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VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO TITULU

PŘEDMĚT DOTAČNÍHO TITULU

VYHLÁŠENÍ:

OD 19/9/2017

NA CO LZE ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI?

OD 24/10/2017 OD 10.00 HODIN

Výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech.

		

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ		

						DO 31/11/2017 DO 12.00 HODIN
ALOKACE:

124.000.000 KČ

ÚČEL:
Snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím
výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech
na území Ol. kraje a to prostřednictvím omezení primárních emisí
znečišťujících látek z lokálního vytápění rodinných domů.

→		 Automatický kotel pouze na biomasu (štěpku, palubky).
→		 Automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný).
→		 Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním.
→		 Tepelné čerpadlo.
→		 Plynový kondenzační kotel.
Nově pořizované kotle, čerpadla, kondenzační kotle musí být uvedeny v seznamu
registrovaných výrobků vedeném SFŽP. Instalace zařízení vyrábějící energii z OZE
(kotle na biomasu, tep. čerpadla). Může provádět pouze oprávněná osoba.

8
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PŘEDMĚT DOTAČNÍHO TITULU

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE

KOTLÍKOVOU DOTACÍ NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA NELZE ZÍSKAT!

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

→		Na výměnu stávajícího zdroje tepla (kotle) spalujícího výhradně biomasu za kotel
spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.

→		Fyzická osoba, která je vlastníkem/spoluvlastníkem RD na území Olomouckého
kraje.

→		Na výměnu stávajícího zdroje tepla (kotle) s automatickým přikládáním paliva.

K ŽÁDOSTI O DOTACI BUDE NUTNÉ DOLOŽIT:

→		Na výměnu stávajícího plynového kotle, krbových kamen, kamen (vytápějících
jednotlivé místnosti RD).

→		 Doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi).

→		Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

→		Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso.
→		Fotodokumentaci kotelny.
→		Fotodokumentaci rodinného domu.
→		Kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, nebo potvrzení o vedení bankovního
účtu.
→		Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).

10
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VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?
→		 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU STÁVAJÍCÍHO DOMU A KOTLE (SEHO).

NOVÝ ZDROJ TEPLA

VÝŠE DOTACE NA JEDEN DÍLČÍ PROJEKT

Tepelné čerpadlo

80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu max. 120.000 Kč

→		 REALIZACE KOTLE, TEPEPLNÉHO ČERPADLA ATD.

Automatický kotel pouze
na biomasu

80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu max. 120.000 Kč

→		FINANCOVÁNÍ CELÉ REALIZACE
(NAPŘÍKLAD ZA 1.500 KČ MĚSÍČNĚ NA 10 LET).

Kotle pouze na biomasu
s ručním přikládáním

80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu max. 100.000 Kč

Plynový kondenzační kotel

75 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu max. 95.000 Kč

Automatický kotel na uhlí
a biomasu (kombi)

75 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu max. 75.000 Kč

→		 ADMINISTRACE OD A DO Z.

Uvedená podpora bude navýšena o 7.500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci,
terá byla označena jako prioritní území.

12
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VYUŽIJTE MOŽNOSTI DOTACÍ
NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI VAŠEHO DOMU

14

S NÁMI KROK ZA KROKEM
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S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

3. VÝZVA PRO RODINNÉ DOMY: OBECNÉ INFORMACE
A.	
SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH
DOMŮ.
B.	
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU
NÁROČNOSTÍ.
C.	
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE.

16
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1.	Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace
podporovaných opatření.
2.	Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně
doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení
realizace podporovaných opatření.
3.	Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy
stanovena na 5 mil. Kč.
4.	Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před
datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než
1. 1. 2014.

A. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH
RODINNÝCH DOMŮ
OBLAST A SE DĚLÍ NA ČTYŘI DALŠÍ PODOBLASTI A.0, A.1, A.2, A.3. PLATÍ
ZÁKLADNÍ PRAVIDLO:
→		Čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu
získá.
→	Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např.
dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení
měrné roční potřeby tepla na vytápění).

5.	Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat
kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

18
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MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
→		Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn.
dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na
dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.
→		Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti
podpory:
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CO MUSÍ SPLŇOVAT RODINNÝ DŮM, NA KTERÝ
SE ŽÁDÁ DOTACE:
1.	Musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací
podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti — tzn. 10 let.
2.	Podpořena mohou být pouze opatření realizovaná na budově, u které byla
žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007.
3.	V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je
na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné
provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující obecným aktuálně platným
požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu
centrálního zásobování teplem.

22

PODOBLAST A.4
→		Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného
technického dozoru.
→		Maximální celková výše podpory je 25.000 Kč, max. však 15 % z přiznané
částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. O podporu v této
podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti
podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
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C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

PODOBLASTI C.1 A C.2 — VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

→		 Podoblasti C.1 a C.2 — Výměna zdrojů tepla

→		Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví
fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat
podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní
osa 2, Specifický cíl 2.1 — Snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících
látek.

→		Podoblast C.3 — Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů
→		Podoblast C.4 — Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním
tepla		
→		Podoblast C.5 — Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření
průvzdušnosti obálky budovy		
→		Podoblast C.6 — Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným
environmentálním prohlášením typu III		
Maximální výše dotace:

→		Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně
s opatřením z oblasti A.
→		Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž
měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh m-2 rok-1.

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše
podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů Dotace na
realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je
zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).
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PODOBLASTI C.3 — INSTALACE SOLÁRNÍCH
TERMICKÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ
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PODOBLASTI C.4 — INSTALACE SYSTÉMŮ NUCENÉHO
VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

REFERENČNÍ STAVBA: KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE
RODINNÉHO DOMU A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ 
RD KRÁLOVÁ — OLOMOUCKÝ KRAJ

→		Podoblasti C.5 — Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření
průvzdušnosti obálky budov — Maximální celková výše podpory je 5.000 Kč
→		Podoblasti C.6 — Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným
environmetálním prohlášením typu III — zvýhodněna částkou 2.000 Kč


Řadový rodinný dům s dispozicí 4+kk z roku 1933, objekt
je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží
a obytné podkroví. RD prošel komplexním zateplením. Pro
zateplení obvodového pláště byl použit fasádní polystyren,
pro zateplení stropní konstrukce byl použit foukaný
minerál. Vyměněna byla všechna okna a vchodové dveře.
Měrná roční potřeba tepla na vytápění domu po dokončení
renovace klesla o 76 %. RD majitel osadil tepelným
čerpadlem vzduch/voda.

Dotace z programu NZÚ			

195.550 Kč

Dotace z programu Kotlíková dotace

127.500 Kč

Snížení spotřeby energií			 o 76 % za rok
28
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II.
INFORMOVÁNÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ
SPRÁVY A PODNIKATELSKÉ SFÉRY
O POTENCIONÁLECH ÚSPOR ENERGIE
A MOŽNOSTECH FINANCOVÁNÍ
KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ
K HOSPODÁRNÉMU NAKLÁDÁNÍ
S ENERGIÍ
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ÚSPORY PENĚZ ZAVEDENÍM TECHNOLOGIÍ SMART



JAK FUNGUJE SMART?
Monitoring provozu — vyhodnocení —
řízení — evidenční administrativa
PŘÍKLADY POUŽITÍ:

ÚSPORY PENĚZ ZÁVÁDĚNÍM
TECHNOLOGIÍ SMART

EFEKTY
v Kč

PŘÍKLAD:
provozní doba

1 400 hod/rok
35 000 hod/25 let
životnost technologie 50 000 hod
emisní faktor
tCO2 /1MWh
ekologická úspora
tCO2 /rok

BUDOVY — využití pro zajištění zdravého
pobytu v budovách — systémy pro
vnitřní osvětlení, zónové vytápění
a zajištění kvality vzduchu

ČINNOST ADMINISTRATIVNÍHO
APARÁTU INVESTORA — velká úspora
práce a tím i času a energie (lidí
i nákladů na provoz prostor po tuto
ušetřenou dobu), kterou je možné
využít pro jiné účely

32

IÍ

RG

B
A

E
EN
RY RT
O
P
ÚS SMA
BEZ

0

5

10

15

20

25

ROKY

B
A

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ — monitoring
světelného bodu s komunikačním
protokolem a softwarem bezdrátového
řízení

IÍ

RG

NE
YE
R
T
PO
ÚS MAR
S
E
S

NÁKLADY
v Kč

NÁKLADY
NA ÚDRŽBU
NÁKLADY
NA POŘÍZENÍ

HRANICE EPC

HRANICE
MORÁLNÍ
ŽIVOTNOSTI

www.uspornaobec.cz

33

ÚSPORY ENERGIÍ V BUDOVÁCH
1) Zateplením obálky — návratnost jednotlivých opatření mnohdy za hranicí životnosti dodané technologie,
bez dotací nedávající smysl
2) Změnou zdroje vytápění — vyšší energetická účinnost a snížení emisí
3) Revitalizací teplovodních soustav a výměníků
4) Změnou systému či prostou výměnou vnitřního osvětlení ,otopné soustavy
5) Využitím regulačních systémů — osvětlení, topení, výměna vzduchu
6) Zaváděním inovativních technologií, např. systémů SMART,FTV elektrárna,atd…
7) Využitím poznatků Energetického managementu — změna provozního režimu
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ÚSPORY ENERGIÍ MODERNIZACÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ÚSPORY PENĚZ ZÁVÁDĚNÍM
TECHNOLOGIÍ SMART
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PŘÍKLAD:
Obec 112 světelných bodů
roční náklad na VO
246 000 Kč
Možnosti řešení:
A) modernizace VO bez SMART
B) modernizace VO ve SMART režimu

EFEKTY
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B=195

1) P
 rostou výměnou svítidel
2) Využitím poznatků energetického
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3) Zavedením automatického
systému řízení — systému SMART
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ÚSPORY ČASU PRO ADMINISTRATIVU
Zavedením komplexní služby programu EUO — služby RÁDCE, služby Energetického managementu,
inovativních technologií se systémy SMART a finančních modelů na principu EPC získá investor velkou
úsporu práce a tím i času a energie (lidí i nákladů na provoz prostor po tuto ušetřenou dobu), kterou je
možné využít pro jiné účely.
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III.
INFORMOVÁNÍ O LEGISLATIVNÍCH
ZMĚNÁCH V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
ENERGIÍ A PODPORY OBNOVITELNÝCH
A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

40

OBSAH
→ PŘEDSTAVENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
V OBLASTI ENERGETIKY
→ NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
→ ZÁKON 406/2000 SB. O HOSPODAŘENÍ
ENERGIÍ
→ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAČNÍCH
TITULŮ

www.uspornaobec.cz

41

PŘEDSTAVENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBLASTI ENERGETIKY

PŘEDSTAVENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBLASTI ENERGETIKY

ZÁKON Č. 458/2000 SB. O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY
V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

ZÁKON Č.165/2012 SB. O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

→	Základní podmínky pro podnikání a státní regulaci v elektroenergetice,
plynárenství a teplárenství.

→	Upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie,
druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny
a tepla a decentrální výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a povinnosti
fyzických a právnických osob s tím spojené.

→	Zákon dále definuje podmínky trhu s elektřinou a plynem a práva a povinnosti
jejich účastníků.
→ Podrobně upravuje práva a povinnosti výrobců a spotřebitelů tepla.
→	
Definuje obnovitelné zdroje energie, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
a povinný výkup těchto energií. Výkonem státní správy v energetických odvětvích
pověřuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a jako
kontrolní orgán Státní energetickou inspekci.

→	
Upravuje podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie
z OZE, podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené
z vysokoúčinné KVET nebo druhotných zdrojů, financování podpory na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla z OZE,
decentrální výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí dotace operátorovi trhu
na úhradu těchto nákladů a odvod z elektřiny ze slunečního záření.
→	Jeho cílem je podpořit využití OZE, druhotných zdrojů, vysokoúčinné KVET,
biometanu a decentrální výroby elektřiny.
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PŘEDSTAVENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBLASTI ENERGETIKY

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

ZÁKON Č. 406/2000 SB. O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

→ Vstoupila v platnost 1. 9. 2012.

→	Stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti využití energie a práva
a povinnosti při nakládání s energií a energetickými zdroji.

→	Od 1. 1. 2014 skončil prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní
třídy podle ČSN EN 303-5.

→	Stanovuje minimální energetickou účinnost pro výrobu energie, ukazatele pro
energetickou náročnost budov, vytápění a přípravu teplé vody.

→	Od 1. 1. 2017 — Povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi
domácího kotle na tuhá paliva.

→	Zavádí povinnost provedení energetického auditu pro větší spotřebitele
energie a také zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro všechny
novostavby a opravy větších budov.

→	Od 1. 1. 2018 — Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy.

→	Elektrospotřebiče jsou podle tohoto zákona povinně označovány energetickými
štítky a jejich konstrukce podléhá požadavkům na ekodesign.
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→	Od 1. 9. 2022 — domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje
podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
		 →	Pokuty až 50.000 Kč při nesplnění.
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NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
PLYNOVÉ KOTLE
→	Od 26. září vstoupily v platnost požadavky stanovené Nařízením komise EU
č. 813/2013 o účinnosti kotlů, která zakazuje výrobcům dodávat na trh kotle,
které mají nižší sezónní energetickou účinnost než 75 %.
→	Novostavbě i rekonstrukci budou muset majitelé nemovitostí pořídit
kondenzační typ.
→	Výrobci nesmí od uvedeného data uvádět na trh kotle do výkonu < 70 kW, které
nesplní sezónní energetickou účinnost 86 % a přísné emisní limity.

ZÁKON Č. 406/2000 SB.,
O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

→	Regulace ovšem nijak nezakazuje provoz již nainstalovaných kotlů.
→	Veškeré tyto hodnoty se zákaznici dozví ze štítků na kotli, které vídáváme
například na domácích elektrospotřebičích.
→	Kondenzační kotle jsou moderní zařízení s vysokou účinností spalování. Díky
tomu, že využívají i teplo ze spalin, dosahují vysoké účinnosti spalování — při
přepočtu na výhřevnost plynu výrobci uvádějí i účinnost více než 100 %.
46
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CO NÁS ČEKÁ — POVINNOSTI DANÉ ZE ZÁKONA

CO NA TO STAROSTA/TKA OBCE…?

→	Snížení spotřeby energií o 20 %.
→	Snížení emisí CO2 o 20 %.
→	PENB všech budov vlastněných obcí.
→	Předepsané minimální parametry budov.
→	Tvorba energetických koncepcí obcí.
→	Digitalizace projektů budov.
→	Energetický management.
→	Vyhláška 343/2009 Sb. a vyhláška 268/2009 Sb. (normovaná výměna vzduchu).
→	Směrnice č. 2010/31/EU, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
→	Povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
To vše v přístupovém období ČR do EU 2016–2020
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ZÁKON Č. 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

NOVELA ZÁKONA Č. 406/2000 SB.

→	Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při
nakládání s energií.

→	V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice
2012/27/EU o energetické účinnosti, která si klade za cíl do roku 2020
v Unii uspořit 20 % spotřeby primární energie oproti prognózám.

→	Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního
prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie,
konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale
udržitelnému rozvoji společnosti.
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→	Členské státy EU se díky této směrnici budou muset zaměřit na úspory
energie, její efektivnější využívání, modernizaci budov a technologií. Tato
opatření se dotknou zejména velkých podniků a vládních institucí — úřadů.
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POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 406/2000 SB.
1.	KONTROLA PROVOZOVANÝCH KOTLŮ A ROZVODŮ
TEPELNÉ ENERGIE A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
— § 6A
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1.1. KONTROLA PROVOZOVANÝCH KOTLŮ A ROZVODŮ
TEPELNÉ ENERGIE
→	Platnost od 1. 8. 2013
→	Kontroly kotlů provedené podle vyhlášky č. 276/2007 Sb., se považují za
kontroly podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., povinnost se vztahuje na vlastníky
nebo společenství vlastníků kotlů s výkonem od 20 kW.
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1.1. KONTROLA PROVOZOVANÝCH KOTLŮ A ROZVODŮ
TEPELNÉ ENERGIE
→	Výstupním protokolem je Zpráva o kontrole kotle a rozvodu tepelné
energie.
→	V případě licencované osoby se provádějí kontroly kotlů 1× ročně (kontroly
si provádí licencovaná osoba sama).
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1.2. KONTROLA KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
→	Kontroly klimatizačních systémů provedené podle vyhlášky č. 277/2007
Sb., se považují za kontroly podle vyhlášky č. 193/2013 Sb., povinnost
se vztahuje na vlastníky nebo společenství vlastníků provozovaných
klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než
12 kW.
→	Výstupním protokolem je Zpráva o kontrole klimatizačního systému.
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POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 406/2000 SB.

2.1. VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU

2.	SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
DLE § 7 — ÚPRAVY BUDOV A VÝSTAVBA NOVÝCH
BUDOV

→	Podmínkou je splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
s téměř nulovou spotřebou energie.
→	Termíny:

→	Popřípadě mít kladné závazné stanovisko Státní energetické inspekce.
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2.2. VĚTŠÍ ZMĚNY DOKONČENÉ BUDOVY
→	Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.
→	Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie.
→	Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
budovy.

2.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
(PENB) — § 7, § 7A
POVINNOSTI
→	Opatřit si PEN při výstavbě nových budov nebo při větších změnách
dokončených budov.
→	Opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci.

→	Není třeba v případ:
→	Plocha budovy je menší než 50 m2.
→	Památkou nebo není, ale nachází se v památkové rezervaci nebo zóně.
→	Budov užívaných k náboženským účelům.
→	Není technicky a ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její
provozní účely.
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2.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
(PENB) — § 7, § 7A — POVINNOSTI

2.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
(PENB) — § 7, § 7A — PODMÍNKY

→	U budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala
povinnost opatřit si průkaz, umístit průkaz v budově podle prováděcího
právního předpisu.

→	Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, pokud nebyly provedeny:

→	Předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické
inspekci.
→	
Povinnosti se nevztahují:
→	Budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí
se v památkové rezervaci.
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→ Větší změny dokončené budovy.
→ Změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

→	Zpracován pouze:
→	Příslušným energetickým specialistou (seznam na mpo.cz).
→ Osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu činnosti.
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2.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
(PENB) — § 7, § 7A — PODMÍNKY

2.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
(PENB) — § 7, § 7A — VYUŽITÍ

→	Být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

→	Kontrola financí.

→	Obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení
klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti.

→ Orientace ve spotřebě energie na obecních budovách.

→	Obsahovat energetický posudek v případě:
→	Zdroje energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se
nejedná o alternativní systém dodávek energie.
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→ Spotřeby energií jednotlivých zařízení, vytápění, ohřev TV, svícení.
→ Základ pro navržení opatření.
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2.3. GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ PENB PRŮKAZU

2.3. GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ PENB PRŮKAZU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NEMOVITOSTI

TŘÍDA ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI
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2.3. GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ PENB PRŮKAZU

2.4. OSTATNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z USTANOVENÍ § 7
STAVEBNÍK, VLASTNÍK BUDOVY NEBO SVJ JSOU POVINNI (Č. 193/2007 SB. A Č.
194/2007 SB.):

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIE
A JEJÍM DRUHU
(elektřina, plyn, uhlí…)

→	Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulující a registrující dodávku
(od 1. 1. 2015) tepelné energie konečným uživatelům:
→ Regulace teplonosné látky podle venkovní teploty (ekvitermní regulace)
→	Zónová regulace, pokud to vyžaduje situování budovy vzhledem ke světovým stranám,
odlišná tepelná akumulace atd.

ÚDAJE O EFEKTIVNOSTI
JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BUDOVY

→ Individuální automatické regulační zařízení (termostatické ventily s hlavicemi).
→ Regulace tlakové diference, pokud to vnitřní rozvod tepelné energie vyžaduje.
→	Měřící a indikační technika se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu
a provedení (v jedné zúčtovací jednotce).
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2.4. OSTATNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z USTANOVENÍ § 7
→	Nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby:
→	Jedná se především o nedotápění, přetápění, zajištění TV na výstupu u uživatele v rozmezí
45–60 °C atd.

2.5. ENERGETICKÝ AUDIT
→	Souhrn budov nebo energetická hospodářství s energetickými vstupy vyššími
jak 1 500 GJ/rok (417 MWh), audit se pak týká pouze budov nebo energetických
hospodářství s energetickým příkonem vyšším jak 700 GJ/rok (194 MWh).
→	Platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického
hospodářství, pro které byl zpracován.
→	Subjekty, které nemusí povinně energetický audit vlastnit si ho mohou nechat
vypracovat a usnadnit tak návrh opatření na budovách.
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2.6. ZKUŠENOSTI SEI Z KONTROL ENERGETICKY
ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH
SEI JE ZALOŽENA PODLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB., ENERGETICKÝ ZÁKON.
→ Kontroluje:
→

Dodržování energetického zákona.

→ Dodržování zákona o hospodaření energií.

→ SEI je oprávněna:
→

Vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění ujištěných nedostatků.

→

Rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem.

→

K
 ontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání
energie uvádějí v žádostech úplné a pravdivé údaje.
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POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAČNÍCH TITULŮ
STÁT STIMULUJE ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ RŮZNÝMI POBÍDKAMI
A DOTAČNÍMI TITULY VE SNAZE ZAJISTIT A URYCHLIT ROZVOJ VYBRANÝCH
OBLASTÍ ŽÁDANÝM SMĚREM A V NICH VYMEZUJE ČI ZPŘÍSŇUJE OBECNĚ
DANÁ PRAVIDLA.

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ
Z DOTAČNÍCH TITULŮ
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Například:
OPŽP — nutnost Energetického posouzení, podmínky vymezující nutnost
energetického managementu.
Zelená úsporám — náročnější součinitele prostupu tepla jednotlivými částmi
obálky, apod.
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ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

IV.
INFORMOVÁNÍ O PRAKTICKÉM
VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH
ZDROJŮ ENERGIE

Alternativní zdroj energie bývá často dáván do souvislosti se zdrojem
obnovitelným. Nejedná se však o synonyma. Alternativní zdroje energie
představují všechny zdroje, které by měly v budoucnu zastoupit zdroje
tradiční. Jsou pro ně tedy jakousi alternativou. Nevyjadřují ale míru
vyčerpatelnosti, jako je tomu u zdrojů obnovitelných. Například vodní
energie je zdroj obnovitelný, ale zároveň běžně používaný, tzn. tradiční.
Současný trend stále více směřuje k hledání alternativních zdrojů,
protože tradiční zdroje jako ropa, uhlí či zemní plyn se postupně
vyčerpávají a jednou bude muset dojít k jejich úplnému nahrazení

SLUNCE | VÍTR | VODA | BIOMASA | TEPELNÉ
ČERPADLO | GEOTERMÁLNÍ ENERGIE | EKO-MOBILITA
72
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SLUNEČNÍ ENERGIE

ENERGIE VĚTRU

Jedná se o moderní a ekologicky čistý zdroj energie. Sluneční kolektory nic nespalují,
zachycují energii, která by na zem tak jako tak dopadla. Solární panely dnes spatříme
nejen na střechách rodinných domů a svojí skladbou slouží buď k ohřevu vody anebo
jako fotovoltaické články k výrobě elektřiny na svícení, ohřev vody a doplňkový zdroj
vytápění . Solární energie je velice důležitou součástí fungování pasivních domů.

Větrné elektrárny se v našich klimatických
podmínkách příliš nevyskytují a jejich
provoz pro vytápění domácností se
nevyužívá. Případná takto využitá energie
by byla příliš nehospodárná.
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ENERGIE VODY

ENERGIE BIOMASY

Malé vodní elektrárny využívají např.
obce, případně provozovatelé dodávají
takto získanou energii do rozvodových
sítí, ale provoz pouze z důvodu využití
energie pro domácnosti je takřka
nemyslitelný pro vysoké vstupní
náklady.

Pro získání energie z biomasy se využívají kotle na spalování dřeva, komunálních
odpadů, bioplynu a bionafty. Pro obyvatele rodinných domů se nabízí možnost
spalování zbytků z lesní nebo hospodářské činnosti, který je různě zpracován.
Vyplatí se v místech, kde je snadný přísun tohoto paliva.
Příkladné využití se povedlo zrealizovat obci Kněžice u Nymburka. Jejich systémové řešení s využitím spalování odpadní biomasy, odpadů a kalů
z chovu hospodářských zvířat dokáže vyrobit polovinu tepla pro potřeby obce, občanů i zemědělského podniku, většinu vyrobené elektřiny se
prodává do sítě — ročně až 2200 MWh. Bioplynová stanice přináší obci ročně 6 milionů Kč, a spoří za rok 2000 tun emisí CO2. Základním pravidlem
hospodárného provozu bioplynové stanice a předpokladem dobré návratnosti vynaložených investic je využití tepla produkovaného kogenerační
jednotkou. Bioplynové stanice jsou tak na nejlepší cestě zajistit v některých obcích, v kombinaci s ostatními zdroji centrální zásobování teplem
a ohřev teplé užitkové vody. Někdy je možné přebytek tepla využít pro sušení některých komodit, jako zemědělských produktů či dřeva.

Technologické schéma
využití elektrické
energie a tepla
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TEPELNÉ ČERPADLO
Když je řeč o využívání alternativních zdrojů, nelze opomenout tepelná čerpadla.
Ty využívají vodu, zem i vzduch. Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako
chladnička (chladí potraviny uvnitř, ale zároveň vyrábí teplo). Tepelné čerpadlo
funguje stejně, ale s mnohem větším účinkem. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo
zemi a pomocí podlahového vytápění (většinou) vytápí.
Podstatou je skutečnost, že potřebujete-li např. 4 kWh tepla, zaplatíte pouze 1 kWh
za energii za provoz kompresoru. Využívá se na vytápění objektů, na ohřev vody.

PŘÍKLAD DALŠÍHO POUŽITÍ: Zásobník na teplou vodu
s integrovaným tepelným čerpadlem je vhodný (nejen) do
nízkoenergetických a pasivních novostaveb. Ty totiž často nejsou
napojené na rozvody plynu, a pro ohřev vody tedy využívají
elektřinu. V letních měsících je možné objekt chladit tím,
že tepelné čerpadlo pracuje především se vzduchem uvnitř
objektu a odebrané teplo se ukládá do připravované teplé vody.
V chladnějších částech roku, kdy je nutné objekt přitápět, lze
pracovat se vzduchem z vnějšího prostředí. Varianta se solárním
výměníkem pak kromě vyšších úspor umožňuje zvýšit podíl využití
obnovitelných zdrojů v domě, čímž se sníží podíl neobnovitelné
primární energie na provozu domu.
Na trhu je také systém integrující výrobu fotovoltaické energie
s ohřevem vody, vytápěním a klimatizací objektu.
Kombinovaný fotovoltaický set propojuje tepelné čerpadlo
voda/vzduch se splitovou jednotkou a fotovoltaickými panely.
Výsledkem je maximální využití vyrobené elektrické energie
a snížení závislosti na externích dodavatelích. Podstatou napojení
fotovoltaické instalace na tepelné čerpadlo je využití energie nejen
pro ohřev užitkové vody, ale v závislosti na roční době také na
vytápění a klimatizaci domu. Pro zajištění optimální spolupráce
všech komponentů (tepelného čerpadla, kombinovaného
zásobníku a fotovoltaické instalace) je set vybaven hydraulickým
modulem s inteligentní řídicí jednotkou. V letních měsících
je vyprodukovaná energie využívána především k ochlazování
objektu. Činnost tepelného čerpadla je v průběhu celého roku
automaticky přizpůsobena požadavkům na vytápění a chlazení,
které byly zadány v době instalace systému.
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GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

EKO-MOBILITA

Využívá energie zemského jádra
projevující se činností sopek, horkých
pramenů či parních výronů.

Alternativní zdroje se nevyhýbají ani dopravě. Obrovský nárůst dopravy sebou přinesl
přes veškeré emisní limity výrazné znečištění ovzduší. Současnost proto patří
počátku éry, kdy klasické spalovací motory nahradí pohony s ekologickým provozem
— CNG, LPG a zejména elektromobilita dnes zní na každém kroku. Budoucnost
má patřit i vodíku. V současné době byla zahájena v rámci Národního plánu Čistá
mobilita výstavba sítě nabíjecích stanic po celé republice a stát různými způsoby
dotuje nákup eko - vozidel. V únoru 2017 bylo v provozu prvních 1 000 vozidel.

V Česku využívá geotermální energii např. město Ústí nad
Labem, kde slouží k vytápění plaveckých bazénů a od května
2006 také k vytápění Zoo v Ústí nad Labem.
Ojedinělý projekt využití geotermální energie pro výrobu
tepla je v Děčíně. Od roku 2002 je zde v provozu výtopna na
Benešovské ulici (www.termo.mvv.cz), která jako jediná
v České republice využívá geotermální energii pro zásobování
poloviny města teplem.
V Litoměřicích se od listopadu 2006 hloubí zkušební vrt pro geotermální elektrárnu, který by měl skončit v hloubce 2500 metrů. Pokud budou
výsledky měření příznivé, začnou se hloubit další dva vrty — tentokrát již produkční. Tyto vrty mají dosáhnout hloubky až 5000 metrů. Elektrárna
bude založena na metodě HDR, která ještě nebyla ve střední ani východní Evropě použita. Tato metoda spočívá v tom, že se do jednoho vrtu
vhání voda, a ze druhého se čerpá, přičemž se voda v hloubce ohřívá. Jedná se o uzavřený oběh média - vody. Tepelná energie se může přeměnit
na energii elektrickou. V zimě se bude energie využívat především pro vytápění, v létě naopak pro vytváření elektrické energie. Náklady na
vybudování vrtů a geotermální elektrárny mají být kolem 1,11 miliardy Kč, na jejich krytí se bude podílet i EU. Elektrárna má mít tepelný výkon
50 MW a elektrický pak 5 MWe.
V Liberci hloubí zkušební vrt společnost ze Skupiny ČEZ, případný elektrický výkon elektrárny má být v řádu jednotek či desítky MWe.
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