadují 

vysoké investice. V diplomové práci jsou navržena taková opatření, která by společnost 

mohla efektivně uplatnit i v dalších objektech, které vlastní. 

Rozhodnutí o uskutečnění konkrétní investice musí provést vedení společnosti po 

zvážení všech ekonomických i technických aspektů. Jedním z nejdůležitějších 

ekonomických kritérií pro vyhodnocení efektivnosti investice je doba návratnosti, tedy 

doba, za kterou se investice v podobě vložených finančních prostředků investorovi vrátí. 

V diplomové práci byla k výpočtu doby návratnosti jednotlivých vybraných 

investic použita nejjednodušší z možností, metoda prosté doby návratnosti. Přesto, že je 

označována za nejméně vhodnou, bývá používána často.  Nepočítá s různou výší peněžních 

toků v jednotlivých letech a zanedbává efekty po době návratnosti, proto je používána 

pouze k rychlému orientačnímu ocenění investiční příležitosti.  

Domnívám se, že pro potřeby diplomové práce, jejímž cílem bylo mimo jiné 

zorientovat se na trhu s energetikou a navrhnout úsporná opatření pro provoz komerční 

budovy, je tato metoda dostačující a že diplomová práce poskytuje budoucímu investorovi 

dostatek informací, potřebných k rozhodnutí o tom, která z investic bude uskutečněna.  
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