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Anotace 

Tématem diplomové práce je nalezení možných úsporných opatření 

vedoucích ke snížení nákladů za elektrickou energii u provozovaných tepelných 

zdrojů CZT v Mostě.  

V úvodních částech diplomová práce seznamuje s podnikatelskou oblastí 

energetického průmyslu a technologickým zařízením CZT a informuje  

o problematice elektrické energie. V dalších částech analyzuje současný stav 

odběru a spotřeby elektrické energie a přináší jednotlivé návrhy pro snížení 

provozních nákladů. V závěrečné fázi dojde k ekonomickému a technickému 

vyhodnocení z pohledu finančních úspor. 

 

Klíčová slova: elektrická energie, energetika, technologie, tepelné zásobování, 

zdroj energie 

 
 
 

Summary  

The topic of this Diploma thesis is to find possible cost-saving measures to 

reduce electricity costs for operating heat sources CZT in Most. 

 The introductory part of the thesis introduces the business sector of the 

energy industry and technological equipment CZT and informs about the issue of 

electricity. In other parts analyzes the current status of consumption and 

consumption of electric energy and brings various proposals for reducing 

operating costs. The final part demonstrates the economic and technical 

evaluation from the financial savings point of view.  

 

Keywords: electricity, energetics, technology, heat supply, source of energy 
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1  Úvod, cíl práce 

Podnikatelé čelí neustálému zvyšování nákladů a jedním z významných 

faktorů jsou stoupající ceny energií. Z tohoto důvodu je nutné hledat ekonomické 

úspory v první řadě u výrobních a režijních výdajů. 

Bez elektřiny se neobejde žádná firma. Je to tedy klíčová komodita, jejíž 

cenový růst významně ovlivňuje finanční chování všech subjektů. Důležitou 

oblastí, kterou má management firmy pod svou kontrolou, chce-li obstát 

v zostřujícím se konkurenčním boji a docílit zvyšování zisku, je optimalizace 

vnitřních výrobních procesů. [1] Zvlášť významné jsou procesy, které jsou 

energeticky náročné, optimalizováním hospodárnosti jejich provozního režimu lze 

dosáhnout nemalých pozitivních ekonomických výsledků. 

Diplomová práce se zabývá nalezením možných úsporných opatření 

vedoucích ke snížení nákladů za elektrickou energii u provozovaných tepelných 

zdrojů centrálního zásobování teplem (CZT) města Mostu.  

V úvodních částech popisuje vybranou podnikatelskou oblast energetického 

průmyslového odvětví na Mostecku, její strukturu a hlavní představitele. 

Seznamuje s využívaným systémem centrálního zásobování teplem a používanou 

technologií. Následně informuje o problematice a trhu s elektrickou energií. 

Charakterizuje základní poznatky o tvorbě výsledné ceny elektřiny a její skladbu  

z dílčích položek, cenový vývoj i prognózy do budoucna.  

Cílem práce je analyzovat současný stav nasmlouvané dodávky a nezbytné 

spotřeby elektrické energie velkého počtu technologických celků – výměníkových 

stanic, navrhnout jednotlivá opatření, která by pomohla nalézt případné peněžní 

úspory a také posoudit každé opatření nejen z hlediska finančního přínosu, ale  

i z hlediska uskutečnitelnosti a dostupnosti při splnění legislativních požadavků. 

Na závěr práce proběhne celkové ekonomické a technické zhodnocení 

návrhů pro snížení provozních nákladů na elektrickou energii a doporučení 

vybraných opatření vhodných pro realizaci, které povedou k efektivnějšímu 

hospodaření. 
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2  Charakteristika podnikatelských subjektů a jejich 

poskytovaných služeb 

Do struktury tepelného energetického průmyslového odvětví na Mostecku je 

zapojeno více podnikatelských subjektů. Mezi hlavní významné představitele patří 

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., United Energy, a.s. a Severočeská Teplárenská, a.s. 

Hlavním předmětem podnikání - kde chce majitel tepelných zdrojů dosáhnout 

úspory nákladů za elektrickou energii - je poskytování služeb v oblasti výroby  

a distribuce tepelné energie pro koncové uživatele. Ti většinou ani netuší, jaký 

proces musí předcházet tomu, než otevřou kohoutek pro odběr teplé vody nebo 

otočí ventil u radiátoru, aby si v bytě mohli, dle vlastního požadavku, vytvořit 

tepelnou pohodu. 

2.1  PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. 

Již od svého vzniku v roce 1994 poskytuje společnost PRVNÍ 

MOSTECKÁ a.s. (dále jen PM) komplexní služby v oblasti tepelného hospodářství. 

Hlavním předmětem podnikání je distribuce tepelné energie pro vytápění a ohřev 

teplé vody a obchod s tepelnou energií. [2] 

Společnost je majitelem tepelných zdrojů a rozvodů tepelné energie na 

území města Mostu. Jedná se téměř o 100 výměníkových stanic a 90 kilometrů 

sekundárních rozvodů teplé a topné vody. Ty jsou tvořeny průleznými nebo 

neprůleznými topnými kanály, bezkanálovými rozvody a kolektory inženýrských 

sítí vedených od výměníkových stanic až k patám zásobovaných objektů. 

V návaznosti na poskytované služby, které firma provádí, je také uzavírání 

smluv, vyúčtování spotřeby, kalkulace cen tepla a poradenství v oblasti tepelné 

energie. Mezi další činnosti patří správa nebytových prostor, především parkovišť 

a garáží, které vznikly úsporou místa při rekonstrukci a modernizaci výměníkových 

stanic.  
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Více jak 37% podíl akcií vlastní Statutární město Most, čímž si zajistilo účast 

a částečnou kontrolu nad tepelným hospodářstvím a rozhodovací pravomoci 

v oblasti investic a cen za tepelnou energii pro obyvatele. Kolem 15 % mají 

v držení různí soukromí investoři a největším vlastníkem je s necelými 48 % 

United Energy, a.s. [3] 

2.2  United Energy, a.s. 

United Energy, a.s. (dále jen UE) patří mezi významné výrobce tepla  

a elektrické energie v severočeském regionu. Vlastní a provozuje uhelnou teplárnu 

Komořany s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Je součástí 

Energetického a průmyslového holdingu, který zahrnuje více než 30 podniků 

působících v energetickém odvětví. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, rozvod a prodej tepelné 

energie a výroba a obchod s elektřinou.  

UE je důležitou součástí nebo dokonce majitelem dalších firem. Zde je 

uveden výčet jejich „dceřiných společností“ a jejich vlastnického podílu: 

 United Energy Trading, a.s. – 100 %; 

 United Energy Moldova, s.r.o. – 100 %; 

 EKY III, a.s. – 100 %; 

 United Energy Invest, a.s. – 100 %; 

 EP Energy Trading, a.s. – 100 %; 

 PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. – 48 %; 

 Severočeská teplárenská, a.s. – 100 %. [4] 
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2.3  Severočeská Teplárenská, a.s. 

Severočeská Teplárenská, a.s. (dále jen ST) byla založena v roce 2011 jako 

dceřiná společnost United Energy, a.s., která je jejím jediným akcionářem. Stala 

se majitelem a provozovatelem stávajících primárních rozvodů zásobujících města 

Most a Litvínov. 

Od května 2012 se pro správce tepelného hospodářství, PRVNÍ 

MOSTECKOU a.s., stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení. 

Jádrem činnosti firmy je údržba tepelných zdrojů a sekundárních tepelných 

sítí ve městě Mostu. Obstarává běžnou údržbu a opravy zařízení, revize  

a odborné prohlídky, pochůzkovou činnost, kontroly, archivace a vedení evidence 

provozních dat. Také se zabývá správou měřidel tepla a jejich odečtů 

v jednotlivých objektech města Mostu. 

Pro zajištění havarijní služby a monitoringu výměníkových stanic a rozvodů 

tepelné energie slouží dispečerské pracoviště, které má nepřetržitý provoz  

24 hodin denně. [interní informace ST] 

2.4  Centrální zásobování teplem 

V Mostě se pro vytápění a přípravu teplé vody využívá systém centrálního 

zásobování teplem (CZT). K tomu slouží tepelné zdroje, tzv. výměníkové stanice 

(dále jen VS). 

Popis řízené technologie: [5] 

Výměníkové stanice jsou topologicky rozmístěny tak, aby pokrývaly určitou 

městskou část. Na tyto VS jsou pomocí soustav potrubních sekundárních rozvodů 

napojeny objekty koncových odběratelů, viz Obrázek 1. Napájení jednotlivých VS 

je provedeno přípojkami z horkovodního primárního řádu teplárny United 

Energy, a.s. Komořany. 
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Obrázek 1 – schéma napojení objektů na VS (příklad) 

Pramen: [interní informace ST, vlastní zpracování] 
 

U každé výměníkové stanice je nutné přihlédnout k místním požadavkům, 

jako je rozdílný počet napojených objektů, typ a výška budov, požadovaný tepelný 

výkon atd. Ty mohou být velmi rozdílné, a proto každá VS vyžaduje individuální 

posouzení podmínek provozu, podle nichž je nutné přizpůsobit její konečnou 

podobu a vybavení. 

Obecný princip technologie výměníkových stanic spočívá v provádění ohřevu 

sekundárního okruhu (topné nebo teplé vody) v ohřívačích, kde dochází 

k předávání tepla přivedeným primárním médiem (horkovodem), viz Obrázek 2. 

Kromě ohřívačů jsou VS osazeny čerpadly s příslušným čerpacím výkonem pro 

nucený oběh, potřebnými uzavíracími, regulačními a vypouštěcími armaturami.  

VS jsou také osazeny veškerou povinnou výbavou (pojistnými a měřícími prvky), 

která zajišťuje bezpečný provoz. 
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Obrázek 2 – obecné schéma technologie VS 

Pramen: [interní informace ST, vlastní zpracování] 

2.5  Ústřední vytápění 

Technologie ústředního vytápění (dále jen ÚT) je provozována v topné 

sezóně, která začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Vytápění 

objektů se v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů může 

uskutečnit i mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot  

a připouští-li to technické a zásobovací podmínky (dle vyhlášky 194/2007 Sb., 

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody). [6] 
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Topná voda je připravována buď v protiproudových ohřívačích (dále jen 

PPO) nebo deskových výměnících požadovaných parametrů. Ohřívače ÚT jsou 

osazeny na výstupech teploměry. Regulátor snímá teplotu topné vody na výstupu 

z ohřívače a na základě odchylky skutečné a požadované teploty ovládá regulační 

ventil na přívodu horkovodu (dále jen HV) do ohřívače. Regulace probíhá 

v závislosti na venkovní teplotě (tzv. ekvitermní křivce), viz Obrázek 3. Ekvitermní 

křivka – topná křivka – určuje závislost teploty topné vody na venkovní teplotě. 

Množstvím přiváděné primární vody pro ohřev ÚT je ovlivněna předaná tepelná 

energii a tím i samotná požadovaná teplota vystupující na sekundární straně 

z ohřívače. Každý ohřívač ÚT je vybaven bezpečnostními prvky (pojistným 

ventilem a manometrem). 

 

 

Obrázek 3 – ekvitermní křivka 

Pramen: [interní informace ST, vlastní zpracování] 

 

Topná voda je dále vedena jednotlivými větvemi z VS a topnými kanály 

pokračuje do vytápěných objektů. Přes oběhová čerpadla, zajišťující nucený oběh, 

je přiváděna zpět do ohřívačů. V automatickém provozu je u čerpadel řešen jejich 

vzájemný záskok. Jedno čerpadlo je vždy realizováno jako 100% rezerva. 
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Sekundární okruh je vybaven zařízením pro doplňování a dotlakování 

systému z vratné větve primárního rozvodu a zařízením pro případné odpouštění 

přetlaku systému. Menší výkyvy může vyrovnávat osazená expanzní nádoba. 

2.6  Teplá voda 

Teplá voda (dále jen TV) je dodávána celoročně tak, aby měla u spotřebitele 

teplotu minimálně 45 °C, s výjimkou krátkodobého poklesu, např. v době 

odběrných špiček. Takováto dodávka TV musí být, dle vyhlášky 194/2007 Sb., 

uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

Systém ohřevu TV v sobě spojuje výhody průtokového ohřevu přes 

protiproudové ohřívače nebo deskové výměníky s akumulací TV v zásobníku. 

Tento systém pomáhá eliminovat výkyvy v dodávkách, kdy v průběhu dne 

nastávají velké odběrové špičky. Teplota TV je zabezpečena prostřednictvím 

přímočinného regulátoru nastaveným na požadovanou teplotu (obvykle v rozmezí 

55 °C až 65 °C). Soustava TV je osazena teploměry a tlakoměry a je jištěna 

pojistnými ventily. 

Při odběru je TV odebírána ze zásobníku, ve kterém je postupně 

nahrazována studenou vodou (SV) přiváděnou do jeho spodní části. Studená voda 

je přiváděna z vodovodního řádu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 

Hranice mezi studenou a teplou vodou se tím posouvá nahoru. Jakmile se vrstva 

chladné vody dostane do úrovně hlídané termostatem, uvede do chodu nabíjecí 

čerpadlo pro dodání ohřáté vody z ohřívače. Tímto způsobem se opět dohřeje celý 

objem zásobníku a systém je připraven na další špičkové odběry. 

Jednotlivými větvemi je TV vedena topnými kanály ke spotřebitelům. Oběh 

TV je zajišťován cirkulačními čerpadly zpět do VS. Cirkulační čerpadla musí být 

trvale v provozu, protože je na nich závislý celý režim ohřevu TV. V automatickém 

provozu je u čerpadel řešeno jejich střídání podle počtu provozních hodin a jejich 

vzájemný záskok. Jedno čerpadlo je vždy realizováno jako 100% rezerva. 

Spotřeba TV je měřena na vstupu studené vody do VS.  
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2.7  Řídicí systém 

Chod výměníkových stanic je plně monitorován, viz Obrázek 4, a nevyžaduje 

trvalou obsluhu. K tomu slouží řídicí systém pro centralizované řízení komplexu 

výměníkových stanic v celé lokalitě města Mostu. Systém umožňuje přímé zásahy 

do řízené technologie. 

 

 

Obrázek 4 – reálné a monitorované zobrazení VS  

Pramen: [interní informace ST, vlastní zpracování] 
 

V objektu provozovatele výměníkových stanic, společnosti Severočeská 

Teplárenská, a.s., je zřízen centrální dispečink. Ten slouží k zajištění havarijní 

služby a bezproblémovému provozu. Pracovníci tohoto oddělení na základě 

informací z řídicího systému přijímají požadavky na vzniklé mimořádné situace, 

tyto situace vyhodnocují a následně provádí nápravné činnosti. 
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3  Elektrická energie – vybrané základní pojmy a její 

charakteristika 

Z fyzikálního hlediska znamená elektrická energie schopnost 

elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Tato energie je využívána  

a přeměňována na energii mechanickou, světelnou, tepelnou atd. Množství 

odebrané elektrické energie se měří elektroměrem a její jednotkou je 

kilowatthodina. 

V dnešní době se bez elektrické energie neobejdeme, je na ní zcela závislý 

chod domácností i firem. Umožňuje činnost nejrůznějších přístrojů, spotřebičů, 

komunikační techniky, elektroniky, výrobních prostředků a strojů.  

Problematika elektrické energie je velice rozsáhlá. Následující kapitoly blíže 

obeznamují se základními poznatky a přispějí k lepší orientaci na trhu s touto 

komoditou. Pro lepší porozumění je také vytvořen slovník s nejčastěji používanými 

pojmy, klíčovými výrazy, odbornými termíny a zkratkami v oblasti elektrické 

energie, viz Výkladový slovník z oblasti elektrické energie. 

3.1  Skladba fakturované ceny 

Celková výše platby za elektřinu je uvedena na první straně faktury, ale 

současná energetická legislativa stanovuje povinnost zároveň na faktuře uvádět 

detailně i všechny její složky. Do celkové ceny elektřiny je zahrnuto více položek, 

a ačkoliv zákazník dostává vyúčtování ve formě jedné faktury, její částka je 

rozdělena mezi více aktérů.  

Výsledná faktura za dodávku elektřiny je rozdělena na dvě základní části. 

První část obsahuje platby za jednotlivé regulované položky stanovené 

Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Druhá část faktury obsahuje vlastní 

platbu za neregulovanou silovou elektřinu včetně obchodní marže, tuto složku 

ceny určuje obchodník. K výsledné ceně elektřiny je nutné dále připočíst daň 

z elektřiny a daň z přidané hodnoty. [7] Vzor faktury je uveden v Příloze 1. 
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Na faktuře musí být vyčísleny tyto následující položky: 

■ Regulované složky 

 Distribuce elektřiny 

▪ Plat za příkon  

▪ Plat za distribuované množství  

 Systémové služby  

 Činnost zúčtování OTE 

 Podpora výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ  

 Decentrální výroba 

■ Neregulované složky 

 Pevná měsíční platba 

 Cena za dodávku elektřiny 

■ Daňové složky 

 Daň z elektřiny  

 DPH  

 

Na základě cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2013 jsou stanoveny ceny 

dodávek elektřiny pro konečné zákazníky. Platí zde ovšem, že ceny se mohou lišit 

s ohledem na regionu připojení, vybraném dodavateli, zvolenou distribuční 

sazbou, charakterem a množstvím spotřeby. Podíl jednotlivých složek celkové 

ceny znázorňuje Graf 1. 
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Graf 1 – podíl složek ceny elektřiny pro podnikatele pro rok 2013 (bez daň. položek) 
pozn.: čísla v závorce jsou za rok 2012 

Pramen: [8, vlastní zpracování] 

 

Distribuce elektřiny znamená platbu za distribuční služby a je rozdělena na 

pohyblivou a pevnou složku. Obě tyto položky určuje Energetický regulační úřad. 

Pohyblivá složka ceny distribuce je platba za odebrané (distribuované) množství 

elektrické energie v Kč/MWh, kryje náklady na ztráty elektrické energie v sítích, 

které jsou přímoúměrné odběru elektřiny. Pevná složka ceny distribuce je měsíční 

plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe a respektuje fixní 

náklady dodavatele spojené se zabezpečováním dodávky elektřiny v definované 

kvalitě a v kterémkoliv okamžiku. Jedná se například o náklady spojené s údržbou, 

obnovou a rozvojem elektrizační soustavy, náklady na měření, provádění odečtů 

apod. [7] 

Systémové služby představují poplatek sloužící ke krytí všech uznatelných 

nákladů společnosti ČEPS, a.s., která kromě přenosu elektřiny vedením velmi 

vysokého napětí provádí regulaci výroby a spotřeby v elektrizační soustavě tak, 

aby v každém okamžiku výroba odpovídala okamžité spotřebě. K tomuto účelu 
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nakupuje od jednotlivých poskytovatelů tzv. podpůrné služby. Kromě toho slouží 

tato platba podobně jako u distribučních soustav ke krytí nákladů na ztráty 

elektrické energie v přenosové soustavě a na udržování a rozvoj přenosové 

soustavy. [9] 

Činnost zúčtování operátora trhu jsou služby společnosti OTE, a.s. Tato 

společnost zajišťuje zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, 

provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným 

množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává 

bilance dlouhodobé spotřeby v ČR apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou 

opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované 

(odebrané) elektřiny. [7] 

Podpora výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ znamená příspěvek sloužící 

na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie (OZE), kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a druhotných zdrojů 

energie (DZ). V ČR musí být výroba elektřiny z OZE, KVET a DZ s ohledem na 

závazky vůči EU podporována. Výrobní náklady na takto vyrobenou elektřinu jsou 

však obecně vyšší než z klasických elektráren, proto se všichni koneční zákazníci 

podílí na hrazení těchto vícenákladů (rozdílu mezi cenou z podporovaných zdrojů 

a průměrnou tržní cenou) formou regulovaného příspěvku. Podpora výše 

uvedených zdrojů byla zakotvena zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů energie a zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. [7] 

Decentrální výroba je od roku 2013 nově uzákoněná (zákon č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie) podpora určená výrobcům elektřiny, jehož 

dodaná elektřina není připojená do přenosové soustavy, ale přímo do distribuční 

soustavy (na vyrobenou elektřinu v místě nebo blízko místa její spotřeby, tzv. 

příspěvek za úsporu ztrát elektřiny, která by vznikla při přenosu elektřiny 

z přenosové soustavy). Tuto podporu vyplácí OTE prostřednictvím bonusů. 8 

Stálá měsíční platba i cena za dodávku elektřiny patří mezi neregulované 

složky, jsou určovány jednotlivými obchodníky na tržním principu. Cena za 
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dodávku elektřiny se odvozuje od ceny na energetické burze. Zákazníkovi jsou 

nabízeny kontrakty, u nichž je cena vázána na vývoj cen na burze. Někteří 

obchodníci mohou nabízet fixaci ceny na delší období, například dva roky. [9] 

Daň z elektřiny je ekologická daň a vztahuje se na množství vyprodukované 

elektřiny. Je pevně stanovena, její výše činí 28,30 Kč/MWh a je hrazena 

koncovým zákazníkem. Daň odvádí dodavatel Celní správě hromadně za všechny 

zákazníky. Dani nepodléhá elektřina, která pochází z obnovitelných zdrojů. 

Povinnost zavést systém zdanění elektřiny s účinností od 1. ledna 2008 vyplývá 

pro ČR z ustanovení směrnice Rady 2003/96/ES o zdanění energetických 

produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES. [10] 

Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na součet všech regulovaných  

i neregulovaných položek. Je to zákonem určená povinná platba do veřejného 

rozpočtu, její sazba je v současnosti, pro rok 2013, stanovena na 21 %. [9] 

3.2  Tarify a sazby 

Tarif a sazba jsou dvě odlišné věci. Každý odběratel spadá do určité sazby  

a v té si následně může zvolit konkrétní tarif odběru. 

Sazba elektřiny je přidělena dodavatelem na základě způsobu využívání 

elektřiny a jejím odebraném množství, tzn., že je pevně daná a její volba na 

klientovi nezávisí. Rozdíly v sazbách jsou dané především způsobem vytápění  

a způsobem ohřevu vody v daném odběrném místě. Sazby se dělí do kategorií. 

Písmenem D jsou značeny domácnosti a písmenem C jsou značeny podnikatelské 

subjekty.  

Pro podnikatele existují celkem tři jednotarifové sazby (C01d, C02d a C03d), 

sedm dvoutarifových sazeb (C25d, C26d, C35d, C45d, C55d, C56d a C62d) a dvě 

sazby pro neměřené objekty (C60d a C61d). Sazba bývá u všech dodavatelů 

stejná. Jednotarifová sazba znamená, že cena za elektřinu je stejná po celý den 

za cenu vysokého tarifu. Jednotarifové sazby lze přidělit každému bez splnění 

zvláštních podmínek. U dvoutarifové sazby se cena elektřiny v průběhu dne mění. 

Dodávka je rozdělena do období vysokého tarifu (VT) a nízkého tarifu (NT). 

V období VT je dodávka elektřiny za vyšší cenu, v období NT je dodávka 
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zpoplatněna nižší cenou. Časové pásmo NT se liší podle přidělené distribuční 

sazby a pohybuje se v rozmezí od 8.00 až do 22.00 hodin denně. Přepínání mezi 

NT a VT je řízeno prostřednictvím HDO, což je soubor technických prostředků 

hromadného dálkového ovládání. Pro získání dvoutarifové sazby je nutné splnit 

odpovídající podmínky a technické požadavky. Druhy a informace o jednotlivých 

distribučních sazbách jsou uvedeny v Tabulka 1. 

Tabulka 1 – distribuční sazby (podmínky přidělení) 

distribuční 
sazba 

produkt 
silové 

elektřiny 

podmínky pro přiznání  
distribuční sazby 

popis produktu 

C01d 

Jednotarif Bez podmínek přiznání. 

Produkt je vhodný pro odběratele, kteří 
nepoužívají elektřinu ve větší míře k vytápění 
ani k ohřevu vody. Cena energie zůstává 
stejná 24 hodin denně 365 dní v roce. 

C02d 

C03d 

C25d 

Akumulace 

Elektrický akumulační spotřebič 
pro vytápění budovy nebo 
ohřev vody. 

Dvoutarifový produkt určený pro odběratele, 
kteří část spotřeby elektřiny využívají pro 
akumulační vytápění nebo ohřev vody. Cena 
elektřiny se během dne pohybuje ve dvou 
pásmech, vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT). 
Délka platnosti nízkého tarifu je minimálně  
8 hodin denně. 

C26d 

Viz C25d. Součtový příkon 
všech el. akumulačních 
spotřebičů musí činit min. 55 % 
celkového příkonu. 

C35d Kombinace 

Elektrický smíšený spotřebič. 
Součtový instalovaný příkon, 
vč. akumulačního spotřebiče 
pro ohřev teplé vody, je-li 
instalován, musí činit minimálně 
50 % celkového příkonu. 

Dvoutarifový produkt na dodávku elektřiny 
vhodný pro odběratele, kteří podstatnou část 
spotřeby elektřiny využívají pro smíšené 
systémy elektrického vytápění  
a ohřev vody. Cena elektřiny se během dne 
pohybuje ve dvou pásmech, vysoký tarif (VT)  
a nízký tarif (NT). Délka platnosti nízkého tarifu 
je minimálně 16 hodin denně. 

C45d Přímotop 

Elektrický přímotopný spotřebič. 
Součtový instalovaný příkon, 
včetně akumulačního 
spotřebiče pro ohřev užitkové 
vody, je-li instalován, musí činit 
minimálně 40% celkového 
příkonu. 

Dvoutarifový produkt určený pro odběratele, 
kteří část spotřeby elektřiny využívají pro 
vytápění přímotopnými systémy, nebo 
tepelnými čerpadly. Cena elektřiny se během 
dne pohybuje ve dvou pásmech, vysoký tarif 
(VT) a nízký tarif (NT). Délka platnosti nízkého 
tarifu je minimálně 20 hodin denně. 

C55d 

Tepelné 
čerpadlo 

Systém vytápění tepelným 
čerpadlem. Sazba C55 platí 
pouze pro odběrná místa, kde 
bylo tepelné čerpadlo uvedeno 
do provozu před 31. 3. 2005. 

Dvoutarifový produkt určený pro odběratele, 
kteří spotřebu elektřiny využívají pro vytápění 
tepelným čerpadlem. Cena elektřiny se během 
dne pohybuje ve dvou pásmech, vysoký tarif 
(VT) a nízký tarif (NT). Délka platnosti nízkého 
tarifu je minimálně 22 hodin denně. 

C56d 

C62d 
Veřejné 
osvětlení 

Sazba je určená pro 
osvětlování veřejných 
prostranství. 

Jednotarifový produkt na dodávku elektřiny 
určený pro odběrná místa napájející osvětlení 
veřejných prostranství. 

Pramen: [11, vlastní zpracování] 
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Tarif elektřiny představuje jednotlivou nabídku dodavatelů, kterou nabízejí 

v rámci přidělené sazby. V rámci jedné sazby mohou nabízet i více různých tarifů. 

Rozdíly v tarifech spočívají obvykle v ceně za odebranou silovou elektřinu, ve výši 

měsíčních poplatků a v doprovodných službách nebo v možnostech využití 

zvýhodněných nabídek a akcí. 

3.3  Výroba elektřiny 

K výrobě elektrické energie slouží elektrárny -  technologická zařízení, ve 

kterých se elektřina získává přeměnou z energie vázané v jiném zdroji. Vznik 

prvních elektráren se datuje na přelom 19. a 20. století. 

Dominantním výrobcem elektrické energie jsou České Energetické 

Závody, a.s. (ČEZ), které v České republice provozují 10 uhelných, 2 jaderné,  

12 vodních, 1 větrnou a 1 sluneční elektrárnu a vyrábí téměř tři čtvrtiny 

z celkového objemu výroby v ČR. [12] Celkový poměr zdrojů výroby elektrické 

energie v ČR je patrný z Graf 2. 

 
Graf 2 – zdroje výroby elektrické energie v ČR dle instalovaného výkonu 

Pramen: [13, vlastní zpracování] 
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V ČR se většina elektrické energie vyrábí z neobnovitelných zdrojů,  

viz Obrázek 5, zejména spalováním fosilních paliv (převážně hnědého uhlí) 

v tepelných elektrárnách nebo štěpnou reakcí v jaderných elektrárnách. Další 

v pořadí, dle objemu výroby, jsou vodní elektrárny. 

 

 

Obrázek 5 – mapa velkých elektráren v ČR 

Pramen: [14, vlastní zpracování] 

 

Vzhledem k omezeným zdrojům hnědého uhlí a zkracující se životnosti 

stávajících elektráren je zvýšená potřeba nalézání budoucích, alternativních 

možností výroby elektrické energie. V současné době se energetická politika státu 

zaměřuje na elektrárny, které využívají obnovitelné zdroje energie, např. tepelné 

(spalující biomasu), vodní, větrné, geotermální, solární (fotovoltaické nebo 

tepelné). V ČR je jejich využití značně omezené. U těchto zdrojů jsou však 

problémem prozatím vysoké investiční a provozní náklady a malá účinnost. Státy 

Evropské unie včetně ČR výrobu z obnovitelných zdrojů finančně i legislativně 

podporují. Jejich provoz je podporován různými dotacemi a stanovením 

minimálních výkupních cen energií. Tyto výkupní ceny jsou každý rok vyhlašovány 

Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Z toho plyne, že způsob získávání, 

objem výroby elektrické energie a legislativní podmínky mají vliv na konečnou 

cenu. 
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Státní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byla v ČR 

vyhlášena zvláštním zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů, tj. energie větru, slunečního záření, geotermální energie, vodní energie, 

energie půdy, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. Vyhlášené 

dotační podmínky vedly zejména v letech 2009 a 2010 k prudkému nárůstu 

výstavby solárních elektráren, který způsobil hrozbu zdražení elektrické energie 

pro odběratele v ČR o desítky procent. [15] 

3.4  Cenový vývoj 

Cena elektřiny měla ještě do roku 2005 pouze dvě složky – stálý měsíční plat 

a cenu za dodané množství elektřiny. Přirozeně monopolní charakter 

elektroenergetiky neumožňoval dosažení tržní ceny. Z toho důvodu byla celá cena 

elektřiny regulována. Až do roku 2000 regulované ceny vyhlašovalo Ministerstvo 

financí cenovým výměrem. Na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb. byl 

založen Energetický regulační úřad (ERÚ), mezi jehož úkoly patří i regulace cen  

v energetice a podpora obnovitelných zdrojů energie. Od svého vzniku 1. 1. 2001 

až do konce roku 2005 ERÚ reguloval celkovou cenu elektřiny, respektive její dvě 

složky – měsíční plat za výkon a plat za elektrickou energii.  

V souvislosti s liberalizací trhu s elektrickou energií muselo v tomto 

energetickém odvětví dojít k oddělení přenosu a distribuce elektřiny od výroby  

a prodeje elektřiny. Od 1. 1. 2006 jsou regulovány pouze sektory 

elektroenergetiky, které jsou i nadále přirozeně monopolního charakteru, tzn. 

distribuce (ČEZ, E-ON, PRE), činnost operátora trhu (OTE), přenos a další 

systémové služby (ČEPS). K uvedeným monopolním činnostem navíc jako 

samostatně vedená položka v ceně elektřiny přibyla podpora ke krytí nákladů na 

výkup elektřiny z podporovaných zdrojů (OZE, KVET, DZ), viz Graf 3. Výroba 

silové elektřiny a její prodej koncovým zákazníkům podléhají konkurenci, a proto 

již regulovány nejsou. 16 
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Graf 3 – vývoj nákladů na výkup elektřiny z podporovaných zdrojů 

Pramen: [16, vlastní zpracování] 

 

Ekonomická recese sráží ceny elektrické energie na evropských burzách na 

několikaletá minima. V roce 2013, oproti roku 2012, činí v průměru meziroční 

pokles cen silové energie o 5,3 %. Čeští zákazníci to ale nepocítí, protože účet za 

elektřinu zvýší povinný příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie, který 

činí přibližně 10 až 15 % celkové ceny. Dnes činí povinný příspěvek na 

obnovitelné zdroje placený spotřebitelem 583 Kč (bez DPH) za jednu MWh. Tento 

poplatek se navýšil z částky 419,22 Kč za jednu MWh v roce 2012, což znamená 

nárůst o 39,1 %. Významnou měrou k růstu ceny přispívají také ostatní regulované 

složky, zejména distribuce silové elektřiny a systémové služby, u kterých rovněž 

proběhlo navýšení, viz Graf 4. Dokonce zvýšení sazby DPH o jeden procentní bod 

na 21 % se od ledna 2013 promítlo do nárůstu celkové ceny elektřiny. [17] 

V budoucnu by se přitom mohla na konečném vyúčtování objevit navíc ještě 

jedna položka. Ministerstvo průmyslu prosazuje, aby občané přes účty za elektřinu 

dopláceli také na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. [18]  
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Graf 4 – prognóza příčin navyšování ceny elektřiny 

Pramen: [19, vlastní zpracování] 

 

Jednoznačným, dlouhodobým trendem v oblasti cen elektrické energie je 

tedy její nepřetržitý růst. Dle analytiků se tento růst celkové ceny za elektřinu 

předpokládá ročně v průměru okolo 3 až 5 %. 
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4  Analýza současného stavu v oblasti spotřeby 

elektrické energie výměníkových stanic 

Každý tepelný zdroj, v tomto případě výměníková stanice, představuje jedno 

odběrné místo. Toto odběrné místo je místem napojení k elektrické síti a zároveň 

místem spotřeby, které musí být vybaveno elektroměrem a hlavním jističem, 

popřípadě zařízením HDO, viz Obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6 – odběrné místo (elektroměr, hlavní jistič a HDO) 

Pramen: [vlastní fotografie] 
 

Na každé odběrné místo musí být sepsaná smlouva o dodávce elektřiny, ta 

se může lišit sjednanými podmínkami o odběru elektrické energie. K jednoznačné 

identifikaci slouží přidělený 18. místný EAN kód. Tento kód je součástí smlouvy  

o dodávkách elektřiny a je také uveden na faktuře při vyúčtování plateb za 

spotřebovanou elektrickou energii. 
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Na českém trhu působí tři distributoři. Distributora nelze změnit, je dán 

územní rozlohou. Distribuci elektřiny, pod jehož působnost spadá město Most, 

zajišťuje firma ČEZ Distribuce, a.s. Ceny za distribuci jsou regulovány a určuje je 

formou cenových rozhodnutí ERÚ. Je to dáno tím, že na určitém území působí 

vždy jen jeden distributor a neexistuje konkurence, viz Obrázek 7. 

 

 

Obrázek 7 – mapa rozdělení ČR na distribuční území elektřiny 

Pramen: [20, vlastní zpracování] 

 

Dodavatel elektřiny je společnost, od které spotřebitelé nakupují samotnou 

silovou elektřinu coby komoditu. Každý odběratel si může zvolit svého dodavatele. 

Současným dodavatelem elektrické energie, která napájí výměníkové stanice, je 

obchodní společnost EP ENERGY TRADING, a.s. 

Odběrných míst, na která je sepsaná smlouva o dodávce elektřiny,  

je 93. Tato odběrná místa – provozované tepelné zdroje – znamenají 

průměrnou roční spotřebu přes 2 600 MWh elektrické energie a celkové 

roční výdaje za platbu se pravidelně pohybují kolem 9,5 mil. Kč.  
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Pro vyhotovení elektroenergetické analýzy jsou potřeba následující vstupní 

údaje:  

 Sekundární data z faktur a revizních zpráv – spotřeby elektrické energie (MWh), 

platby za silovou elektřinu a distribuci (Kč), tarify a sazby, hodnoty hlavních 

proudových jističů (A), příkony instalovaného zařízení jednotlivých odběrných 

míst (kW). 

 Primární data získaná fyzickým odečtem – nejvyšší hodnoty podružných jističů 

v místě odběru (A) a příkony cirkulačních čerpadel TV (kW). 

Požadovaná základní data odběrných míst jsou zpracovaná v tabulkách  

(viz Příloha 2 – technické parametry odběrných míst, Příloha 3 – spotřeby a platby 

elektřiny za rok 2010, Příloha 4 – spotřeby a platby elektřiny za rok 2011). 

 

Tabulka 2 – technické parametry odběrných míst (Příloha 2 - ukázka) 

odběrné 
místo 

tarif sazba 

hlavní  
jistič 

podružný 
jistič 

příkon  
instal. 

zařízení 

příkon  
cirkul. 

čerp. TV 

[A] [A] [kW] [kW] 

VS-1 Single C 02d 3x32 3x32 14,40 1,05 

VS-2 Aku C 25d 3x32 3x20 15,50 1,15 

VS-3 Aku C 25d 3x40 3x16 5,90 0,50 

VS-4 Aku C 25d 3x40 3x32 10,52 0,76 

VS-5 Single C 03d 3x63 3x50 13,40 1,35 

VS-6 Single C 02d 3x32 3x25 10,60 0,79 

VS-6A Single C 02d 3x40 3x32 10,42 0,25 

VS-7 Aku C 25d 3x32 3x32 10,68 1,16 

VS-8 Single C 02d 3x20 3x16 9,78 0,39 

VS-9 Aku C 25d 3x40 3x16 9,46 0,36 

Pramen: [interní informace PM, vlastní zpracování] 
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Tabulka 3 – spotřeby a platby elektřiny za r. 2011 (Příloha 4 - ukázka) 

2011

spotřeba 

VT

spotřeba 

NT

spotřeba        

VT + NT

platba za 

silovou 

elektřinu

platba za 

distribuci

celkem 

bez daně

daň z 

elektřiny

celkem 

fakturováno      

(bez DPH)

[MWh] [MWh] [MWh] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč]

VS-1 18,90 0,00 18,90 29 134,47 51 836,60 80 971,07 534,79 81 505,86

VS-2 12,47 6,03 18,50 26 703,87 36 500,75 63 204,62 523,52 63 728,14

VS-3 6,64 3,32 9,97 14 619,84 22 486,89 37 106,73 282,07 37 388,80

VS-4 13,93 6,95 20,88 29 972,30 41 448,81 71 421,11 590,76 72 011,88

VS-5 25,48 0,00 25,48 39 067,25 76 404,50 115 471,75 720,94 116 192,69

VS-6 23,44 0,00 23,44 35 998,93 63 919,96 99 918,89 663,44 100 582,33

VS-6A 7,46 0,00 7,46 11 867,62 21 850,15 33 717,77 211,17 33 928,94

VS-7 18,16 7,47 25,63 37 304,60 50 501,22 87 805,82 725,24 88 531,06

VS-8 20,93 0,00 20,93 32 208,83 56 648,33 88 857,16 592,40 89 449,57

VS-9 9,07 4,54 13,61 19 742,09 28 805,29 48 547,38 385,16 48 932,54

platba 

VT

platba 

NT

stálé platby 

obchod

platba za 

distribuci 

VT

platba za 

distribuci 

NT

cena za OTE 

účto

cena za 

systémové 

služby

cena 

příspěvek 

KVET

stálý plat za  

jistič

[Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč]

28 534,47 0,00 600,00 40 210,36 0,00 89,76 2 936,59 6 991,89 1 608,00

20 071,87 6 032,00 600,00 22 212,70 328,80 87,87 2 874,74 6 844,63 4 152,00

10 696,84 3 323,00 600,00 11 837,75 181,14 47,34 1 548,87 3 687,79 5 184,00

22 427,30 6 945,00 600,00 24 819,36 378,57 99,16 3 243,98 7 723,75 5 184,00

38 467,25 0,00 600,00 25 926,93 0,00 121,01 3 958,82 9 425,75 36 972,00

35 398,93 0,00 600,00 49 883,66 0,00 111,35 3 643,04 8 673,91 1 608,00

11 267,62 0,00 600,00 15 878,17 0,00 35,44 1 159,59 2 760,94 2 016,00

29 237,60 7 467,00 600,00 32 356,04 407,03 121,73 3 982,44 9 481,99 4 152,00

31 608,83 0,00 600,00 44 542,70 0,00 99,43 3 252,99 7 745,21 1 008,00

14 601,09 4 541,00 600,00 16 158,42 247,53 64,65 2 114,99 5 035,70 5 184,00

platby celkem

tepelný 

zdroj 

(odběrné 

místo)

spotřeba

silová elektřina distribuce

 

 Pramen: [interní informace PM, vlastní zpracování] 
 

Výstupem elektroenergetické analýzy bude nalezení ekonomických rezerv 

jednotlivých odběrných míst a uvedení úsporných opatření, která pomohou snížit 

poplatky za elektřinu včetně vyčíslení reálných ročních úspor. 
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5  Návrhy úsporných opatření včetně jejich 

ekonomického a technického posouzení 

Elektrická energie je jedním z klíčových vstupů a její neustálý růst cen 

znamená pro podniky výraznou finanční zátěž. 

Návrhů na opatření, která povedou k úsporám, může být několik. Tato možná 

úsporná opatření vycházejí ze standardní metodiky energetického auditu  

a z reálných možností využívané technologie. Po zhodnocení současného stavu 

odběrů elektrické energie a seznámení s provozem výměníkových stanic byly 

stanoveny takové návrhy, aby byly technicky proveditelné a jejich případná 

realizace efektivní. 

Se zaměřením na dodávku elektrické energie může společnost ušetřit jak za 

neregulovanou část silové elektřiny, např. změnou svého dodavatele, tak i za 

regulovanou část, např. vhodně nastavenou distribuční sazbou nebo zvolením 

správné hodnoty hlavního jističe v místě připojení odběrného místa. Také může 

usilovat o snížení samotné spotřeby elektrické energie, např. nalezením 

hospodárnějšího provozu technologického zařízení výměníkových stanic, které 

využívá elektrickou energii. 

5.1  Změna dodavatele 

Cena silové elektřiny nepodléhá regulaci, ale je utvářena trhem. Jde o část 

platby za elektrickou energii, kde existují konkurenční vztahy mezi jednotlivými 

dodavateli a kterou může odběratel ovlivnit. Výši ceny si určuje každý obchodník  

s elektřinou na základě své obchodní strategie a aktuálního vývoje trhu. 

Díky liberalizaci trhu s elektřinou si od 1. 1. 2006 může každý odběratel 

vybrat svého dodavatele elektřiny. Jelikož si dodavatele může každý vybrat podle 

svého uvážení, a tím působit na konečnou cenu, je neregulovaná složka právě to, 

co je potřeba sledovat při jejich výběru. Tato neregulovaná složka, která vytváří 

rozdíly v cenových nabídkách jednotlivých dodavatelů, ovšem tvoří jen necelou 

polovinu celkové ceny, viz Graf 5. 
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Graf 5 – podíl silové elektřiny a distribuce na celkové ceně pro rok 2013 

Pramen: [8, vlastní zpracování] 

 

Přestože bývá cena na prvním místě, neměla by ale být jen jediným 

faktorem, který o výběru dodavatele elektrické energie rozhoduje. Pro posouzení 

vhodného dodavatele je třeba zohlednit i další skutečnosti, mezi něž patří zejména 

obchodní podmínky, např. různé aktivační nebo registrační poplatky, doba 

garance ceny, výpovědní lhůty a další přidružené služby. Zvážena by také měla 

být spolehlivost, zkušenost, serióznost a finanční stabilita dodavatelů. 

Dodavatelů elektrické energie, kterým byla vydána licence na obchod 

s elektřinou, je velké množství. Na trhu působí jak menší subjekty, tak i velké 

subjekty s dominantním podílem. V Příloze 5 je vyjmenován seznam držitelů 

licencí pro obchod s elektřinou, ke konci roku 2012 jich bylo evidováno 354. 

Oficiální seznam rozhodnutí o udělení, zrušení nebo zániku licence uveřejňuje 

Energetický regulační úřad (dle zákona č. 458/2000 Sb.) v Energetickém 

regulačním věstníku. 

Pomocí interaktivního kalkulátoru od Energetického regulačního úřadu lze 

podle zadaných údajů (období, typ odběru, distribuční území, sazba, hodnota 

jističe, roční spotřeba ve vysokém a nízkém tarifu, současný dodavatel elektřiny) 

zjistit, jak se změní celková platba za dodávku elektřiny a vybrat nejvhodnějšího 

dodavatele. K provedení výpočtu jsou použita vstupní technická data odběrných 

míst a porovnání vypracováno (v Příloze 6) podle spotřeb roku 2011, které řádově 
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odpovídají průměrným hodnotám každoročních odběrů a aplikována na současné 

platné ceníky dodavatelů elektrické energie pro rok 2013. 

Na každé odběrné místo bylo provedeno porovnání nabídek jednotlivých 

dodavatelů elektrické energie a jejich seřazení podle výše plateb, viz Příloha 6.1. 

 Příklad:  

VS-3:  Období: 2013 

 Typ odběru: Podnikatelský maloodběr 

 Distribuční území: Severočeský kraj (oblast ČEZ Distribuce) 

 Sazba: C 25d 

 Nainstalovaný jistič: 3×40 A 

 Roční spotřeba elektřiny ve vysokém tarifu: 6 640 kWh 

 Roční spotřeba elektřiny v nízkém tarifu: 3 320 kWh 

 Současný dodavatel elektrické energie: EP ENERGY TRADING, a.s. 

 Využívaný produkt: Aku Tarif Optimum 

Tabulka 4 – porovnání dodavatelů v odběrném místě (Příloha 6.1 - ukázka) 

platba za 

silovou 

elektřinu

platba za 

distribuci, 

vč. daně 

z el.

celková 

platba za 

elektřinu

úspora 

proti 

stávajíc. 

produktu

Kč [bez DPH] Kč [bez DPH] Kč [bez DPH] Kč [bez DPH]

1 BICORN s.r.o. EXTRA1 Akumulace 8 C ne 14 480,92 25 662,68 40 143,60 561,08

2 FOSFA, a.s. FEE - Optimum Aku 8 C ne 14 598,04 25 662,68 40 260,72 443,96

3 ST Energy, s.r.o. Optimum AKU 8 dvoutarif ne 14 604,56 25 662,68 40 267,24 437,44

4 Amper Market, a.s. BUSINESS_AKU ne 14 609,20 25 662,68 40 271,88 432,80

5 EP ENERGY TRADING, a.s. Aku Tariff Jistota 2013 ano 14 610,40 25 662,68 40 273,08 431,60

6 Global Energy, a.s. FIX 2013 G-Aku 8 region ČEZ ne 14 855,60 25 662,68 40 518,28 186,40

7 Central Energy, s.r.o. Akumulace region ČEZ ne 14 982,00 25 662,68 40 644,68 60,00

8 EP ENERGY TRADING, a.s. Aku Tariff Jistota 2012 ano 15 008,80 25 662,68 40 671,48 33,20

9 EP ENERGY TRADING, a.s. Aku Tariff Optimum ne 15 042,00 25 662,68 40 704,68 st. produkt

10 Optimum Energy, s. r. o. Optimum Aku 8 ne 15 075,20 25 662,68 40 737,88 -33,20 

11 Energie2, a.s. DUO region ČEZ ne 15 108,40 25 662,68 40 771,08 -66,40 

12 ELIMON a.s. Svěží energie Akumulace 8 ano 15 139,20 25 662,68 40 801,88 -97,20 

13 ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Akumulace 8 ne 15 150,80 25 662,68 40 813,48 -108,80 

14 Europe Easy Energy, a.s. EASY Aku 8 region ČEZ ne 15 247,12 25 662,68 40 909,80 -205,12 

15 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Business Aku 8 Garance 2013 ano 15 301,20 25 662,68 40 963,88 -259,20 

16 ELIMON a.s. Akumulace 8 ne 15 643,20 25 662,68 41 305,88 -601,20 

17 Nano Energies Trade s. r. o. Dvoutarif_C08 ne 15 925,92 25 662,68 41 306,74 -602,05 

18 Centropol Energy, a.s. STABILITA 2013 Optimum AKU 8 ano 15 679,20 25 662,68 41 341,88 -637,20 

19 Eneka s.r.o. StandardPow erAku ne 15 785,40 25 662,68 41 448,08 -743,40 

20 Fonergy, s.r.o. PREMIUM AKU 8 ano 15 836,40 25 662,68 41 499,08 -794,40 

p
o

řa
d

í

dodavatel produkt

speciální 

podmín. 

přidělení 

produktu

 

Pramen: [21, vlastní zpracování] 
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Z pořadí v tabulce vyplynulo, u kterých dodavatelů by přicházely možné 

úspory na platbách za silovou elektřinu. Např. společnost BICORN s.r.o. se 

umístila 76× na prvním místě (z celkového počtu 93). Jiné společnosti, i když se 

pohybovaly v příznivých číslech, musely být vyřazeny z důvodu nevýhodných 

obchodních podmínek či nutnosti dalších speciálních podmínek pro přidělení 

nabízeného produktu. Např. u společnosti ELIMON a.s., která se umístila na 

prvním místě 17×, mohli její výhodnější produktovou řadu využít pouze zákazníci, 

kteří uzavřou současně smlouvu i na dodávku zemního plynu.  

Nakonec bylo vybráno 5 nejperspektivněji jevících se dodavatelů elektrické 

energie. Na tyto potenciální dodavatele proběhlo ocenění všech odběrných míst  

a provedlo vzájemné porovnání vč. současného dodavatele, viz Příloha 6.2 až 6.7. 

 Příklad:  

Tabulka 5 – dodavatel BICORN s.r.o. (Příloha 6.3 - ukázka) 

tepelný zdroj - 
odběrné místo 

platba za 
silovou 

elektřinu 

platba za 
distribuci,  

vč. daně z el. 

celková platba 
za elektřinu 

úspora proti 
stávajícímu 

produktu 

[bez DPH] [bez DPH] [bez DPH] [bez DPH] 

VS-1 26 814,30  58 356,95  85 171,25  1 568,70  

VS-2 26 439,96  42 131,94  68 571,90  1 071,14  

VS-3 14 480,92  25 662,68  40 143,60  561,08  

VS-4 29 703,94  47 817,68  77 521,62  1 178,36  

VS-5 35 940,76  85 706,35  121 647,11  2 114,84  

VS-6 33 111,28  71 988,71  105 099,99  1 945,52  

VS-6A 10 947,02  24 415,32  35 362,34  619,18  

          

VS 807 - kol. 1 432,20  4 321,55  5 753,75  49,80  

VS 808 - kol. 1 293,50  4 021,30  5 314,79  41,50  

VS 901 - kol. 2 236,66  8 583,06  10 819,72  97,94  

VS 902 - kol. 1 168,67  6 271,06  7 439,74  34,03  

VS 903 - kol. 1 751,21  7 532,15  9 283,36  68,89  

VS 904 - kol. 2 930,16  7 564,35  10 494,51  139,44  

celková úspora za kalendářní rok 2013:   164 020,90 Kč 

Pramen: [21, vlastní zpracování] 

 

Současný dodavatel EP ENERGY TRADING, a.s. si naúčtuje za plánovaný 

odběr elektřiny pro všechny výměníkové stanice za rok 2013 celkovou částku 

10 156 256,- Kč bez DPH (viz Příloha 6.2). Společnost FOSFA, a.s. nabízí úsporu 

5 806,- Kč, Global Energy, a.s. 31 084,- Kč, Amper Market, a.s. 63 540,- Kč,  
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ST Energy, s.r.o. 114 012,- Kč a nejlépe dopadl dodavatel BICORN s.r.o. 

s úsporou 164 021,- Kč, což činí snížení plánovaných ročních výdajů o 1,6 %.  

Přestože u porovnávaných dodavatelů bude celková platba za elektřinu nižší, 

je nutno také přihlédnout k současné firemní politice, která preferuje stabilitu  

a prověřené obchodní partnery. V současnosti není tedy doba pro změnu 

dodavatele elektrické energie příhodná. I tak je shledán přínos v tom, že tímto 

porovnáním vyšlo najevo, že do budoucna lze v tomto druhu úsporných opatření 

hledat případné ekonomické rezervy. 

5.2  Výběr distribuční sazby 

Regulovanou část ceny předepisuje Energetický regulační úřad vždy podle 

dané distribuční oblasti. V rámci jedné oblasti je cena pro všechny dodavatele 

shodná a je určena na pokrytí nákladů distributora elektřiny. Jelikož distributor je 

vždy přidělen na základě lokality a nelze ho měnit, není možné jakkoli ovlivnit výši 

regulované složky ceny elektřiny, kterou zaplatíme. [22] Přesto lze i v této 

regulované části plateb ušetřit, např. výběrem vhodné distribuční sazby a tím 

ovlivnit výši plateb za distribuci elektřiny. V případě změny distribuční sazby jedná 

odběratel s dodavatelem elektrické energie a ten poté oznamuje požadavek na 

změnu provozovateli distribuční soustavy. 

Změnou distribuční sazby je možné ušetřit velké částky. Sazba se může 

měnit nejvýše 1× za rok. Pokud je v odběrném místě zařízení s vyšším odběrem 

elektrické energie typu přímotopu, bojleru, kotle, akumulačního vytápění apod., 

bylo by vhodné na takové odběrné místo využít dvoutarifní sazbu, kde je dodávka 

elektřiny v období nízkého tarifu zpoplatněna nižší cenou. Při přechodu 

z jednotarifní na dvoutarifní sazbu je nutné vyplnit žádost a dodat veškeré 

náležitosti, např. revizní zprávu, prokazující splnění podmínek pro tuto změnu 

sazby – provozovatel distribuční soustavy přidělí distribuční sazbu právě podle 

vybavení odběrného místa dotyčnými spotřebiči. Pro přiznání dvoutarifní sazby 

musí ale odběrné místo splňovat i další technické podmínky, jako např. požadavky 

spojené s příkonem hlavního jističe. Se změnou někdy bývají spojené i nezbytné 

úpravy v odběrném místě. Proces získání dvoutarifní sazby je poměrně 
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administrativně, technicky a finančně náročnou záležitostí. Přehled konkrétních 

podmínek přidělení určité distribuční sazby skupiny ČEZ pro podnikatelský odběr 

viz výše uvedená Tabulka 1 – distribuční sazby (podmínky přidělení). 

Porovnáním vstupních údajů u výměníkových stanic se shodnými 

technickými parametry v místě připojení, které mají podobnou spotřebu elektrické 

energie a stejnou hodnotu hlavního jističe, je rozdíl mezi sazbou C02 a C25 

zhruba 20 % celkových nákladů. 

K provedení výpočtu jsou použita vstupní technická data a ceny platné pro 

rok 2011. 

 Příklad 1: 

VS-1:  sazba C02d, jistič 3×32 A, spotřeba 18,90 MWh, platba 81 505,86 Kč 

VS-2:  sazba C25d, jistič 3×32 A, spotřeba 18,50 MWh, platba 63 728,14 Kč 

 %100,0C02dx   

 %78,2
505,8681

100728,1463

C02dplatba

C02dxC25dplatba
C25dy 





  

Dvoutarifní sazba C25d tvoří oproti jednotarifní sazbě C02d při shodné spotřebě 

jen 78,2 % celkových nákladů. 

 Příklad 2: 

VS-809:  sazba C02d, jistič 3×40 A, spotřeba 21,12 MWh, platba 91 233,89 Kč 

VS-4:  sazba C25d, jistič 3×40 A, spotřeba 20,88 MWh, platba 72 011,88 Kč 

 %100,0C02dx   

 %78,9
233,8991

100011,8872

C02dplatba

C02dxC25dplatba
C25dy 





  

Dvoutarifní sazba C25d tvoří oproti jednotarifní sazbě C02d při shodné spotřebě 

jen 78,9 % celkových nákladů. 

Byla provedena kontrola správného nastavení distribučních sazeb  

u jednotlivých výměníkových stanic. Z celkového počtu 93 odběrných míst je u 48 

přiznaná dvoutarifní sazba, u zbylých 45 je jednotarifní. Přestože přechodem na 
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dvoutarifní sazbu by se znatelně snížily celkové náklady na elektrickou energii, 

bylo zjištěno, že u těchto výměníkových stanic nelze dvoutarifní sazbu zavést. 

Důvodem je nesplnění podmínek pro její přiznání, je to dáno instalovanou 

technologií výměníkových stanic, u kterých není využíváno elektrické zařízení pro 

ohřev teplé nebo topné vody ani jako náhradní, pohotovostní tepelný zdroj. 

Výběrem vhodnější distribuční sazby u odběrných míst nebyly již nalezeny 

možné finanční rezervy. Stávající celkový stav je optimalizován.  

5.3  Optimalizace jištění přívodu elektrické energie 

Distributor elektřiny zpoplatňuje elektrickou přípojku podle hodnoty hlavního 

jističe, viz Tabulka 6. Hodnotě jističe totiž odpovídá tzv. rezervovaný příkon, 

kterým se distributor zavazuje, že v případě potřeby bude schopen požadované 

množství elektřiny okamžitě dodat. Podle velikosti hlavního jističe se liší stálý 

měsíční poplatek. Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší je poplatek, který se 

promítá do celkové ceny elektřiny. V případě změny jističe žádá odběratel přímo 

provozovatele distribuční soustavy. Změnu poté provozovatel distribuční soustavy 

oznamuje dodavateli elektrické energie. 

Zvolením vhodné hodnoty hlavního jističe - připojení odběrného místa - je 

další možností, kde hledat úspory. Výběr proudové hodnoty jističe závisí na typu, 

množství a příkonu spotřebičů, které jsou v odběrném místě používány. Proudová 

hodnota v ampérech udává celkovou zatížitelnost elektrického zařízení v místě 

spotřeby. Funguje jako samočinný vypínač, který přeruší elektrický obvod při 

přetížení nebo zkratu, tím lze předejít úrazu nebo poškození zařízení. 
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Tabulka 6 – ceník (měsíční plat za rezervovaný příkon) 

Produkt 
rok 2012 

Single  
Tariff 

Jednotarif 

Aku  
Tariff 

Akumulace 

Aku 
Tariff 16 
Kombin. 

Heat 
Tariff 

Přímotop 

Heat  
Tariff 22 

Tepel. čerp. 

Public 
Light 

Veř.osv. 

D
IS

T
R

IB
U

C
E

 

distribuční  
sazba 

C01d C02d C03d C25d C26d C35d C45d C55d C56d C62d 

do 3×10 A  
do 1×25 A  

9,00 42,00 501,00 111,00 327,00 357,00 390,00 46,00 390,00 93,00 

nad 3×10 A  
do 3×16 A  

14,00 67,00 802,00 178,00 523,00 619,00 624,00 74,00 624,00 149,00 

nad 3×16 A  
do 3×20 A  

18,00 84,00 1002,00 222,00 654,00 774,00 780,00 92,00 780,00 186,00 

nad 3×20 A  
do 3×25 A  

23,00 105,00 1253,00 278,00 818,00 968,00 975,00 116,00 975,00 233,00 

nad 3×25 A  
do 3×32 A  

29,00 134,00 1603,00 355,00 1046,00 1238,00 1248,00 148,00 1248,00 298,00 

nad 3×32 A  
do 3×40 A  

36,00 168,00 2004,00 444,00 1308,00 1548,00 1560,00 185,00 1560,00 372,00 

nad 3×40 A  
do 3×50 A  

45,00 210,00 2505,00 555,00 1635,00 1935,00 1950,00 231,00 1950,00 465,00 

nad 3×50 A  
do 3×63 A  

57,00 265,00 3156,00 699,00 2060,00 2438,00 2457,00 291,00 2457,00 586,00 

nad 3×63 A  
do 3×80 A  

72,00 336,00 4008,00 888,00 2616,00 3096,00 3120,00 370,00 3120,00 744,00 

nad 3×80 A  
do 3×100 A  

90,00 420,00 5010,00 1110,00 3270,00 3870,00 3900,00 462,00 3900,00 930,00 

nad 3×100 A  
do 3×125 A  

113,00 525,00 6263,00 1388,00 4088,00 4838,00 4875,00 578,00 4875,00 1163,00 

nad 3×125 A  
do 3×160 A  

144,00 672,00 8016,00 1776,00 5232,00 6192,00 6240,00 739,00 6240,00 1488,00 

nad 3×160 A  
za každý 1 A 

0,90 4,20 50,10 11,10 32,70 38,70 39,00 4,50 39,00 9,30 

Pramen: [23, vlastní zpracování] 

 

Hlavní jistič je zapojen před elektroměrem a musí odpovídat předepsaným 

technickým normám (ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947), viz Obrázek 8. 

Obvykle má vypínací charakteristiku „B“, v případě odběrů se spotřebičem  

s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou 

„C“, který se pouze liší zkratovou částí. Takovéto jističe jsou také instalovány 

v místě napojení výměníkových stanic, aby vysoké proudy při rozběhu motorů 

čerpadel nezpůsobily nežádoucí vypnutí.  
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Obrázek 8 – proudový jistič 

Pramen: [vlastní fotografie] 
 

Velikost hlavního jističe souvisí s velikostí platby, ale zároveň souvisí 

s rezervovaným příkonem v odběrném místě. K výměně hlavního jističe za jistič 

s nižší hodnotou se tedy doporučuje přistoupit až po řádné úvaze a propočtech, 

které potvrdí, že nový rezervovaný příkon bude dostatečný a splní energetickou 

náročnost elektro zařízení v místě odběru. Důležité je i zohlednit možné 

předpokládané potřeby. Pokud by nový jistič po čase nestačil, musela by se 

provést opětovná výměna a takové navýšení rezervovaného příkonu je již 

zpoplatněno. Vstupní náklady na pořízení nového jističe (viz Tabulka 7),  

vč. instalace, se může pohybovat v řádu až několik tisíc korun.  
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Tabulka 7 – ceník (jističe) 

jistič 
(vypínací charakteristika C) 

 

[A] 

cena 
(bez DPH) 

 

[Kč] 

3×10 360,00 

3×16 390,00 

3×20 400,00 

3×25 430,00 

3×32 470,00 

3×40 580,00 

3×50 1 000,00 

3×63 1 190,00 

3×80 1 700,00 

3×100 1 750,00 

3×125 2 000,00 

3×160 2 950,00 

3×200 3 900,00 

Pramen: [interní informace ST, vlastní zpracování] 
 

Při dimenzování jističů je nutné dodržet tzv. selektivitu jištění, tzn., že 

jmenovitá proudová hodnota nadřazeného jističe by měla být vyšší než hodnota 

největšího předřazeného jističe. Účelem selektivity jistících prvků je zajištění 

vypnutí nejbližšího jističe před místem poruchy nebo zkratu. 

Kontrola stávajících hlavních jističů a event. návrh nové proudové hodnoty 

jističů výpočtem jsou dány vztahy (platí pro distribuční síť 230/400 V, 50 Hz): 

 
cosU

P
Ijednofáz.

f 
  

 
cosU3

P
Itřífáz.

s 
  

 

I = proud [A] 

P = činný výkon [W] 

Uf = napětí fázové [V], 230 V 

Us = napětí sdružené [V], 400 V 

cos φ = účiník  

Pozn.: Účiník je podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu. Elektrické 

spotřebiče v rozvodné síti mohou být v zásadě odporovou, indukční nebo 

kapacitní zátěží. Přitom indukční a kapacitní zátěž má vliv na vznik tzv. jalového 

neboli reakčního výkonu, který nekoná vůbec žádnou práci, ale významně 

ovlivňuje parametry obvodu. Jeho vliv se pak vyjadřuje hodnotou účiníku. Ideální 
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účiník je 1. V tomto případě, vzhledem k průmyslovému charakteru odběrného 

místa, je nutné počítat s hodnotou 0,75. [24] 

Výpočet všech sledovaných položek je proveden (v Příloze 7) podle cen 

určených pro rok 2012. 

 Příklad 1: 

VS-62:  příkon P = 16 680 W, napětí Us = 400 V, účiník cos φ = 0,75,  

distribuční sazba C25d, hlavní jistič 3×40 A, podružný jistič 3×16 A 

 A32,10
0,754003

68016

cosU3

P
I 







s

 

Připojená zátěž bude ze sítě odebírat proud 32,10 A, tzn. doporučenou proudovou 

hodnotu jističe 3×40 A. Doporučená proudová hodnota je shodná se skutečnou 

proudovou hodnotou stávajícího jističe. Není potřeba měnit hlavní jistič. 

 Příklad 2: 

VS-61:  příkon P = 23 750 W, napětí Us = 400 V, účiník cos φ = 0,75,  

distribuční sazba C25d, hlavní jistič 3×63 A, podružný jistič 3×16 A 

 A45,71
0,754003

75023

cosU3

P
I 







s

 

Připojená zátěž bude ze sítě odebírat proud 45,71 A, tzn. doporučenou proudovou 

hodnotu jističe 3×50 A. Doporučená proudová hodnota je odlišná od skutečné 

proudové hodnoty stávajícího jističe. Z toho vyplývá, že je možné nově 

dimenzovat hlavní jistič. 

Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního 

jističe u distribuční sazby  C25d: jistič 3×63 A = 699,- Kč, jistič 3×50 A = 555,- Kč. 

      Kč 728,-114412555 -69912 A-A12úspora roční novýstáv.   

Vypočítaná roční úspora stálé platby u VS-61 za rezervovaný příkon pro rok 2012 

činí 1 728,- Kč bez DPH.  
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Administrativní a technická náročnost změny spočívá v podání žádosti  

u provozovatele distribuční soustavy, instalaci nového hlavního jističe (u tohoto 

odběrného místa je dodržena selektivita – není nutné dimenzovat další podružná 

jištění) a vypracování revizní zprávy.  

  Kč 000,-26004000001zpráva rev.montážjističnáklady invest.   

Vypočítané počáteční investiční náklady u VS-61 na výměnu hlavního jističe 

s menší proudovou hodnotou činí 2 000,- Kč. Návratnost této investice bude 

vzhledem k provozní úspoře trvat cca 1,2 roku.  

Na základě výpočtů doporučených proudových hodnot a porovnáním se 

stávajícími hodnotami jističů vyplynulo, že z celkového počtu 93 odběrných míst 

jich 25 nepotřebuje žádnou úpravu, zatímco u 68 je možné nově hlavní jistič 

nadimenzovat. Veškerá úprava ale také zároveň představuje počáteční 

jednorázové investiční náklady na nákup a výměnu jističů. S ohledem na 

návratnost finanční investice je vhodná realizace pouze u 56 výměníkových stanic, 

u 12 výměníkových stanic z důvodu nízkých předpokládaných úspor a dlouhé 

době návratnosti investic se realizace nevyplatí. Doporučenou optimalizací jištění 

přívodu elektrické energie se dá ročně uspořit 342 444,- Kč (bez DPH), nutné 

investiční náklady na úpravu činí 115 230,- Kč, což znamená průměrnou dobu 

návratnosti 0,3 roku. 

5.4  Úspora řízenou cirkulací TV 

Cirkulace teplé vody znamená stálý oběh ohřátého média potrubními 

rozvody, které je vedeno od výměníkových stanic ke konečným spotřebitelům. 

Oběh zajišťují cirkulační čerpadla (viz Obrázek 9) a tím je zajištěno, že v místě 

odběru teplé vody začne ihned vytékat teplá voda předepsané teploty, zamezuje 

se tím ztrátám při odtáčení vychladlé teplé vody. 
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Obrázek 9 – cirkulační čerpadlo TV 

Pramen: [vlastní fotografie] 

 

Dodávku teplé vody upravuje vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví 

pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. [6] Její pravidla a omezení 

předepisuje § 4: 

(1) Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele 

teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době 

odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. 

(2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době  

od 6.00 do 22.00 hod. 

Z toho plyne, že v nočních hodinách může být v rámci úspor pozastavena 

dodávka přerušením cirkulace nebo provoz pro ohřev TV zcela odstaven. 

V důsledku rozdílné spotřeby v běžném denním režimu oproti nočnímu režimu se 

jeví zajištění plnohodnotné dodávky po celých 24 hod., vzhledem k finančním 

nákladům, jako provozně nehospodárné. Nestálost odběru je příčinou značné 

tepelné ztráty, představující až několik desítek procent. 

Pokaždé dochází k rozporu s výší provozních nákladů a kvalitou zajištění 

služeb, vždy jde o nalezení kompromisního řešení. S ohledem na minimální 
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omezení komfortu pro konečné odběratele TV, na který jsou zvyklý a při 

zachování podmínek vyhlášky 194/2007 Sb., lze navrhnout v době od 22.00 do 

6.00 hod. přerušovaný provoz cirkulačních čerpadel. Cirkulaci lze z technického 

hlediska jednoduše nastavit na dispečerském pracovišti v řídicím systému tak, aby 

probíhala v určitém intervalu. Doba chodu čerpadla a doba prodlevy se stanoví  

s přihlédnutím na dlouhodobé zkušenosti s nucenými odstávkami a jejich dopady 

na dodávku TV a provoz zařízení u jednotlivých cirkulačních okruhů na  

30. minutový interval. [interní informace ST] Tento zásah znamená denní úsporu  

4 hod. chodu čerpadla u každé VS. 

Odlišné technické parametry a místní podmínky (nejen objektivní a měřitelné 

jako rozdílné délky rozvodů a výkony čerpadel, ale i subjektivní jako místní potřeby 

a návyky odběratelů) mohou znamenat v počátečních fázích případný nesoulad. 

Každá VS si dlouhodobě vyžádá individuální zhodnocení nastaveného časového 

intervalu, který se dá opětovným zásahem v řídicím systému přestavit. 

Výpočet všech sledovaných položek je proveden (v Příloze 8) podle cen 

určených pro rok 2011. 

 [Kč] úspora fin. denní  365[Kč]  VSúspora fin. roční   


[kWh]TV  čerp. cirk. příkon                                            

 [Kč/kWh] době noč. v el. cena  [hod.] úsp. čas. denní[Kč]  VSúspora fin. denní




 


[kWh] spotřeba

[Kč] en. el.složky  pohyblivé za platba
[Kč/kWh] době noční v el. cena   



[Kč]elektřiny  z daň + [Kč] KVET příspěvek cena +      

 [Kč]služby  syst. za cena + [Kč] účto OTE za cena + [Kč]   VTdistr. za platba +      

[Kč]  VTplatba[Kč] sazby) níjednotarif (usložky  pohyblivé za platba 

 



platby  distrib. slož. pohybl. celk. na NT poměr       

 [Kč])elektřiny  z daň + [Kč] KVET příspěvek cena +      

 [Kč]služby  syst. za cena + [Kč] účto OTE za (cena + [Kč] NT  distr. za platba +      

[Kč] NT platba[Kč] sazby) ídvoutarifn (usložky  pohyblivé za platba





 


[kWh] NT+ VTspotřeba

100  [kWh] NT spotřeba
[%]platby  distrib. slož. pohybl. celk. na NT poměr
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Cena silové elektřiny bez stálých položek platby, kterou můžeme v době od 

22.00 do 6.00 hod. ušetřit, se liší podle přidělených distribučních sazeb: 

 C01d = 4,20 Kč/kWh 

 C02d = 4,20 Kč/kWh 

 C03d = 3,09 Kč/kWh 

 C25d = 1,61 Kč/kWh 

 C26d = 1,61 Kč/kWh 

 Příklad 1: 

VS-1:  sazba C02d, příkon čerpadla 1,05 kW, spotřeba celkem 18,90 (VT) MWh, 

platba sil. el. VT 28 534,47 Kč, platba za distribuci VT 40 210,36 Kč,  

ostatní platby za pohyblivé složky celkem 10 553,03 Kč, cena el. v noční 

době 4,20 Kč, denní čas. úspora 4 hod.  

 Kč 438,606 [Kč] 17,64  365 VSúspora fin. roční   

 Kč 17,64[kWh] 1,05  [Kč/kWh] 4,20  [hod.] 4 VSúspora fin. denní   

 Příklad 2: 

VS-2:  sazba C25d, příkon čerpadla 1,15 kW, spotřeba celkem VT+NT 18,50 MWh 

 NT 6,03 MWh, platba sil. el. NT 6 032,00 Kč, platba za distribuci NT 

328,80 Kč, ostatní platby za pohyblivé složky celkem VT+NT 10 330,77 Kč 

 NT 3 368,86 Kč (vypočítaný poměr NT 32,61 %), cena el. v noční době 

4,20 Kč, denní čas. úspora 4 hod. 

 Kč 704,702 [Kč] 7,41  365 VSúspora fin. roční   

 Kč 7,41[kWh] 1,15  [Kč/kWh] 1,61  [hod.] 4 VSúspora fin. denní   



Jaroslav Šimral: Optimalizace nákladů elektrické energie tepelných zdrojů 

2013 40 

Přerušovanou – časově řízenou – cirkulací teplé vody v době od 22.00 do 

6.00 hod. lze v součtu u všech výměníkových stanic uspořit za kalendářní rok  

343 765,- Kč (bez DPH). Nejsou potřebné žádné investiční náklady, k provedení 

stačí z technického hlediska zásah do řídicího systému, který dálkově ovládá 

akční členy technologie VS, vč. cirkulačních čerpadel TV. Realizace může 

proběhnout za plného provozu. Vzhledem k nízké náročnosti na pracnost  

a finanční náklady doporučuji realizaci této úspory orientovanou na snížení 

spotřeby elektrické energie. 
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6  Závěr 

V  diplomové práci jsem přiblížil problematiku elektrické energie, její 

důležitost a nezbytnost při podnikání i nutnost hospodárného využívání. Zaměřil 

jsem se na snižování nákladů na elektrickou energii, které patří k největším 

výdajům všech průmyslových podniků. K dosažení finančních úspor za odběr 

elektřiny jsem využil metodiky energetického auditu. 

Prvním cílem bylo provést analýzu současného stavu jednotlivých odběrných 

míst elektrické energie. Odběrná místa představují technologické celky pro 

přípravu teplé a topné vody – tzv. výměníkové stanice. Pro sběr vstupních dat 

nutných k vyhodnocení a následným propočtům jsem jako zdrojů informací využil 

faktury dodavatele elektrické energie, revizní zprávy z pravidelných elektro revizí  

i sběr technických údajů při fyzickém místním šetření a praktické zkušenosti 

zaměstnanců provozovatele zařízení. Všechna potřebná a shromážděná data 

jsem zpracoval do přehledných souhrnných tabulek. Celkový počet sledovaných 

odběrných míst je 93. Vzhledem k velkému počtu a nepřetržitému provozu 

umístěných technologií dosahuje průměrná roční spotřeba elektrické energie přes 

2 600 MWh, což znamená přes 9,5 mil. Kč ročních výdajů. 

Navazujícím cílem bylo navrhnout vhodná opatření snižující poplatky za 

elektrickou energii a vybrat takové návrhy, které v konečném vyúčtování přinesou 

nejlepší finanční výsledek. Použitá kritéria vyhodnocení se ovšem nezakládají jen 

na cenovém faktoru minima, ale i na velikosti a návratnosti investic, 

uskutečnitelnosti, technických možnostech a budoucí předpokládané potřebě. 

 Porovnáním cen dodavatelů silové elektřiny jsem zjistil, že vyčíslené úspory 

nejsou takové, aby se v současné době k jeho změně přistoupilo. Usoudil jsem, že 

současný vybudovaný vztah, podložený vlastnickými podíly mateřské firmy UE, 

příznivé obchodní podmínky a prokázaná dlouhodobá spolehlivost nenahradí 

finanční efekt. 

Dalším návrhem byl výběr výhodnější distribuční sazby a její případná 

změna. Přestože přechod z jednotarifní na dvoutarifní sazbu by pozitivně ovlivnil 
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výši plateb, zjistil jsem, že dotyčné výměníkové stanice nesplňují podmínky pro její 

přidělení. Kontrolou správného nastavení odběrných míst jsem shledal, že 

stávající stav je již optimalizován a že zde není možné najít žádné finanční úspory. 

Vhodnou variantou úsporných řešení je optimalizace jištění přívodu elektrické 

energie v místě odběru. Stálý měsíční poplatek elektrické přípojky se liší podle 

rezervovaného příkonu a zvolená správná proudová hodnota hlavního jističe 

ovlivní i velikost plateb. Dle propočtů jsem zjistil, že u některých odběrných míst 

jsou určité rezervy a bylo by tedy vhodné provést změnu. K provedení potřebných 

úprav jsou nutné investiční náklady, administrativní vyřizování s provozovatelem 

distribuční soustavy a při výměně jističů i přerušení napájení technologických 

zařízení elektřinou, což se projeví krátkodobými odstávkami dodávek tepla a teplé 

vody. S ohledem na pracnost, počáteční výdaje a dobu návratnosti doporučuji 

realizaci pouze u některých výměníkových stanic. Vypočítaná finanční úspora  

u těchto navržených VS činí, při jednorázové potřebné investici 115 000,- Kč, 

ročně přes 340 000,- Kč.  

Dosáhnout úsporných opatření lze také snížením samotné spotřeby silové 

elektřiny. Zavedením přerušované cirkulace teplé vody v nočních hodinách lze při 

malém omezení dodávek ušetřit řádově kolem 340 000,- Kč ročně. Toto 

doporučené úsporné opatření je z technického hlediska flexibilní  

a může být realizováno za plného provozu nastavením časového intervalu chodu 

čerpadel v řídicím systému provozovaných výměníkových stanic. 

Zjistil jsem, že v hospodaření s elektrickou energií jsou ještě určité reálné 

rezervy, které by umožnily ušetřit finanční prostředky. Navržená řešení jsou 

nízkonákladová nebo dokonce beznákladová. Zavedením úsporných opatření se 

dá dosáhnout až 700 000,- Kč úspory ročně a vzhledem ke stále rostoucím cenám 

elektrické energie znamenají současné vykalkulované úspory v následujících 

letech ve skutečnosti ještě vyšší finanční hodnoty. Lze říci, že vytčené cíle ze 

zadání diplomové práce byly splněny. Všechny mé návrhy úsporných opatření  

a doporučení k jejich realizaci vycházejí z praktických zkušeností podložených 

výpočty. Zvolil jsem taková řešení, která jsou z mého pohledu technicky 

proveditelná, ekonomicky výhodná a v praxi využitelná. 
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Výkladový slovník z oblasti elektrické energie 

  A (Ampér) – základní jednotka elektrického proudu. 

 ČEPS, a.s. – společnost, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu na 

území ČR. Dispečersky řídí provoz zařízení, zajišťuje přenos elektřiny  

a udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. 

 ČEZ (České Energetické Závody, a.s.) – dominantní výrobce a distributor 

elektřiny v České republice. 

 Distribuční sazba – stanovuje podmínky a ceny dodávky elektrické energie. 

Jednotlivé sazby se liší podle typu odběratele a způsobu využívání elektřiny. 

 Distribuční soustava – zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny z přenosové 

soustavy ke koncovým odběratelům. 

 Distributor – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na 

distribuci elektřiny. Zajišťuje fyzický přenos elektřiny od výrobce až do 

odběrného místa zákazníka. 

 Dodavatel – obchodník, fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence 

na obchod s elektřinou za účelem jejího dalšího prodeje. Na základě smlouvy 

je zodpovědný za dodání elektřiny zákazníkovi. 

 DZE – druhotné zdroje energie. 

 EAN (European Article Number) – jednoznačná identifikace odběrného místa. 

 Elektroměr – přístroj, který měří spotřebu elektrické energie. 

 ERÚ (Energetický Regulační Úřad) – státní instituce. Mezi její hlavní úkoly 

spadá ochrana zájmů spotřebitelů, vydávání licencí, regulace cen elektřiny  

a řešení sporů. 

 HDO (hromadné dálkové ovládání) – zařízení sloužících k řízení (spínání) 

elektrických spotřebičů z období vysokého tarifu do období s nízkým tarifem. 

 Jistič – samočinný vypínač chránící elektrické obvody proti přetížení a zkratu. 
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 KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla. 

 kW (kilowatt) – jednotka výkonu. 

 kWh (kilowatthodina) – jednotka energie, značí množství spotřebované 

elektřiny. 

 Měřící zařízení – veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování 

naměřených hodnot. 

 MW (megawatt) – jednotka výkonu. 

 MWh (megawatthodina) – násobná jednotka energie. 

 Neregulované položky – část fakturované platby, obsahuje platbu za 

odebranou silovou elektřinu. 

 NT (Nízký tarif) – časové pásmo, kdy je odběr elektřiny za nižší cenu. Je to 

dáno nižšími náklady na výrobu elektřiny a nižším zatížením elektrické 

rozvodné sítě.  

 Obchodní podmínky – musí být součástí každé smlouvy o dodávce elektrické 

energie. Obsahují dodací podmínky, přerušení a ukončení dodávek elektřiny, 

vyúčtování, stanovení ceny, platební podmínky, reklamace, doručování, 

společná a závěrečná ustanovení. 

 Odběratel – fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu. 

 Odběrné místo – místo spotřeby, místo napojení na síť elektrické energie. 

Znamená odběrné elektrické zařízení odběratele, do kterého se uskutečňuje 

dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen měřícím zařízením. 

 OTE (Operátor trhu s elektřinou, a.s.) – státem založená akciová společnost, 

jejímž úkolem je organizovat trh s elektřinou v ČR, zpracovávat bilance 

dodávek a zajišťovat zúčtování odchylek. 

 OZE – obnovitelné zdroje energie, tzn. nefosilní zdroje energie. 

 Přenosová soustava – systém zařízení, které zajišťuje přenos energie ve 

velkém množství od výrobců do rozvoden. Systém dlouhých nadzemních 

vedení velmi vysokého napětí, kudy proudí elektřina na velké vzdálenosti  

a ve velkých objemech. 
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 Příkon – elektrický výkon na vstupu do zařízení, vyjadřuje spotřebované 

množství energie. 

 Regulované položky – část fakturované platby, obsahuje platby za distribuci, 

systémové služby, činnost operátory trhu, krytí nákladů spojených 

s podporou výroby elektřiny o obnovitelných a druhotných zdrojů. 

 Sazba dvoutarifová – dodávka elektřiny je rozdělena do dvou tarifů  

(VT a NT), které se v průběhu dne střídají, liší se v ceně. 

 Sazba jednotarifová – dodávka elektřiny, u níž je po celou dobu účtována 

stejná sazba. 

 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ smlouvy obsahující 

zároveň vlastní dodávku silové elektrické energie i distribuční služby. 

 Systémové služby – činnost, kterou vykonává společnost ČEPS provozující 

ze zákona přenosovou soustavu ČR. Jedná se zejména o zajištění 

rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny. 

 Tarif – jednotlivá nabídka elektřiny, kterou dodavatelé nabízejí v rámci 

přidělené sazby. 

 VT (Vysoký tarif) – časové pásmo, kdy se za odebranou elektřinu platí vyšší 

cena – v době mimo platnost NT. 
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