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1. Účel zpracování energetického posudku
Energetické posouzení (Energetický posudek) je zpracováno pro účel žádosti o vydání stavebního povolení při přechodu
z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie, podle §9a, odst. (1), písm. a,
zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.).
Účelem zpracování energetického posudku je posouzení technické, ekonomické a ekologické přijatelnosti instalace
stacionárního zdroje vytápění, který není alternativním systémem dodávek energie.
Projektová dokumentace předpokládá instalaci kaskády 2ks plynových kondenzačních kotlů jako hlavního zdroje
vytápění a ohřevu TV a odpojení se od soustavy CZT ve městě Nejdek. Cílem energetického posudku je vyhodnocení
možnosti instalace tohoto zdroje energie.

2. Identifikační údaje
Vlastník předmětu energetického posudku:
Název nebo obchodní firma:
Adresa:
IČ:
Statutární orgán:

Společenstní vlastníků Rolavská 1224, Nejdek
Společenstní vlastníků Rolavská 1223, Nejdek
Rolavská 1224, 362 21 Nejdek
Rolavská 1223, 362 21 Nejdek
751 11 799
751 11 781
Marta Rychlá - předseda výboru
Michal Halapej - předseda výboru

Předmět energetického posudku:
Název předmětu:
Adresa:
Katastrální území:
Místo stavby:
Typ objektu:

Bytový dům Rolavská, Nejdek
Rolavská 1223 a 1224, 362 21 Nejdek
Nejdek [702625]
st. 1853, st. 1854
Bytový dům

3. Podklady pro zpracování energetického posudku
Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posudku byly získány z následující dokumentace:
- Dokumentace pro vydání stavebního povolení
- Cenová nabídka realizace kotelny
- Spotřeby energií v objektu za uplynulé tři roky
- Průkaz energetické náročnosti budovy

4. Posouzení technické proveditelnosti
Technickou proveditelností alternativních systémů dodávek energie se rozumí technická možnost instalace nebo
připojení alternativního systému dodávky energie.
Technická proveditelnost alternativních systémů a jejich vzájemných kombinací závisí na velikosti a typu
budovy, její lokalitě a prostorovém umístění, na charakteru užívání, technickém řešení energetických
systémů budovy, velikosti a časovém průběhu spotřeby energie v budově.
V objektu je v současné době využíváno CZT za účelem ohřevu TV a vytápění. Z důvodu vysokých nákladů za
spotřebovávané energie je uvažováno se změnou zdroje na kaskádu plynových kondenzačních kotlů.
S ohledem na charakter posuzované budovy a její provozní využítí je z hlediska technické proveditelnosti možné
instalovat jako hlavní zdroj vytápění a ohřevu TV plynové kondenzační kotle.
Z hlediska technické proveditelnosti se jako další varianta změny zdroje nabízí instalace tepelného čerpadla.

5. Ekonomické vyhodnocení
(§ 5 odst. 2b vyhlášky 480/2012 Sb. O energetickém auditu a energetickém posudku)

Kapitola obsahuje stanovení hodnot souboru ekonomických ukazatelů, posuzujících efektivnost investičních
nákladů, vynaložených na realizaci alternativního systému dodávek energie, ve vztahu k hotovostnímu toku.
Ekonomické vyhodnocení je provedeno podle přílohy č. 5 Vyhlášky.
Ekonomické vyhodnocení analyzované varianty alternativního systému dodávek energie je provedeno na základě
hodnot těchto vstupních veličin:
1. hodnoty investičních nákladů, od kterých jsou odečteny položky na údržbu
2. hodnota ročních provozních nákladů na krytí nákupu potřebného množství energií jak ve výchozím, tak novém
stavu jednotlivých celkových variant energetického hospodářství
3. hodnota úspory ročních provozních nákladů na krytí nákupu potřebného množství energií, vyvolaná realizací
jednotlivých celkových variant energetického hospodářství

Ekonomické vyhodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií s tím, že hlavním rozhodovacím kritériem pro
výběr optimální varianty je kritérium čistá současná hodnota (NPV), doplňujícími kritérii pro informaci zadavateli
je kritérium vnitřní výnosové procento (IRR), návratnost investic (ROI) a kritérium reálná doba návratnosti (Tsd).

Čistá současná hodnota (NPV):
Čistá současná hodnota (NPV - net present value) je finanční veličina vyjadřující celkovou současnou (tj.
diskontovanou) hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem.
Je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. Bere v
úvahu časovou hodnotu peněz, závisí pouze na předvídaných hotovostních tocích a alternativních nákladech
kapitálu.
Výhodou této metody je, že jí lze popsat libovolné peněžní toky, a také fakt, že výsledkem je absolutní hodnota
přínosu investice v dnešních cenách (lze ji sčítat). Výsledná hodnota udává, kolik peněz realizace investice
podniku přinese. Pokud vyjde NPV kladné, je projekt přípustný. Oproti tomu pokud vyjde hodnota záporná,
projekt je nepřijatelný. V případě srovnání více investičních alternativ, je preferována vyšší NPV.

T
ž

NPV = ∑ CFt ∙ (1 + r)-t - IN

(tis. Kč/r)

t=1

Tž je doba životnosti (hodnocení) projektu (roky)
CFt jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) (tis. Kč)
r je diskont
(1 + r)-t je odúročitel
IN jsou investiční výdaje projektu (tis. Kč)

Vnitřní výnosové procento (IRR):
Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate of Return) nám říká, kolik procent na hodnoceném projektu
vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz. IRR je zároveň takovým diskontem, u kterého vyjde při
dosazení do vzorce pro čistou současnou hodnotu NPV = 0.
IRR lze použít pouze u investic s konvenčními peněžními toky, kdy znaménko u finančních toků v jednotlivých
obdobích se změní pouze jednou. U nekonvenčních peněžních toků, kdy dochází ke změně znaménka u
finančních toků v jednotlivých obdobích několikrát, může nabývat IRR více hodnot. V případě, že máme samá
kladná cash flow (např. získáme dotaci na počáteční investici), nemusí IRR vůbec existovat.

T
ž

∑ CFt ∙ (1 + IRR)-t - IN = 0

(%)

t=1

Reálná doba návratnosti Tsd
Reálná doba návratnosti Tsd zohledňuje vliv času na investiční projekt. Je to tedy doba splacení investice za
předpokladu diskontní sazby.
T
sd

∑ CFt ∙ (1 + r)-t - IN = 0

(roky)

t=1

Rentabilita investic (ROI):
Rentabilita investic (ROI – Return on Investment) vyjadřuje v procentech míru zisku veškerých investovaných
prostředků (kolik jednotek finančních prostředků vydělala jedna utracená jednotka finančních prostředků).
Vypočte se z poměru průměrného ročního zisku (úspory) a investičních nákladů projektu.
Ukazatel charakterizuje míru zisku projektu a lze jej použít pro porovnání rentability hodnoceného projektu s
obvykle dosahovanou mírou zisku v odvětví. S jeho pomocí lze také hodnotit jednak výnosnost investice jako
takové, tak srovnávání dvou a více investic za cílem vybrat tu nejlepší. V praxi slouží ROI pro rozhodování, zda
danou investici učinit, jaká investice bude výnosnější, respektive jaká kombinace investic bude v rámci
dostupných finančních prostředků nejvýnosnější.

ROI = výnosy (úspory) / investice * 100

(%)

Varianta 1: Instalace kaskády 2 ks plynových kondenzačních kotlů
Varianta 2: Instalace tepelných čerpadel
Tabulka č. 5.1: Ekonomické vyhodnocení

Parametr

Jednotka

Výchozí stav

Varianta 1

Varianta 2

Přínosy projektu celkem

Kč

-

114 238

189 955

z toho tržby za teplo a elektřinu

Kč

-

114 238

189 955

Investiční výdaje projektu celkem

Kč

-

608 695

1 523 520

náklady na přípravu projektu

Kč

-

0

0

náklady na technologická zařízení a stavbu

Kč

-

608 695

1 523 520

náklady na přípojky

Kč

-

0

0

-1

Kč.rok

416 977

302 739

227 022

Kč.rok-1

416 977

302 739

227 022

z toho:

Provozní náklady celkem
z toho:
náklady na energii
1)

-1

náklady na opravu a údržbu

Kč.rok

-

0

0

osobní náklady (mzdy, pojistné)

Kč.rok-1

-

0

0

-1

-

0

0

-1

ostatní provozní náklady

2)

Kč.rok
Kč.rok

-

0

0

Doba hodnocení (dle vyhl. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)roky

-

20

0

Diskont

%

-

2

2

NPV

tis. Kč

-

1 235

1 551

Prostá doba návratnosti - Ts

roky

-

5,33

8,02

Reálná doba návratnosti - Tsd

roky

-

5,69

8,83

IRR

%

-

18

11

ROI

%

-

19

12

náklady na emise a odpady

1) Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu.
2) Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revizi zařízení.

Zjištění:
Výsledná hodnota NPV a reálné doby návratnosti ukazuje, že instalace plynových kondenzačních kotlů jako
hlavních zdrojů vytápění a ohřevu TV, je ekonomicky vhodná.
Varianta 2 - instalace tepelných čerpadel jako hlavního zdroje vytápění sice znamená větší snížení provozních
nákladů, nicméně vzhledem k vysoké pořizovací ceně tohoto zdroje je ve srovnání s variantou 1 hodnota NPV i
reálná doba návratnosti výrazně vyšší. Z tohoto důvodu variantu 2 nedoporučuji.

6. Ekologické vyhodnocení
(§ 5 odst. 2c vyhlášky 480/2012 Sb. O energetickém auditu a energetickém posudku)

Kapitola je zpracována podle §5, odst. 2, písm. c Vyhlášky a obsahuje kvantifikaci snížení zátěže životního
prostředí znečišťujícími látkami jednotlivých variant. Stanovení hodnot znečišťujících látek ve výchozím a novém
stavu, resp. jejich snížení vlivem navržených alternativních systému dodávek energie provedeno podle přílohy č.
6 Vyhlášky.
Realizací navrženého alternativního systému dodávek energie má dojít nejen ke snížení energetické náročnosti
výchozího stavu energetického hospodářství, ale také ke snížení zátěže životního prostředí snížením emisí
generovaných spotřebovávanými energiemi.

Tabulka č. 6.1: Množství nakupovaných energií na vytápění a ohřev TV pro vyhodnocení množství znečišťujících látek

Množství nakupované energie (porovnání variant)
-1

Zemní plyn

Varianta 2

0,00

211,94

0,00

0,00

0,00

64,93

-1

207,66

0,00

0,00

(MWh.rok )

CZT

Varianta 1

-1

(MWh.rok )

Elektřina

Výchozí stav

(MWh.rok )

Následující tabulka uvádí bilancované hodnoty emisí znečišťujících látek výchozího stavu energetického
hospodářství s novým stavem.
Tabulka č. 6.2: Bilance množství znečišťujících látek výchozího stavu a nového stavu

Globální hodnocení (porovnání variant)
Snížení
emisí

Varianta 1

(t.rok -1 )

(t.rok -1 )

Tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0000

0,0026

-0,0026

0,0024

-0,0024

PM10

0,0000

0,0026

-0,0026

0,0010

-0,0010

PM2,5

0,0000

0,0026

-0,0026

0,0014

-0,0014

SO2

0,0000

0,0012

-0,0012

0,0546

-0,0546

NOX

0,0000

0,0000

0,0000

0,0369

-0,0369

NH3

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

(t.rok -1 )

Varianta 2

Snížení
emisí

Výchozí stav

Znečišťující látka

(t.rok -1 )

(t.rok -1 )

VOC

0,0000

0,0006

-0,0006

0,0002

-0,0002

CO2

69,6384

42,2455

27,3929

65,6438

3,9946

Zjištění:
Druh využívaného paliva se variantou 1 změnil z CZT na zemní plyn. Výměnou stávajícího alternativního zdroje
vytápění za plynové kondenzační kotle dochází ke snížení emisí znečišťujících látek. CZT ve městě Nejdek vykazuje
oproti zemnímu plynu vyšší emisní faktory některých znečišťujících látek.
Výměna CZT za kaskádu plynových kondenzačních kotlů je z hlediska snížení emisí CO2 výhodnější i v porovnání s
instalací tepelného čerpadla - varianta 2. Výměnu CZT za tepelná čerpadla, jako hlavní zdroj vytápění a ohřevu TV, z
tohoto důvodu nelze doporučit.

7. Závěr
Energetický posudek prověřil možnost instalace plynových kondenzačních kotlů jako hlavního zdroje vytápění v
bytových domech Rolavská 1223 a 1224, Nejdek. Plynové kondenzažní kotle nahradí stávající systém
alternativního zdroje dodávky energie - CZT.
Instalace kaskády dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x50kW znamená mírné zvýšení spotřeby
energie. Nicméně vzhledem ke stávající ceně za dodávku tepla od společnosti AYIN, s.r.o., která činí
557,77 Kč/GJ, dojde i přes mírné zvýšení spotřeby energie k výraznému snížení nákladů na ohřev TV a vytápění.
Výměna stávajícího zdroje za plynové kondenzační kotle povede ke snížení emisí znečišťujících látek.
S ohledem na ekonomické a ekologické vyhodnocení lze tuto výměnu CZT za kaskádu plynových kondenzačních
kotlů doporučit.

Příloha č.1 - Evidenční list energetického posouzení
Vzor dle vyhlášky 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku, které stanovuje podobu Evidenčního
listu energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) nebo § 9a odst. 2písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční číslo

1. Část - Identifikační údaje

1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP
Společenstní vlastníků Rolavská 1223, Nejdek a Společenstní vlastníků Rolavská 1224, Nejdek
2. Adresa trvalého bydliště / sídlo, případně adresa pro doručování
a) ulice

b) č.p. / č.o.

c) část obce

Rolavská

1223 a 1224

Nejdek

d) obec

e) PSČ

f) email

Nejdek

362 21

g) telefon
-

-

3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno
751 11 781 a 751 11 799
4. Údaje o statutárním orgánu
a) jméno
Machal Halapej a Marta Rychlá

b) kontakt
-

5. Předmět energetického posudku
a) název
Bytový dům Rolavská, Nejdek
b) adresa nebo umístění
Rolavská 1223 a 1224, 362 21 Nejdek
c) popis předmětu EP
Energetické posouzení (Energetický posudek) je zpracováno pro účel žádosti o vydání stavebního povolení při přechodu z alternativního
systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie, podle §9a, odst. (1), písm. a, zákona č.406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.).
Účelem zpracování energetického posudku je posouzení technické, ekonomické a ekologické přijatelnosti instalace stacionárního zdroje
vytápění, který není alternativním systémem dodávek energie.
Projektová dokumentace předpokládá instalaci kaskády 2ks plynových kondenzačních kotlů jako hlavního zdroje vytápění a ohřevu TV a
odpojení se od soustavy CZT ve městě Nejdek. Cílem energetického posudku je vyhodnocení možnosti instalace tohoto zdroje energie.

2. Část - Výsledky technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
Druh alternativního systému
Proveditelnost
Technická
ano

ne

Ekonomická
ano

Ekologická

ne

ano

ne

Celková
ano

ne

Místní systémy dodávky energie využívající
energie s OZE

x

x

x

x

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

x

x

x

x

Soustava zásobování tepelnou energií

x

x

x

x

Tepelné čerpadlo

x

x

x

x

3. Část - Výsledky a podmínky proveditelnosti
1. Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
Instalaci místních systémů dodávky energie využívající OZE a kombinovanou výrobu elektřiny nelze doporučit, protože to není z důvodu
typu provozu a umístění objektu vhodné. Instalace tepelného čerpadla je technicky proveditelná, ale vzhledem k vysokým nákladům na
pořízení tohoto systému a s tím související dlouhou prostou dobou návratnosti, realizaci nedoporučuji. Soustava zásobování tepelnou
energií je v objektu instalováná, ale vzhledem ke stávající ceně za dodávku tepla od společnosti AYIN, s.r.o., která činí 557,77 Kč/GJ,
dojde i přes mírné zvýšení spotřeby energie po instalaci plynových kondenzačních kotlů k výraznému snížení nákladů na ohřev TV a
vytápění
Výměna stávajícího zdroje za plynové kondenzační kotle povede ke snížení emisí znečišťujících látek.

2. Podmínky proveditelnosti
Soustava zásobování tepelnou energií jako hlavní zdroj vytápění s ohřevu TV, by se mohla stát výhodnější, za předpokladu snížení ceny
za dodávku tepla.

4. Část - Údaje o energetickém specialistovi
1. Jméno (jména) a příjmení

Titul

Jiří Španihel

Ing.

2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů

3. Datum vydání oprávnění

1601

01.05.2016

4. Podpis

5. Datum
11.01.2018

Příloha č.2 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č.406/2000 Sb.

