
1 
 

 
 
 
DEKARBONIZACE TEPLÁRENSTVÍ 
Strategický, regulační a technologicko-ekonomický rámec 
v České republice 
 

 

 

 

 

 

 

Duben 2022 Autoři 
Michaela Valentová 
Jaroslav Knápek 
Adam Kubín 
Jiří Vašíček 



 

2 
 

Obsah 
OBSAH ................................................................................................................................................................. 2 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ......................................................................................................... 3 

SEZNAM OBRÁZKŮ .............................................................................................................................................. 4 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................................................... 4 

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ....................................................................................................................................... 5 

ÚVOD ................................................................................................................................................................. 12 

1. VLASTNICKÁ STRUKTURA SZTE V ČR ........................................................................................................... 13 

1.1. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH LOKALIT (SZTE) ............................................................................................................. 13 
1.2. VÝSTUPY ANALÝZY VLASTNICKÉ STRUKTURY SZTE .................................................................................................. 14 
1.3. VÝHODY A NEVÝHODY TYPŮ VLASTNICTVÍ ............................................................................................................. 17 

2. PRÁVNÍ, EKONOMICKÝ, REGULATORNÍ RÁMEC TEPLÁRENSTVÍ V ČR ........................................................... 20 

2.1. REGULACE – CO TO VLASTNĚ JE A JAK OVLIVŇUJE PODNIKÁNÍ TEPLÁRENSTVÍ ................................................................ 20 
2.2. NEFINANČNÍ REGULACE PODMÍNEK PODNIKÁNÍ LEGISLATIVOU .................................................................................. 20 

2.2.1. Environmentální regulace ................................................................................................................. 21 
2.3. REGULACE SPECIFICKÁ PRO ENERGETIKU A TEPLÁRENSTVÍ ........................................................................................ 23 

2.3.1. Regulace produkce ............................................................................................................................ 23 
2.3.2. Regulace chování zákazníků .............................................................................................................. 23 
2.3.3. Finanční regulace a zásahy ............................................................................................................... 24 

2.4. SEKTOR COUPLING A TEPLÁRENSTVÍ .................................................................................................................... 26 
2.5. SHRNUTÍ ....................................................................................................................................................... 29 

3. TECHNOLOGIE A JEJICH ANALÝZA ............................................................................................................... 32 

3.1. TECHNOLOGIE A JEJICH OHODNOCENÍ .................................................................................................................. 32 

4. DEKARBONIZACE TEPLÁRENSTVÍ VE STRATEGICKÝCH PLÁNECH OBCÍ A MĚST ............................................. 39 

4.1. METODIKA .................................................................................................................................................... 39 
4.2. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V ČR – ZÁKLADNÍ PŘEHLED ............................................................................................. 40 
4.3. STRUKTURA STRATEGIÍ PRO DEKARBONIZACI SZTE ................................................................................................. 42 

4.3.1. Zaměření strategie, mapování a zapojení zúčastněných stran ......................................................... 43 
4.3.2. Scénáře spotřeby a identifikace zdrojů ............................................................................................. 45 
4.3.3. Technicko-ekonomická analýza ........................................................................................................ 46 
4.3.4. Regulatorní podmínky, financování .................................................................................................. 50 

4.4. SHRNUTÍ ....................................................................................................................................................... 51 

5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ............................................................................................................................. 52 

6. PŘÍLOHY ..................................................................................................................................................... 53 

6.1. PŘÍLOHA I. KARTY HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ ....................................................................................................... 53 
6.2. PŘÍLOHA II. MAPOVÉ PODKLADY – PŘÍKLADY ........................................................................................................ 85 

 

  



 

3 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 
CO2 ....................................... Oxid uhličitý 

CZT ....................................... Centrální zásobování teplem 

ČOV ...................................... Čistírna odpadních vod 

ČR ......................................... Česká republika 

EIA ........................................ Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivů na životní 
prostředí) 

ERÚ ....................................... Energetický regulační úřad 

EU ETS .................................. Systém obchodování s emisními povolenkami 

EU ......................................... Evropská unie 

KO ......................................... Komunální odpad 

KVET ..................................... Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

NEKP ..................................... Národní energeticko-klimatický plán 

OZE ....................................... Obnovitelné zdroje energie 

PEM ...................................... Elektrolýza využívající proton-výměnné membrány 

SECAP ................................... Plány udržitelné energetiky a klimatu 

SZTE ...................................... Soustava zásobování tepelnou energií 

TAP ....................................... Tuhá alternativní paliva 

TČ ......................................... Tepelné čerpadlo 

TZL ........................................ Tuhé znečišťující látky 

ÚEK ....................................... Územní energetická koncepce 

ZEVO ..................................... Zařízení pro energetické využití odpadů 

 

 

  



 

4 
 

Seznam obrázků 
Obrázek 1 Podíl veřejných subjektů na výrobě a rozvodu tepla v soustavách nad 20 MWt ........ 14 
Obrázek 2 Většinové podíly subjektů ve výrobě a rozvodu tepla v soustavách nad 20 MWt ...... 15 
Obrázek 3 Podíl veřejných subjektů na výrobě a rozvodu tepla v soustavách 10 až 20 MWt ..... 15 
Obrázek 4 Většinové podíly subjektů ve výrobě a rozvodu tepla v soustavách 10 až 20 MWt .... 16 
Obrázek 5 Vývoj sektoru SZTE směrem k SZTE 4. generace. ........................................................ 29 
Obrázek 6 Geografické rozložení energetických koncepcí analyzovaných měst v jednotlivých 
krajích ........................................................................................................................................... 40 
Obrázek 7 Dostupnost územní energetické koncepce v analyzovaných městech ....................... 41 
Obrázek 8 Rok vydání územní energetické koncepce v analyzovaných městech ........................ 41 
Obrázek 9 Rok vydání ostatních strategií v analyzovaných městech ........................................... 42 
 

Seznam tabulek 
Tabulka 1 Hodnocení technologií/zdrojů energie pro transformaci teplárenství – časový řez v roce 
2030 ............................................................................................................................................. 34 
 

  



 

5 
 

Manažerské shrnutí 
Přístup ke zpracování studie 

Teplárenství, stejně jako ostatní sektory energetiky, je v procesu zásadní transformace, která 
reflektuje strategické cíle EU a ČR, zejména požadavek na snížení emisí skleníkových plynů, dále 
snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a současně i požadavek na zajištění spolehlivého a 
ekonomicky dostupného pokrývání potřeb sektoru vytápění a chlazení. S tím souvisí i reakce na 
zvyšující se ceny emisních povolenek. Teplárenství v ČR se významnou měrou podílí na zajištění 
dodávek tepla jak domácnostem, tak i podnikatelskému sektoru a současně je charakteristické 
vysokou mírou závislosti na fosilních zdrojích, zejména uhlí. Cílem transformace teplárenství tedy 
není ani tak významné rozšiřování SZTE (na rozdíl od mnoha zemí západní Evropy), ale zejména 
udržení soustav v chodu (tam, kde to dává ekonomický smysl) a přechod na nízko nebo 
bezuhlíkové zdroje energie. 

Studie tak poskytuje základní přehled vybraných aspektů, které mají vliv na podobu a průběh 
transformace teplárenství. Zejména jsou ve studii sledovány faktory jako je vlastnická struktura 
SZTE, regulatorní rámec, technicko-ekonomické parametry nových technologií a možnosti jejich 
rozvoje v podmínkách ČR, a stav a dobrá praxe strategického plánování, zejména ve vazbě na roli 
plánů vytápění na jeho dekarbonizaci. 

Studie byla dokončena v dubnu 2022, tedy necelé dva měsíce po začátku války na Ukrajině. Ačkoli 
by se mohlo zdát, že tento konflikt (a s tím pro teplárenství související situace zejména na trhu se 
zemním plynem) převrací pohled na transformaci, základní premisy, tedy potřeba strategického 
plánování, orientace na úspory energie, využití odpadního tepla, nekonvenčních a lokálních 
zdrojů, nové energetické služby a obchodní modely zůstávají, respektive dokonce o to více 
nabývají na naléhavosti. 

 

Hlavní závěry 

Vlastnická struktura soustav zásobování tepelnou energií 

Vlastnická struktura může mít vliv na strategické rozhodování v SZTE. Ačkoli vlastnictví 
teplárenské soustavy samo o sobě ještě neznamená bezprostřední výhody či nevýhody z pohledu 
delší perspektivy a rozvoje SZTE, může struktura a povaha vlastnictví jak zdroje, tak rozvodů tepla 
ovlivnit rozhodování o transformaci dané soustavy. 

Na základě této úvahy byla provedena analýza celkem 116 SZTE s tepelným příkonem výrobny či 
přenosovou kapacitou rozvodů tepla vyšší než 20 MWt a 29 SZTE s tepelným příkonem výrobny 
či přenosovou kapacitou nižší než 20 MWt. V případě zdrojů či rozvodů do 20 MWt šlo o náhodně 
vybraný vzorek. 

Z analýzy vyplynulo, že veřejné subjekty (nejčastěji města) mají většinový podíl jak ve výrobě, 
tak rozvodech tepla jen ve 38 % v případě rozvodů a 22 % v případě zdrojů (Obr. I). V 10 % 
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(rozvody), resp. 6 % (zdroje) případů je veřejný subjekt zastoupen menšinovým podílem. 
V ostatních případech jsou zdroj nebo rozvody čistě ve vlastnictví soukromých subjektů. Naopak 
tedy soukromý subjekt je čistým nebo většinovým vlastníkem v 78 % případů (zdroje), respektive 
62 % případů (rozvody). Ve většině případů je vlastníkem shodný (ať už veřejný nebo soukromý) 
subjekt, jen v 16 % případů je většinovým vlastníkem výrobny soukromý subjekt a většinovým 
vlastníkem rozvodů veřejný subjekt. 

Obr. I Podíl veřejných subjektů na výrobě a rozvodu tepla v soustavách nad 20 MWt 

 

V případě menších soustav (mezi 10 – 20 MWt) je podíl veřejných subjektů vyšší. Ve 42 % má 
veřejný subjekt většinový podíl na výrobě tepla a ve 48 % případů pak na rozvodu tepla. V 17 % 
případech je pak veřejný subjekt zastoupen menšinovým podílem. 

Z časového hlediska je prezentovaný stav vlastnické struktury dlouhodobě relativně 
stabilizovaný a ve vlastnické struktuře zatím neprobíhají výrazné změny. Tento setrvalý stav 
vlastnické struktury se však s ohledem na současný překotný vývoj v transformaci energetiky 
včetně teplárenství umocněné konfliktem na Ukrajině může výhledově měnit a může docházet k 
ekonomicky vynuceným změnám.  

 

Regulatorní rámec transformace 

Faktory, které ovlivňují podobu a průběh transformace, jsou zejména změny na straně poptávky 
po zajištění potřeb tepla pro vytápění, chlazení a průmyslové procesy v souladu s prohlubujícími 
se požadavky na energetickou účinnost a úspory energie, změnami ve struktuře ekonomiky, ale i 
změnami ve spotřebních návycích a chování spotřebitelů energie. Dále je probíhající 
transformace také ovlivňována reálnou dostupností „nových“ technologií pro nasazení 
v komerčním měřítku i dostupností dodavatelských kapacit, dostupností zdrojů energie (paliv), 

22%

6%

72%

38%

10%

52%

Většinový podíl

Menšinový podíl

Žádný podíl
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včetně zemního plynu, biomasy nebo alternativních paliv, a v neposlední řadě také ekonomickou 
udržitelností transformace z pohledu cen dodávkového tepla pro jednotlivé skupiny odběratelů.  

Systematická transformace teplárenství vyžaduje vytvořit adekvátní podmínky, které by měly, 
nikoliv však výlučně, zahrnovat: 

- Vytvoření dlouhodoběji platných pravidel s cílem snížit rizika podnikání v sektoru. 
Zároveň je vhodné vytvoření systematického rámce (strategie) transformace celého 
odvětví (včetně řešení otázky případné decentralizace části dosud centrálních systémů 
SZTE) s tím, že tato strategie je promítnuta do konkrétních pravidel regulace odvětví a 
nastavení podpůrných a dotačních schémat. 

- V návaznosti na strategii transformace celého odvětví definovat strategii vypisování 
výzev z jednotlivých dotačních a podpůrných programů tak, aby tyto prostředky 
umožnily směřování transformace k dlouhodobému cíli dekarbonizace sektoru a 
implementace konceptu Sector Coupling směrem k SZTE 4. generace.  

- Nastavit pravidla pro provázání transformace sektoru teplárenství na sektor energetiky 
s důrazem na vazbu na sektor elektroenergetiky (kogenerace, služby flexibility) vzhledem 
k tomu, že sektor teplárenství může sehrát významnou roli pro zajištění spolehlivého 
fungování sektoru elektroenergetiky. 

- Podpořit pravidla pro provázání transformace sektoru teplárenství na strategii/cíle 
v oblasti energetické efektivnosti (renovace budov, zvyšování energetické efektivnosti 
v průmyslu apod.). 

- Připravit podporu výzkumu a pilotních projektů podporujících transformaci sektoru 
teplárenství a implementaci konceptu Sector Coupling při směřování k SZTE 4. generace, 
zejména s cílem poskytování služeb flexibility, akumulace energie, začleňování OZE do 
soustav SZTE nebo využívání odpadního tepla. 

 

Technologie a zdroje pro dekarbonizaci teplárenství 

Dekarbonizace a transformace teplárenství je umožněna řadou stávajících i nových technologií a 
zdrojů, mezi něž patří například využívání odpadního tepla z různých zdrojů, akumulace, tepelná 
čerpadla, solární termální kolektory a další. To vše je rámováno a umožněno zásadním rozvojem 
úspor energie a energetické účinnosti, jako nejvýznamnějšího zdroje energie zejména v sektoru 
renovací budov, ale i průmyslu1. 

Konkrétní, byť zjednodušený přehled technicko-ekonomického hodnocení ukazuje následující 
obrázek (Obr. II), který ilustruje očekávaný stav v roce 2030. Jsou zde zohledněny ekonomické 
parametry dané technologie nebo zdroje energie, technické hledisko, včetně připravenosti dané 
technologie nebo zdroje, dále pak do jaké míry je technologie/zdroj připraven/a na implementaci 

 
1 Přesto v následující tabulce úspory energie neuvádíme explicitně jako „nový“ zdroj. To přesahuje zaměření této 

studie. 
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v podmínkách ČR (včetně hlediska potenciálu nebo regulatorního prostředí) a informace, zda je 
možné z těchto důvodů počítat s významným rozšířením dané technologie nebo zdroje do roku 
2030.  

Hlavní principy nasazování nových technologií zahrnují: 

- Požadavek na úspory energie a s tím související snížení teploty teplonosného média; 
snížení teploty média v SZTE je zásadním předpokladem rozvoje řady technologií. 

- Využití technologií musí být výsledkem důkladného plánování, které je založené na 
správně vedené analýze všech nákladů a přínosů (včetně celospolečenských) a širokém 
konsensu všech zúčastněných stran. 

- Je vhodné využívat dostupné odpadní teplo v celé šíři jeho možností a zdrojů a všude, kde 
je to možné, a dále pak lokální zdroje energie a akumulaci tepla. 

- Všechny tyto technologie by měly být v co nejkratší možné době začít být rozvíjeny 
minimálně na bázi pilotních a demonstračních projektů. 

 

Obrázek II Hodnocení technologií/zdrojů energie pro transformaci teplárenství – časový řez v roce 

2030 

Zelená – připravené, dostupné, ekonomicky efektivní, plně implementovatelné k 2030 

Technologie 
/Zdroj Ekonomická efektivnost Technické hledisko Implementovatelnost 

v podmínkách ČR 

Časové hledisko (dá se 
s nimi počítat do roku 

2030) 
Plynová kogenerace 

(trigenerace)     

Tepelná čerpadla     
(velká, kompresorová)     

Zelený vodík     

BIO složky 
Tuhá biomasa     

BIO složky 
bioplyn     

Bio složky 
biometan     

Odpadní teplo     

Solární termální kolektory 
(velké)     

Tepelná akumulace 
krátkodobá     

Tepelná akumulace 
dlouhodobá     

Elektrokotle     

Geotermální energie 
(mělká)     

Odpady a tuhá 
alternativní paliva     
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Žlutá – existují určitá dílčí omezení technologická, ekonomická, regulatorně-legislativní pro plné využití potenciálu 

dané technologie do 2030 

Červená – existují podstatná omezení technologická, ekonomická, regulatorně-legislativní bránící implementaci 

dané technologie do 2030 

 

Strategie vytápění jako nástroj dekarbonizace teplárenství 

Strategické plánování je jedním z klíčových podpůrných opatření, které mohou významně přispět 
k dekarbonizaci a transformaci (nejen) teplárenství. Strategické plánování na základě širokého 
konsensu všech zúčastněných stran může být velmi silným nástrojem pro podporu transformace 
celého sektoru vytápění.  

Oproti tomu analýza strategických plánů v oblasti energetiky měst v ČR nad 15 000 obyvatel 
ukázala, že tyto strategie (ve většině případů Územní energetické koncepce, v menší míře pak 
koncepce Smart City nebo Plány udržitelné energetiky a klimatu) jsou z velké části zastaralé – 
přijaté před více než pěti lety, často i více – a tedy nereflektují vývoj v oblasti energetiky a 
klimaticko-energetické cíle. Dvě pětiny analyzovaných měst pak nemají energetickou koncepci 
vůbec. 

Strategický plán vytápění umožní rozhodování na základě konkrétního zadání (formulace cílů), 
validních dat a metodických postupů a širokého konsensu všech zúčastněných stran nad výběrem 
vhodné varianty. Implementace plánu je pak pravidelně sledována a vyhodnocena a plán může 
být na základě tohoto hodnocení případně upraven. 

Požadavky na plány vytápění (a chlazení), které lze vyvodit z analýzy strategických dokumentů a 
které vyplývají z dobré praxe, jsou zejména:  

- Cíle strategie musí být formulovány jasně, tedy musí být specifické, měřitelné, 
dosažitelné, realistické a časově ohraničené. Kvalitativní, vágní nebo neambiciózní cíle 
naopak mohou snížit validitu celého plánu. Zejména v oblasti SZTE je pak žádoucí strategii 
vhodně zasadit do širšího, dlouhodobého rámce celého energetického systému města (v 
souladu s konceptem Sector Coupling). 

- Zapojení jednotlivých zúčastněných stran do celého procesu přípravy a přijetí strategie 
napomáhá k jejímu širokému přijetí, a tedy také závaznosti. Jednoduše pokud účastníci 
přijmou strategii za svou, je výrazně pravděpodobnější, že se jí také budou pak řídit. Prvek 
aktivní participace je ve strategickém plánování v ČR často opomíjen, ačkoli je podmínkou 
nutnou (nikoli však dostačující) pro úspěšnou implementaci dané strategie, a tedy celé 
(spravedlivé) transformace. 

- Optimální scénář je určen na základě robustní technicko-ekonomické analýzy variant 
řešení, která bude zahrnovat všechny dopady včetně environmentálních hledisek a 
dalších, tzv. mnohostranných efektů dekarbonizace (například dopady na zdraví, 
energetickou bezpečnost a soběstačnost apod.). 

- Energetická účinnost a úspory energie by měly být považovány za zdroj energie, nejen 
za okrajovou podmínku. Princip energetické účinnosti především („Energy Efficiency 
First“) by měl být nedílnou součástí všech plánovacích aktivit. 
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- Strategie by měla zohlednit podmínky a možnosti zajištění finančních prostředků. 
Důležitým aspektem při financování projektů budou stále více také požadavky na 
udržitelnost aktivit (minimálně podle kritérií tzv. taxonomie EU). Programy na podporu 
těchto investic mohou být podmíněny i vlastním strategickým plánováním s ohledem na 
dekarbonizaci.  

- Je vhodné při přípravě strategických plánů využít širokého spektra nástrojů a vzorových 
dokumentů. Ty by měly být připraveny ideálně nezávislou organizací (v mnoha zemích 
tuto roli plní energetická agentura). Monitoring a evaluace musí být inherentní součástí 
dané strategie. 
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1. Úvod 
Sektor teplárenství (tedy soustavy zásobování tepelnou energií, SZTE) je v Česku na pokraji 
zásadní transformace, která je dána především rostoucí cenou emisních povolenek, celkovou 
transformací energetického sektoru v ČR i v EU a odklonem od fosilních paliv. Sektor teplárenství 
aktuálně řeší nutnost relativně rychlého odklonu od užívání uhlí, ale i dopad očekávaných změn 
v poptávce po dodávkovém teple. Současná transformace sektoru je z velké části založena na 
substituci uhlí zemním plynem a do jisté míry i využitím energie z odpadů a biomasy, a není tedy 
ještě plně slučitelná s dlouhodobými cíli klimatické neutrality.  

Transformace sektoru by měla být vedena s ohledem na nové inovativní možnosti a technologie, 
včetně vytváření podmínek, které umožní rozšíření těchto technologií. Cílem této studie je 
analýza strategického, regulačního, a ekonomicko-technologického rámce pro nízkouhlíkovou 
transformaci českého teplárenství. 

Proto tedy je struktura studie následující.  

V první části je analyzována vlastnická struktura SZTE (zdrojů a rozvodů) na vzorku soustav s 
tepelným příkonem výrobny či přenosovou kapacitou soustavy pro rozvod tepla vyšší než 20 MWt 
(respektive vybraných soustav do 20 MWt). Předpokladem je, že vlastnická struktura může mít 
vliv na podmínky, úsilí a vlastní realizaci dekarbonizačních opatření, respektive dlouhodobou 
strategii rozvoje dané SZTE. 

Druhá kapitola rozpracovává regulatorní rámec teplárenství v podmínkách ČR, které do značné 
míry určují výchozí podmínky pro dekarbonizaci teplárenství. Součástí této kapitoly je i diskuze 
konceptu Sector Coupling v teplárenství a s tím souvisejícího konceptu teplárenství tzv. čtvrté 
generace. 

Třetí kapitola podrobně rozpracovává technicko-ekonomické podmínky jednotlivých „nových“ 
technologií, které jsou součástí transformace teplárenství, včetně podmínek pro rozvoj v ČR a 
obecných okrajových podmínek jejich rozvoje. 

Čtvrtá kapitola pak analyzuje, jakým způsobem je a jakým způsobem by měla být transformace 
teplárenství vzhledem k dekarbonizaci zohledněna v lokálních (klimaticko-energetických) 
strategiích měst a regionů. 

Zpráva jen z části reflektuje současný (březen-duben 2022) konflikt na Ukrajině a potenciální 
implikace pro sektor energetiky a teplárenství. 
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2. Vlastnická struktura SZTE v ČR 

2.1. Analýza jednotlivých lokalit (SZTE) 

Analýza SZTE (výrobních zdrojů a rozvodů) z pohledu vlastnické struktury je zpracována dle 
geografického členění jednotlivých lokalit. To znamená, že geograficky blízké lokality napájené 
zpravidla jedním primárním výrobním zdrojem byly pro potřeby této analýzy vyhodnoceny jako 
jediná samostatná soustava zásobování tepelnou energií. Příkladem toho může být lokalita 
Milovice-Lysá nad Labem-Nymburk, která je napájena primárně z výrobního zdroje v Nymburce, 
a proto byla vyhodnocena jako jediný celek. V případě velkých měst, kde se nachází několik 
samostatných výrobních zdrojů (Praha, Brno, Ostrava), byly jednotlivé lokality SZTE vyhodnoceny 
samostatně. Dle tohoto členění je tak analyzováno celkem 116 SZTE s tepelným příkonem 
výrobny či přenosovou kapacitou vyšší než 20 MWt a 29 SZTE s tepelným příkonem výrobny či 
přenosovou kapacitou nižší než 20 MWt (dle údajů uvedených v licencích na výrobu či rozvod 
tepelné energie dostupných na stránkách ERÚ). 

Vyhodnocení vlastnictví je zpracováno v rozlišení na soukromé a nesoukromé (dále veřejné) 
subjekty. Za soukromé subjekty jsou považovány akciové společnosti a společnosti s ručením 
omezením se soukromými vlastníky. Za veřejné subjekty jsou považovány státní instituce, města 
či obce. Pro uznání většinového podílu vlastnictví je třeba alespoň 50 % a více majetkového podílu 
soukromých či veřejných subjektů. V případě společnosti ČEZ, a.s. je většinovým akcionářem stát 
a vliv státu se ve společnosti zcela jistě uplatňuje. Přesto má ČEZ, a.s. významný podíl soukromých 
akcionářů a v principu se chová jako klasická obchodní společnost. Z důvodu, že má ČEZ, a.s. 
charakter soukromého subjektu, je v této analýze rovněž uvažováno, že v případě většinového 
podílu ČEZ, a.s. či jeho dceřiné společnosti na výrobě či rozvodu tepelné energie v dané lokalitě, 
je tato lokalita ve většinovém vlastnictví soukromého subjektu. 

Analýza je provedena na základě veřejně dostupných dat z aktuálních výročních zpráv 
jednotlivých provozovatelů zdrojů a soustav a z evidence veřejné správy o ekonomických 
subjektech ARES. 
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2.2. Výstupy analýzy vlastnické struktury SZTE 
Výstupy analýzy vlastnické struktury SZTE nad 20 MWt jsou prezentovány následujícími grafy. 

Obrázek 1 Podíl veřejných subjektů na výrobě a rozvodu tepla v soustavách nad 20 MWt 

 

Z grafů je patrné, že většinové podíly veřejných subjektů jak ve výrobě, tak rozvodech tepla tvoří 
pouze menšinu. V případě výroby tepla zaujímají veřejné subjekty většinový podíl pouze ve 22 % 
případů (26 výrobních zdrojů). Menšinový podíl zaujímají v 6 % a ve zbylých 72 % případů 
nezaujímají žádný podíl. Tento stav lze rovněž interpretovat tak, že v 78 % případů (90 SZTE) je 
výrobní zdroj ve většinovém vlastnictví soukromého subjektu. Pokud má veřejný subjekt 
většinový podíl na výrobě tepla (26 výrobních zdrojů), pak se jedná ve 22 případech (85 %) o 100% 
podíl. 

V případě rozvodů tepla je situace pro veřejné subjekty příznivější. V tomto případě zaujímají 
veřejné subjekty většinový podíl ve 38 % sledovaných SZTE (44 rozvodů tepla). Menšinový podíl 
zaujímají v 10 % případů a ve zbylých 52 % případů (60 analyzovaných SZTE) nezaujímají žádný 
vlastnický podíl. To také znamená, že v 72 SZTE (62 %) je většinovým vlastníkem rozvodů 
soukromá instituce. Pokud má veřejný subjekt většinový podíl na rozvodu tepla (44 rozvodů 
tepla), pak se jedná ve 30 případech (68 %) o 100% podíl. 

Na analyzované SZTE je zajímavé se podívat i z pohledu toho, kdo je většinový vlastník v případě 
výroby a kdo v případě rozvodů tepla. Získané výstupy z analýzy SZTE nad 20 MWt prezentuje 
následující graf. 
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Obrázek 2 Většinové podíly subjektů ve výrobě a rozvodu tepla v soustavách nad 20 MWt 

 

Z grafu je patrné, že ve většině sledovaných lokalitách jsou většinovými vlastníky výrobny i 
rozvodů shodné soukromé subjekty (60 %). Pouze ve dvou z těchto případů se odlišuje soukromý 
většinový vlastník výroby a rozvodů tepla. Z 22 % je většinovým vlastníkem výrobny i rozvodů 
veřejný subjekt. V 16 % případů je pak většinovým vlastníkem výrobny soukromý subjekt a 
většinovým vlastníkem rozvodů veřejný subjekt. V žádné z analyzovaných soustav není 
většinovým vlastníkem výrobny veřejný subjekt a rozvodů tepla soukromý subjekt.  

Dále bylo rovněž analyzováno dalších 29 menších lokalit v rozmezí instalovaných tepelných 
příkonů primárních výroben 10 až 20 MWt. Výsledky analýzy jsou prezentovány následujícími 
grafy.  

Obrázek 3 Podíl veřejných subjektů na výrobě a rozvodu tepla v soustavách 10 až 20 MWt 

 

Z grafů je patrné, že v porovnání se soustavami nad 20 MWt je podíl veřejných subjektů na výrobě 
i rozvodu tepla výrazně větší. Zvýšený podíl lze pozorovat zejména u podílu veřejných subjektů 
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na výrobě tepla. Z tohoto lze usuzovat, že municipalitami jsou většinově vlastněny spíše lokality 
s nižšími instalovanými příkony. Rovněž lze konstatovat, že v případě většinového vlastnictví 
veřejného subjektu se vždy jedná o 100% podíl, a to jak u výroby, tak rozvodu tepla. 

Z hlediska většinového vlastnictví v případě výroby a rozvodů tepla je situace rovněž odlišná 
oproti stavu v soustavách nad 20 MWt. Získané výstupy z analýzy soustav 10 až 20 MWt 
prezentuje následující graf. 

Obrázek 4 Většinové podíly subjektů ve výrobě a rozvodu tepla v soustavách 10 až 20 MWt 

 

Z grafu je patrné, že v porovnání se soustavami nad 20 MWt je větší podíl (41 %) většinového 
vlastnictví veřejných subjektů pro výrobu a rozvod tepla. V 7 % případů je pak většinovým 
vlastníkem výrobny soukromý subjekt a většinovým vlastníkem rozvodů veřejný subjekt, což je 
méně než u soustav nad 20 MWt. Menší je rovněž podíl lokalit, ve kterých je většinovým 
vlastníkem výrobny i rozvodů soukromý subjekt (52 %). V tomto případě se jedná vždy o identické 
soukromé subjekty. 

Z časového hlediska je prezentovaný stav vlastnické struktury dlouhodobě relativně stabilizovaný 
a ve vlastnické struktuře v současnosti neprobíhají výrazné změny či trendy. Tento setrvalý stav 
vlastnické struktury se však s ohledem na turbulentnost současnosti (zejména z hlediska výsledné 
podoby a pravidel transformace energetiky včetně teplárenství umocněné současným konfliktem 
na Ukrajině) může výhledově měnit a může docházet k ekonomicky vynuceným změnám. Typicky 
může docházet k tomu, že se soukromá společnost rozhodne ukončit činnost z důvodu pro ní 
neperspektivní ekonomiky podnikání. V takovém případě může dojít k převodu (prodeji) jiné 
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soukromé společnosti, případně lokální municipalitě, jejíž zájmem primárně není tvorba zisku, ale 
odpovědnost z titulu zabezpečení dodávek tepla svým obyvatelům. 

V současné době je například evidováno ukončení působení společnosti MVV Energie CZ v sektoru 
teplárenství v České republice. Energetická společnost MVV Energie CZ zajišťuje výrobu a dodávky 
tepla spíše v menších soustavách, a to např. v Děčíně, Pelhřimově, Vsetíně, Uherském hradišti či 
Opavě. V současnosti stále není jasné, kdo portfolio tepláren po společnosti převezme. Mezi 
zájemce lze zařadit společnosti ČEZ, MND, Sev.en Energy, Veolia či innogy. 

Z analýzy vlastnictví teplárenských soustav rovněž vyplynulo, že u soustav nad 20 MWt je u 
40 výroben tepla (44 %) většinovým vlastníkem jedna z pěti teplárenských společností: ČEZ, 
Veolia, Innogy, Agrofert a MVV Energie. U rozvodů tepla tento poměr činí 47 %, což odpovídá 34 
rozvodným soustavám. Naopak u menších soustav je vlastnictví výrazně více stratifikováno. 

2.3. Výhody a nevýhody struktury vlastnictví 
Vlastnictví teplárenské soustavy samo o sobě ještě neznamená bezprostřední výhody či nevýhody 
z pohledu delší perspektivy a rozvoje SZTE. Soukromý investor upřednostňuje tvorbu zisku a 
následně rozhoduje, zda peněžní prostředky použije na obnovu a rozvoj, nebo je využije na jiné 
podnikatelské či soukromé aktivity. Jeho rozhodování může být ovlivněno krátkodobými zájmy s 
horizontem jen několik málo let. Veřejný sektor jako vlastník vystupuje častěji s dlouhodobým 
hlediskem rozhodování a jeho snahou je pak dlouhodobé udržení bezpečného a spolehlivého 
zajištění dodávek tepla v lokalitě. 

Vlastnictví (většinově) veřejným subjektem, např. městem má výhodu v jednodušším prosazování 
a dodržování koncepce, pokud tedy je nějaká přijata. V případě, že je město výhradním 
vlastníkem, může koncepci teplárenské soustavy ovlivňovat podle svých preferencí, schválených 
zastupitelstvem. Může ovlivňovat cenovou politiku teplárny, rozhodovat tak o výši zisku a jeho 
rozdělení. Finanční prostředky spojené s výsledky hospodaření teplárenské soustavy mohou být 
jak příjmem rozpočtu města, tak může naopak město doplňovat finanční zdroje soustavy pro 
případné velké rekonstrukce. Nelze ale zanedbat vazbu na rozpočet a na jiné investiční a provozní 
potřeby města, neboť zde se případné přesměrování financí do nebo z teplárenské soustavy 
projeví v rozpočtu přímo. Skupina obyvatel, kteří jsou zásobování teplem z teplárenské soustavy 
totiž není zcela totožná s množinou obyvatel, a tedy daňových poplatníků v lokalitě. 

V případě, že je město většinovým vlastníkem, může tímto podílem sice prosazovat svoje 
představy, ale nesmí poškodit zájmy ostatních, menšinových akcionářů. Ti, pokud investovali do 
teplárenské soustavy svoje reálné peníze, očekávají určitý výnos z této investice a většinový 
vlastník zde nesmí zneužívat svého postavení. 

V případě potřeby většího objemu kapitálu (např. na zásadní přestavbu zdroje na jiné palivo, 
rekonstrukce rozvodů) si soukromý vlastník opatřuje peníze obvykle z cizích zdrojů formou úvěrů 
a obligací. Naproti tomu veřejný sektor jako vlastník může rozhodnout o přesunu peněz z jiných 
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aktivit v lokalitě, např. přesunem na úkor jiných, veřejně prospěšných aktivit (investice do veřejně 
užívaných staveb jako knihovny, kultura, sportoviště aj.). Na úrovni měst a obcí jako vlastníků lze 
také peněžní prostředky získat odložením investic a rekonstrukcí do komunikací a podobné 
infrastruktury, která nevyžaduje okamžité investice. V podstatě se pak rozhoduje o využití a 
nasměrování peněz získaných převážně z daňových výnosů.  

Jako nevýhodu z pohledu struktury vlastnictví je možné identifikovat případ, kdy je vlastnictví v 
teplárenském řetězci rozděleno mezi různé typy vlastníků (jiný vlastník zdroje tepla, jiný vlastník 
rozvodů tepla nebo dokonce jejich částí, případně do soustavy dodává teplo další zdroj s jiným 
vlastníkem). V těchto komplikovaných strukturách hrozí, že krátkodobě odlišné zájmy a cíle 
různých vlastníků komplikují nebo i znemožní dohodu a realizaci koncepce rozvoje soustavy a 
zásobování tepla v dané lokalitě, byť by i byla ze systémového pohledu tato koncepce optimální 
a žádoucí. 

Rozdělení řetězce mezi různé vlastníky bez ohledu na jejich charakter (veřejný, soukromý) může 
problémy působit z toho důvodu, že každý z nich má své poněkud odlišné podnikatelské 
představy a další zájmy, které často maximalizuje bez ohledu na ostatní. Výsledkem pak nemusí 
být optimální (rozuměj minimální) cena tepla pro zákazníky. Zákazníkům na konci řetězce je 
celkem jedno, jaký typ subjektu je vlastníkem zdroje a kdo je vlastníkem rozvodů či naopak, neboť 
zákazník je odkázán na to, zda se jejich zájmy shodují nebo naopak kříží. 

V současném turbulentním prostředí se všemi riziky podnikání v teplárenství není ani vyloučeno, 
že se soukromý investor rozhodne toto podnikání opustit a prodat své podnikatelské aktivity. Pro 
připojené zákazníky to znamená riziko ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek a případně i 
riziko zvýšení cen tepla s novým vlastníkem, který může potřebovat získat prostředky na obnovu 
a modernizaci. 

Negativním příkladem (mediálně známým) je lokalita Strakonice, kde je sice hlavní zdroj většinově 
ve vlastnictví města, ale menší část dodávek tepla v lokalitě realizuje jiný, menší soukromý 
subjekt. Dodavatelské vztahy se vyhrotily po rozdělení licencí na více subjektů. Situace se 
zkomplikovala dalšími převody majetku a účelovými nájemními smlouvami na části zařízení v 
dodavatelském řetězci. Výsledkem jsou nedohodnuté smluvní vztahy i ceny tepla. Z pohledu 
konečných zákazníků je to značná nejistota nejen v ceně tepla, ale i v ohrožení samotných 
dodávek tepla. Technologické problémy přitom v soustavě nejsou, neboť zařízení hlavního zdroje 
(teplárny) i zařízení rozvodů tepla je provozuschopné. 

Naopak lepším příkladem je lokalita Planá nad Lužnicí, kde kapitálově silný subjekt převzal do 
vlastnictví starou část soustavy, kde byla nutná rekonstrukce. Finanční náročnost úplné 
rekonstrukce této staré části soustavy by jinak asi byla nad možnosti původního vlastníka. 
Začleněním do velké modernizované soustavy se i tato část zákazníků bude podílet na výhodách 
z rozsahu a získá i nižší cenu za dodávky tepla. 

V případě, že je konečným vlastníkem např. velká, třeba i nadnárodní firma, musí být investice a 
hospodaření teplárenské soustavy v souladu s firemní politikou tohoto subjektu. V souladu s 
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taxonomií EU již tyto velké firmy sledují nejen soulad s politikou ochrany klimatu, ale i s 
konkrétními podmínkami a vykazování ESG. Investiční politika v jednotlivých lokalitách i v celku 
musí tak být v souladu a v rovnováze s klimatickými cíli, ale i v souladu s podnikatelskými 
představami vlastníků. Pokud investice těmto složitým kritériím nevyhoví, mohou být finanční 
prostředky přesměrovány jinam, v rámci celé velké skupiny i do jiných lokalit a teritorií. 

   



 

20 
 

3. Právní, ekonomický, regulatorní rámec teplárenství v ČR 

3.1. Regulace – co to vlastně je a jak ovlivňuje podnikání teplárenství 
Rozlišujeme pojem regulace od vnějších vlivů, které vyplývají z vývoje veličin, závislých na 
podmínkách trhu, na jiných podnikatelských subjektech – obvykle známé jako obecné riziko 
podnikání.  

Důsledky obecného rizika podnikání se projevují jako volatilita veličin na straně vstupů v 
nákladech na palivo, elektřinu, vodu, a to nejen ve výši jejich cen, ale i jejich dostupnosti, 
dostupnosti materiálů, technologií, služeb, pracovní síly a její kvalifikace. Volatilita je i u cen 
produkce, kde není cena alespoň pod částečnou kontrolou podnikatelského subjektu (nyní např. 
elektřina). Nejistoty jsou i na straně tržeb v prodeji produkce (vliv úspor a změny chování 
zákazníků na produkci tepla, vliv počasí). Naopak existují možnosti, příležitosti v nových oblastech 
podnikání (energetické služby, flexibilita, vedlejší podnikání). 

Regulaci zde chápeme jako vědomý vnější zásah do podmínek podnikání, regulace ovlivňuje 
rozhodování subjektů podnikajících v teplárenství. Významnou otázkou je předvídatelnost, 
stabilita a trvalost regulačních zásahů s ohledem na obvykle několikaletou přípravu a realizaci 
investice. V současném překotném vývoji energetiky je otázkou i (ne)návratnosti investice při 
regulačním zásahu ještě před obvyklým ukončením předpokládané životnosti, což je typické 
riziko, které odmítají investoři i úvěrové instituce podstupovat. 

3.2. Nefinanční regulace podmínek podnikání legislativou 
V ČR ovlivňují podnikání v teplárenství zejména Směrnice a Nařízení EU, z legislativy ČR je to pak 
zejména energetický zákon a navazující vyhlášky a předpisy. Zákony a vyhlášky obecného 
charakteru jako např. zákon o obchodních korporacích, daňové zákony, pracovněprávní, 
bezpečnostní a podobné předpisy nevytvářejí pro teplárenství v zásadě žádné zvýhodňující nebo 
naopak znevýhodňující podmínky. Naproti tomu je současná energetická legislativa velmi 
rozsáhlá, neboť kromě energetického zákona do podnikání v teplárenství zasahují zákony o 
ochraně životního prostředí (např. proces EIA, posouzení lokálních emisí), zákon o hospodaření 
energií a v řadě případů stavební předpisy. Významná omezení mohou představovat přístupy k 
dočasnému a trvalému využívání pozemků pro rozvody tepla.  

Specifickou podobou je regulace v kompetenci ERÚ, která zasahuje nejen do podmínek vstupu a 
opuštění samotného podnikání (licenční řízení), ale dále předepisuje konkrétní podobu 
technických a ekonomických údajů, které firmy předávají ERÚ k výkonu jeho činnosti v oblasti 
regulace teplárenství2. Součástí kompetencí ERÚ je i ekonomická (cenová) regulace, která přímo 

 
2 Dle zákona 458/2000 Sb. (v platném znění) je podnikatelskou činností výroba tepelné energie a rozvod tepelné 

energie. Tyto činnosti podléhají licencování a regulaci. Licencování nepodléhá situace, kdy dochází k výrobě tepelné 

energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka.  
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ovlivňuje hospodaření energetických společností. Touto regulací se tak nahrazuje tržní prostředí, 
a to zejména z důvodu, že dodavatelé tepla z SZTE mají v dané lokalitě do značné míry lokální 
monopol (z pohledu spotřebitele existují významné ekonomické, legislativní či organizační 
omezení pro zajištění jiného dodavatele či způsobu zásobování teplem – např. výstavbou 
vlastního zdroje). 

Evropská legislativa ovlivňuje podnikání v teplárenství přímo řadou dokumentů z oblasti ochrany 
klimatu, ale i dalšími právními dokumenty, které se teplárenství týkají nepřímo, neboť 
kogenerační výroba elektřiny je součástí trhu s elektřinou. Na tyto firmy se tak vztahují mj. 
Nařízení 2019/243 a příslušná Směrnice 2019/244 o pravidlech a o vnitřním trhu s elektřinou. 

3.2.1. Environmentální regulace 
Environmentální regulace se realizuje i přímou regulací nastavením limitů CO2, TZL a dalších 
emisí. Přímý vliv na náklady má kromě již zmíněných emisních povolenek ekologická daň, která 
je přímou platbou za spotřebu (fosilních) primárních zdrojů energie. Tato položka daně se v 
jednotlivých zemích EU významně odlišuje a odráží i národní politické a sociální preference. 

Nařízení EU 2018/1999 stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality v EU. Z dalších klíčových 
dokumentů je to zejména Směrnice 2003/87 o zavedení systému emisních povolenek EU ETS, 
která má přímý vliv na výši nákladů na palivo3.  

Podobně zásadní je nyní diskutované Nařízení4, které definuje tzv. taxonomii paliv a technologií. 
Taxonomie má sloužit investorům a financujícím subjektům k rozlišení, které investice jsou 
udržitelné a jsou v souladu s politikou EU v ochraně klimatu. Ve svém výsledku bude toto rozlišení 
přímo ovlivňovat dostupnost úvěrů a cenu kapitálu. Vliv má taxonomie i na chování investorů 
samotných, kteří již nyní rozlišují investice dle jejich souladu s politikou ochrany klimatu, ať již 
evropskou, národní, nebo i firemní. 

Taxonomie, resp. aktualizace Delegovaného aktu, kterou zveřejnila Evropská komise 2. února 
roku 2022 výrazným způsobem zasahuje do vývoje teplárenství v ČR. Z hlediska teplárenství jsou 
v taxonomii zásadní pasáže týkající se udržitelných investic do zemního plynu, jelikož zemní plyn 
by měl přechodně nahradit dosud v teplárnách nejvíce spalované uhlí. Nově zveřejněná 
taxonomie by měla nabýt účinnosti počátkem roku 20235.  

 
3 Tyto dokumenty definovaly původní rámec transformace energetiky a cílů k roku 2030. Tyto cíle, a defacto i rámec 

transformace energetiky, byly následně zásadně změněny tzv. „Zelenou dohodou“ publikovanou Komisí EU poprvé 

na podzim roku 2019 a následně i návrhem způsobu její implementace –tzv. balíček Fit for 55. 
4 Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, 

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en 
5 Nicméně současný konflikt na Ukrajině (březen 2022) a reálné riziko výpadků dodávek zemního plynu opět 

významně mění podmínky transformace teplárenství. 8.3.2022 Komise EU oznámila plán razantně snížit závislost na 

zemním plynu z Ruska o 2/3 a tuto závislost ukončit před rokem 2030 

(https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-rolls-out-plan-to-slash-russian-gas-imports-by-two-thirds-

before-year-end/). To může zcela zásadně ovlivnit časování původně plánovaného odchodu od uhlí v mnoha zemích 
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Dle taxonomie lze investici do zemního plynu považovat za udržitelnou, pokud je splněna alespoň 
jedna z následujících podmínek6: 

a) Emise skleníkových plynů z kogenerace tepla/chladu a elektřiny z plynných paliv jsou 
během životního cyklu nižší než 100 g CO2e na 1 kWh energetického výkonu kogenerace.  

b) Jde o investici do zařízení, pro které bylo vydáno stavební povolení do 31. prosince 2030 
a splňují všechny následující podmínky: 

i. činnost dosahuje úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s 
referenčními údaji o oddělené výrobě tepla a elektřiny; 

ii. přímé emise skleníkových plynů z činnosti jsou nižší než 270 g CO2e/kWh výstupní 
energie; 

iii. výrobnu elektřiny a/nebo tepla/chladu, která má být nahrazena, nelze nahradit 
obnovitelnými zdroji energie, a to na základě srovnávacího posouzení s nákladově 
nejefektivnější a technicky proveditelnou alternativou obnovitelných zdrojů 
energie o stejném instalovaném výkonu; 

iv. činnost nahrazuje stávající činnost kombinované výroby tepla/chladu a elektřiny s 
vysokým podílem emisí, samostatnou činnost výroby tepla/chladu nebo 
samostatnou činnost výroby elektřiny, která využívá pevná nebo kapalná fosilní 
paliva;  

v. výkon nově instalovaného zařízení (výrobny) nepřesahuje výkon nahrazovaného 
zařízení; 

vi. zařízení je navrženo a postaveno tak, aby využívalo obnovitelná a/nebo 
nízkouhlíková plynná paliva, a bylo připraveno na přechod na plné využívání 
obnovitelných a/nebo nízkouhlíkových plynných paliv nejpozději do 31. prosince 
2035, přičemž řídicí orgán schválí závazný a ověřitelný plán; 

vii. nahrazení vede ke snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 55 % na kWh 
vyrobené energie;  

viii. rekonstrukce zařízení nezvýší instalovaný výkon zařízení;  

ix. pokud se činnost uskutečňuje na území členského státu, v němž se k výrobě 
energie používá uhlí, zavázal se tento členský stát postupně ukončit používání uhlí 
k výrobě energie a oznámil to ve svém integrovaném národním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu uvedeném v článku 3 nařízení (EU) 2018/1999 nebo v jiném 
nástroji. 

Představený návrh taxonomie pro teplárenství v podstatě znamená, že pro úspěšnou náhradu 
uhlí zemním plynem bude třeba pro nová zařízení získat stavební povolení nejpozději do konce 

 
EU včetně ČR. V každém případě to zásadně zvyšuje nejistoty v plánech transformace teplárenství a odchodu od uhlí, 

které počítaly nejen v ČR s využitím zemního plynu jako tzv. „přechodného“ paliva. 
6 Jde o návrh platný k 10.3.2022, jak bylo výše uvedeno, je možné, že v reakci na konflikt na Ukrajině dojde k určitým 

revizím např. časového rámce. 
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roku 2030. Současně bude třeba zajistit významné množství nízkoemisních plynů (vodík, 
biometan), které budou muset nové zdroje po roce 2035 spalovat namísto zemního plynu. 
Rozhodnutí o tom, kde nízkoemisní plyny získat, zůstává v kompetenci tepláren. Nabízí se např. 
vlastní výroba vodíku resp. biometanu v místě výroby, případně spalovat dále směs plynů 
z plynárenské soustavy s tím, že teplárna bude nakupovat zelené certifikáty. Nutno říci, že zelené 
certifikáty na biopaliva v současné chvíli v ČR nejsou zavedeny. Otázkou zůstává reálná 
disponibilita takového významného množství nízkoemisních plynů a také technologická 
připravenost celé infrastruktury.  

3.3. Regulace specifická pro energetiku a teplárenství 
3.3.1. Regulace produkce 

Regulace produkce znamená, že dodavatel je nejen povinen dodržovat kvalitativní požadavky, 
standardy dodávek, ale umožňuje uložit i další povinnosti. Pro regulované subjekty v energetice 
platí v zásadě povinnost ke své soustavě připojit každého, kdo o to požádá, pokud tomu nebrání 
zdůvodněná omezení, vyjmenovaná v zákoně. Další specifickou povinností je ochrana zákazníků 
spočívající v možnosti uložit určitému subjektu povinnost dodávek nad rámec licence7. Tato 
povinnost je v teplárenství časově omezená na 12 měsíců, ale i tak bývá významným zásahem do 
jeho činnosti. 

Legislativa definuje podmínky získání licence a s tím spojené povinnosti dodávek třeba i nad 
rámec licence, povinnost připojení a podmínky odpojování, povinnosti informovanosti vůči 
zákazníkům a okolí (nad rámec běžného finančního výkaznictví) 

Obecně platí, že přímá cenová regulace se uplatňuje v případě nedostatečného konkurenčního 
prostředí. V současné době platí i pro teplárenství, kde kalkulace ceny tepla podléhá pravidlům v 
cenovém rozhodnutí ERÚ a případné následné kontrole. 

3.3.2. Regulace chování zákazníků 
Důležitým parametrem, ovlivňujícím rozvoj soustav CZT, je i regulace chování zákazníků. 
Legislativa stanoví pravidla pro zjišťování a zveřejňování parametrů budov např. vyhláškou o 
průkazu energetické náročnosti budov, povinností energetického auditu a dalšími předpisy 
navazujícími na zákon o hospodaření energií. Legislativa omezuje i podmínky odpojení od 
účinných SZTE. Tepelné a další parametry budov a dalších zásobovaných objektů a technologií 
ovlivňují při vysokých cenách energie investiční rozhodování investorů, odběratelů tepla a chladu. 

Lokální, resp. krajské energetické strategie (koncepce) a koncepční dokumenty jsou na 
regionální úrovni zásadními dokumenty. Jejich nevýhodou bývá jejich častá zastaralost a 
nevyřešenou otázkou zůstává jejich závaznost pro podnikatelské subjekty. Možnosti ovlivnění z 

 
7 Typicky se může jednat o případy, kdy držitel licence na výrobu a/nebo rozvod tepla ukončí svoji činnost. ERÚ pak 

uloží jinému subjektu (držiteli licence) zajistit „odpadlé“ dodávky tepla provozováním výrobního zdroje a/nebo 

rozvodné soustavy. 
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pohledu (většinového) akcionáře jsou větší v případě municipálního podílu na vlastnictví, 
nicméně i zde je potřeba přihlížet k zájmům menšinových akcionářů. Lze říci, že problémy vznikají 
spíše v případech, kdy je teplárenský řetězec (výroba, primární a sekundární rozvody tepla, lokální 
zdroje) rozdělen mezi různé vlastníky. 

3.3.3. Finanční regulace a zásahy 
Finanční regulace a zásahy mají zpravidla charakter přímých podpor vybraných činností a 
technologií.  

Provozní podpora se nyní realizuje podporou části KVET menších výkonů, podporou tepla 
získaného z OZE, a to převážně formou příplatků, bonusů k hodnotě produkce. Pro větší soustavy 
je zavedena podpora, příplatek za vysokoúčinnou KVET. Provozní podpora během životnosti 
může být významným příspěvkem k ekonomice provozu, ale neřeší obvyklý problém vysokých 
počátečních investic.   

Nenávratná investiční podpora formou dotace na vybrané technologie a projekty je obvykle 
podmíněna zprovozněním investice a dosažením deklarovaných parametrů. U kapitálově slabších 
investorů může být určitým problémem období mezi platbami dodavatelů a skutečným příjmem 
dotačních peněz, což si pak vede k nutnosti překlenovacích úvěrů. Naproti tomu již pouhý závazný 
příslib přidělení dotace umožní lepší přístup k potřebným úvěrům. Investiční podpora je i 
vhodnějším podpůrným nástrojem v případě investic, které svým rozsahem přesahují obvyklou 
investiční aktivitu firmy.  

Potřeba dotací u finančně náročnějších investic vlastně umožňuje dorovnat rozdíl mezi 
historickou cenou zařízení s delší životností (rozvody, zdroje), kde prostředky vytvořené z odpisů 
nestačí ani na prostou obnovu zařízení v současných cenách (3-5 násobek). Dotace je z tohoto 
pohledu významná u kapitálově slabších subjektů, které nemohou přesouvat významné 
prostředky z jiných aktivit na tu, kterou je aktuálně nutné financovat. Kromě některých 
soukromých firem je to obvyklý problém u měst a obcí, které v rozpočtech pracují s pravidelnými 
(většinou daňovými) příjmy a výdaji a nemají reálnou možnost kumulovat a vázat několik let větší 
objem financí.  

Principiálním problémem je to, že ze snížených odpisů nejde částku, odpovídající dotaci zahrnout 
do oprávněných nákladů a do kalkulace ceny tepla. Pokud se ale zisk kalkuluje v přiměřené, 
regulované výši, lze ale jeho část dlouhodobě odkládat alespoň na část budoucích investic a 
nerozdělovat tyto dotované peníze mimo firmu. 

Klimatickoenergetická politika nyní poměrně jasně vymezuje technologie, na které je a bude 
podpora poskytována. U nových, zatím nevyzkoušených technologií, může mít formu podpory 
pilotních projektů, které primárně necílí na ekonomiku investora, ale na vyzkoušení 
implementovatelnosti nové technologie. K těmto novým technologiím lze řadit zatím nepříliš 
využívanou akumulaci tepla (snižuje nároky na špičkový instalovaný výkon), tepelná čerpadla 
velkých výkonů, využití vodíku aj. 
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V teplárenství bude podporována zejména plná dekarbonizace, kdy nová investice zcela nahradí 
paliva bezemisní technologií, např. přechod na biomasu, teplo z bioplynu, biometanu, využití 
odpadního tepla, popř. i samotné zařízení na energetické využití odpadů.  

Částečná dekarbonizace plynofikací je sice v souladu s poslední variantou taxonomie EU, nicméně 
je považována za přechodné řešení. Délka přechodného období, kdy je a bude podpora 
poskytována a provoz dovolen, by měla odpovídat obvyklé životnosti zařízení. Obvyklá životnost 
plynových kotlů a kogeneračních jednotek do výměny za nový zdroj energie je nejméně 15-20 let, 
a to i u malých výkonů pro jednotlivé byty a rodinné domky. V případě vynuceného ukončení 
provozu před koncem ekonomické životnosti sice podnikatelský subjekt jednorázově odepíše 
zůstatkovou hodnotu zařízení, ale nelze předpokládat jeho zpeněžení za významnou částku. 
Účetní ztráta sama o sobě nemusí vadit, ale zásadní problém je v tom, že nebyly akumulovány 
dostatečné peněžní prostředky na obnovu, modernizaci. Nelze předpokládat, že by ekonomicky 
racionální subjekt investoval vlastní prostředky např. na 20 let s perspektivou omezení např. na 
10 let provozu (např. plynová kogenerace). Z tohoto pohledu je rok 2030 asi polovinou životnosti 
zařízení, která budou instalována v nejbližších letech.  

Kapitálově slabší subjekty mají následně problém se získáním peněz na modernizaci, neboť 
obvykle nemají možnost přesouvat kapitál z jiných aktivit. Ve stejné pozici jsou i vlastníci z řad 
měst a obcí, pro něž je zvýšení kapitálu spolu s peněžním plněním výdajem, který si obvykle 
nemohou dovolit. Pokud se na tomto postupu neshodne zastupitelstvo, vzniká tak i další 
komplikace.  

Snížení dopadů na klima lze dosáhnout i snížením ztrát ve výrobě, rozvodu a spotřebě energie 
bez záměny primárního energetického zdroje. V současné době takto probíhají rozsáhlé 
rekonstrukce tepelných parních sítí na horkovodní. Podpora těchto investic dotacemi významně 
přispívá k jejich realizaci.   

Dotace z Modernizačního fondu poskytnutím přímé dotace na investice jsou žádoucí formou 
podpory. Pro investory je důležitá otázka předvídatelnosti jednotlivých výzev, jejich rozsahu a 
parametrů s ohledem na dobu přípravy projektů a výstavby. Podstatná jsou i vymezení priorit, a 
to zejména podporovaných technologií, případné vymezení podporovaných subjektů a lokalit.  

Další zdroj dotací je Just Transition Fund, zaměřený zejména na obnovitelné zdroje, úspory 
energie a dopravu (ovšem týká se pouze tzv. „uhelných regionů“ – Moravskoslezského kraje, 
Ústeckého kraje a Karlovarského kraje). Dotační program zaměřený na modernizaci je Fond 
obnovy (Recovery and Resilience Facility), který bude poskytovat dotace na modernizaci 
distribuce tepla v SZT. Podobně by nástupnické programy OPPIK měly podporovat i vyvedení 
tepla z bioplynových stanic, resp. výrobu biometanu pro využití i v teplárenství. 

Nepřímou finanční podporu nebo naopak znevýhodnění představují zásahy do soustavy daní. 
Nástrojem může být různá sazba DPH (ve vztahu k domácnostem), případně daňová podpora 
vybraných technologií (např. dříve daňové prázdniny OZE – do roku 2010).  Společným 
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problémem daňových úprav je obvykle jejich nesymetrie vůči různým skupinám odběratelů i v 
případě stejného paliva nebo i technologie. Příkladem je známá nesymetrie „zdanění“ formou 
emisních povolenek a ekologické daně u velkých subjektů.  

 

3.4. Sektor Coupling a teplárenství 
Současné trendy transformace energetiky jako odvětví, lze charakterizovat především jako: 

- dekarbonizaci a dosažení klimatické neutrality, 

- decentralizaci sektoru energetiky a implementaci nových prvků pro řízení sítí (smart grids, 
smart metering apod.), 

- masivní rozvoj užití obnovitelných zdrojů včetně tzv. intermitentních zdrojů (především 
fotovoltaika a větrné elektrárny), 

- propojování sektorů energetiky mezi sebou a s dalšími sektory národního hospodářství, 

- vznik nových modelů organizace trhů s energiemi, vznik nových subjektů (např. 
agregátoři, energetické komunity, apod.) a výrazně větší začleňování spotřebitelů energií 
do trhu s energiemi (tzv. aktivní zákazníci). 

 

Koncept Sector Coupling se začal široce diskutovat na začátku minulé dekády, a to zejména 
v souvislosti s prudkým růstem výroby elektřiny z větrných a fotovoltaických elektráren8.  

I přesto, že se koncept Sector Coupling stal takto široce diskutovaným tématem a obecně 
používaným termínem, jeho pojem, i přes řadu snah, dosud není plně ukotven z hlediska obsahu. 
Lze se tak setkat s různým chápáním pojmu Sector Coupling. Např. z pohledu sektoru 
elektroenergetiky bývá častý pohled na Sector Coupling jako na elektrizaci dopravy a vytápění, 
resp. na elektrizaci dalších sektorů hospodářství, kde se dosud dominantně využívají fosilní paliva. 
Naopak z pohledu sektoru plynárenství se tento koncept často chápe především jako masivní 
plynofikace odvětví, kde je obtížné dosahovat plné elektrizace. Spolu s tím je pak zdůrazňována 
vazba na sektor elektřiny pomocí technologie Power-to-Gas a ukládání energie. Z pohledu 
sektoru dopravy je koncept Sector Coupling chápán jako masivní elektrizace s doplněním o využití 
plynu tam, kde je technologicky a ekonomicky komplikované využívat elektřinu (např. nákladní 
doprava). Sektor budov naopak často tento koncept primárně vykládá jako masivní rozvoj 
centrálního vytápění a využití technologií tepelných čerpadel, solárních panelů, bateriových 

 
8 Viz např. K Schaber (2013: Integration of Variable Renewable Energies in the European power system: a model-

based analysis of transmission grid extensions and energy sector coupling. 

https://mediatum.ub.tum.de/doc/1163646/document.pdf nebo  

Scheibahn at el (2015):  Power to gas: Technological overview, systems analysis and economic assessment for a case 

study in Germany. International Journal of Hydrogen Energy, 40(12), 4285–4294. 



 

27 
 

úložišť v jednotlivých budovách. Společným cílem je však především umožnit razantní zvýšení 
obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu. 

Integrace mezi sektory na straně spotřeby a jejich propojení na sektory dodávající energii je tak 
v současnosti významným trendem v chápání pojmu Sector Coupling9. Sektor Coupling je do 
značné míry postaven na myšlence tzv. přímé a nepřímé elektrizace sektoru spotřeby, což 
umožňuje využít především očekávanou masivní výrobu elektřiny z intermitentních zdrojů 
energie – fotovoltaických a větrných elektráren. Základní představu o konceptu Sector Coupling 
uvádí Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Obrázek 6 Princip přímé a nepřímé elektrifikace sektoru spotřeby prostřednictví konceptu Sector Coupling 

 

Elektrizace sektorů spotřeby energie, dříve založených na spotřebě fosilních paliv, může být buď 
přímá – např. elektromobilita, či tepelná čerpadla pro lokální vytápění, nebo nepřímá, kdy 
z důvodů technologie na straně spotřeby není možné nahradit fosilní paliva přímo elektřinou, ale 
je možné fosilní paliva nahradit např. (bio)metanem, (zeleným) vodíkem nebo syntetickými 
biopalivy (e-fuels). Typickými oblastmi, kde v současnosti nelze předpokládat nahrazení spotřeby 
fosilních paliv elektřinou, jsou především námořní doprava, nákladní doprava na velké 
vzdálenosti, letectví, průmyslové procesy vyžadující procesní teplo, chemická výroba apod. 

Klíčovými technologiemi pro implementaci konceptu Sector Coupling jsou technologie na 
akumulaci energie. Jde nejen o uložení okamžitý přebytků elektřiny z výroby ve fotovoltaických a 
větrných elektrárnách, ale i o využití akumulace pro služby flexibility pro zajištění spolehlivého 
chodu elektrizační soustavy, resp. obecně dodávek energie. Technologie pro ukládání okamžitých 
přebytků elektřiny jsou založeny na akumulaci: 

- v podobě tepla (Power-to-Heat),  

- v podobě plynu (Power-to-Gas), 

 
9 Study for ITRE (2018): Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise? 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)626091 
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- v podobě tekutých paliv vyráběných z vodíku, resp. metanu pomocí elektřiny z OZE 
(Power-to-Liquid), 

- v podobě dobíjení baterií elektromobilů v době přebytků elektřiny (Power-to-Move) 
 

Tyto technologie jsou souhrnně označovány jako Power-to-X.  

Za jednu z klíčových technologii pro dekarbonizaci průmyslu a energetiky, resp. energetický nosič, 
je v současnosti považován vodík10. 

Koncept Sector Couplingu se rozpracovává i pro sektor vytápění a chlazení (což v sobě obsahuje 
i sektor teplárenství - SZTE). Zde se hovoří o tzv. systémech SZTE 4. generace, které efektivně 
umožní propojení centrálních a decentrálních zdrojů, bude poskytovat služby flexibility (velké 
ekektrokotle, tepelná čerpadla, akumulace tepla) a současně umožní efektivní využití odpadního 
tepla a nízkouhlíkových (bezuhlíkových) plynných paliv. Postupný vývoj změn v SZTE a směřování 
k SZTE 4. generace uvádí následující Obrázek11.  

 

 

 
10 Významnou výhodou vodíku je především široké spektrum jeho užití: vodík může být přímo spalován (pro výrobu 

elektřiny a tepla nebo jako palivo v dopravě), může být transformován do dalších produktů majících energetické 

využití, jako je výroba metanu, metanolu nebo dalších syntetických kapalných paliv, vodík může současně sloužit i 

jako vstup do průmyslových procesů (výroba čpavku nebo hnojiv), může být využíván i v metalurgii, např. při výrobě 

železa. Více také v kapitole 3. 
11 Jednotlivé technologie a zdroje a jejich uplatnitelnost v podmínkách ČR jsou podrobně rozpracovány v Kapitole 4. 
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Obrázek 5 Vývoj sektoru SZTE směrem k SZTE 4. generace12. 

 

 

3.5. Shrnutí  
Teplárenství, stejně jako ostatní sektory energetiky, je v procesu zásadní transformace. 
Transformace sektoru teplárenství reflektuje především, nikoliv však výlučně: 

• Strategické cíle EU a ČR v dekarbonizaci nejen energetiky, ale i celé ekonomiky. 

• Významné změny na straně poptávky po zajištění potřeb tepla pro vytápění, chlazení 
a průmyslové procesy; tyto změny jsou vyvolány jednak zvyšujícími se požadavky na 
energetickou efektivnost (včetně požadavků explicitně definovaných normativními a 
legislativními dokumenty – např. energetická náročnost budov, apod.), změnami ve 
struktuře ekonomiky (např. změna podílu energeticky náročných odvětví na 
ekonomice ČR) a současně i změnami ve spotřebních návycích a chování spotřebitelů 
energie (a to ve všech sektorech – obyvatelé, veřejný sektor, podnikatelský sektor). 

 
12 Převzato z H. Lund et al (2014): 4th Generation District Heating (4GDH) Integrating smart thermal grids into future 

sustainable energy systems. Energy 68 (2014) 1-11 
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• Reálnou dostupnost „nových“ technologií pro nasazení v komerčním měřítku (např. 
masová dostupnost vodíku při přijatelných nákladech produkce). 

• Reálnou dostupnost dodavatelských kapacit – jak pro dodávky vlastních technologií, 
tak i pro realizaci vlastních projektů13. 

• Reálnou dostupnost zemního plynu, biomasy, alternativních paliv14. 

• Ekonomickou udržitelnost transformace z pohledu cen dodávkového tepla pro 
jednotlivé skupiny odběratelů. 

• Změny v ostatních sektorech energetiky15. 
 

Transformace sektoru teplárenství z výše uvedených důvodů je spojena s řadou nejistot, která 
zvyšují rizika podnikání v tomto sektoru. 

V současnosti uplatňovaná regulace odvětví (v užším slova smyslu regulace cen tepla) primárně 
slouží jako náhrada tržního prostředí a k ochraně konečných spotřebitelů. Z principu je zaměřena 
na to, aby zákazník nehradil náklady, které nejsou nezbytné pro dodávku tepla v daném roce. 
Současná metoda regulace má časový horizont jednoho roku a je v zásadě nemožné do ní 
systémově promítat dlouhodobější hledisko transformace odvětví. V zásadě, s určitým 
zjednodušením, podnikatelské subjekty v tomto sektoru znají konkrétní podmínky pro podnikání 
pouze v horizontu jednoho roku. To je významným rozdílem od sektorů přenosu a distribuce 
elektřiny, resp. přepravy a distribuce plynu, kde jsou pravidla regulace stanovena na období 5 let 
(aktuálně 5. regulační období na roky 2021-2025). 

Dalšími ekonomickými problémy spojenými s transformací odvětví teplárenství jsou: 

- Značná míra odepsanosti zařízení sloužícího pro výrobu a/nebo dodávku tepla s tím, že 
odpisy (díky tomu, že na rozdíl od sektoru elektroenergetiky nedošlo k přecenění 
majetku) netvoří dostatečný zdroj pro financování (alespoň) prosté obnovy. 

 
13 Např. TSČR odhaduje dodavatelskou kapacitu na rekonstrukci rozvodů tepla ve výši max. 20-25 km/rok. (viz 

https://ekonom.fel.cvut.cz/cs/katedra/lide/valenmi7/cic2030/reports/ipp-teplarenstvi-report-final.pdf) 
14 Současný konflikt na Ukrajině (březen 2022) ukazuje reálná rizika v zajištění zásobování zemním plynem. Současně 

stále se zvyšující požadavky na udržitelnost (získávání) biomasy v kombinaci s důsledky kůrovcové kalamity do 

budoucnosti významně ovlivňují (omezují) potenciál biomasy pro energetické účely včetně teplárenství. 
15 Transformaci sektoru teplárenství nelze vytrhávat z rámce transformace celého odvětví energetiky v kontextu 

změn celé ekonomiky ČR. Mezi jednotlivými sektory energetiky existují silné vazby, např. transformace teplárenství 

se potenciálně dotýká sektoru elektroenergetiky, ať už se to týká zdrojové částí (výroba elektřiny v kogeneračních 

soustrojích), nebo zajišťování služeb flexibility (role akumulace tepla ve vazbě na velké elektrokotle, kogenerační 

jednotky, velká tepelná čerpadla apod.), resp. využívání OZE. Specifickou otázkou je využití technologie akumulace 

energie do vodíku, resp. nepřímá elektrizace prostřednictvím produkce biometanu, resp. tzv. e-fuels. 
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- Významné investice realizované v minulé dekádě pro splnění limitů klasických škodlivin 
(typicky u výroben na bázi uhlí), které nejsou a při předpokládané transformaci sektoru 
teplárenství ani nebudou účetně odepsané16. 

 

Systematická transformace teplárenství vyžaduje vytvořit adekvátní podmínky, které by měly, 
nikoliv však výlučně, zahrnovat: 

- Vytvoření dlouhodoběji platných pravidel regulace (ve výše uvedeném smyslu cen tepla) 
s cílem snížit rizika podnikání v sektoru. 

- Vytvoření systematického rámce (strategie) transformace celého odvětví (včetně řešení 
otázky případné decentralizace části dosud centrálních systémů SZTE) s tím, že tato 
strategie je promítnuta do konkrétních pravidel regulace odvětví a nastavení podpůrných 
a dotačních schémat, 

- V návaznosti na strategii transformace celého odvětví definovat strategii vypisování výzev 
z jednotlivých dotačních a podpůrných programů tak, aby tyto prostředky umožnily 
směřování transformace k dlouhodobému cíli dekarbonizace sektoru a implementace 
konceptu Sector Coupling směrem k SZTE 4. generace.  

- Pravidla pro provázání transformace sektoru teplárenství na sektor energetiky s důrazem 
na vazbu na sektor elektroenergetiky (kogenerace, služby flexibility); sektor teplárenství 
může sehrát významnou roli pro zajištění spolehlivého fungování sektoru 
elektroenergetiky. 

- Pravidla pro provázání transformace sektoru teplárenství na strategii / cíle v oblasti 
energetické efektivnosti (renovace budov, zvyšování energetické efektivnosti v průmyslu 
apod.). 

- Podporu výzkumu a pilotních projektů podporujících transformaci sektoru teplárenství, 
implementaci konceptu Sector Coupling při směřování k SZTE 4. generace (zejména 
s cílem poskytování služeb flexibility, akumulace energie, začleňování OZE do soustav 
SZTE, využívání odpadního tepla atd.). 

 

 

 
  

 
16 Viz např. studie ČVUT FEL KLIMATICKO-ENERGETICKÉ INVESTICE V TEPLÁRENSTVÍ, 2021, 

https://ekonom.fel.cvut.cz/cs/katedra/lide/valenmi7/cic2030/reports/ipp-teplarenstvi-report-final.pdf 
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4. Technologie a jejich analýza 
Následující kapitola poskytuje přehled hlavních „nových“ technologií a zdrojů (tedy technologií a 
zdrojů, které jsou součástí zejména teplárenství třetí a čtvrté generace17). Hlavní tabulka 
obsahuje souhrnné hodnocení vybraných aspektů těchto technologií a zdrojů, které jsou klíčové 
pro dekarbonizaci a transformaci sektoru teplárenství. 

Hodnocenými technologiemi a zdroji na základě požadavků projektu jsou: 

- tepelná čerpadla,  

- tepelná akumulace, 

- elektrokotle, 

- solární termální technologie, 

- kogenerace (trigenerace),  

- udržitelná biomasa, 

- zelený vodík,  

- odpadní teplo.  

Nad rámec bylo dodáno energetické využití odpadů, resp. tuhých alternativních paliv. 

4.1. Technologie a jejich ohodnocení 
Hlavními aspekty hodnocení jsou: 

- ekonomická efektivnost (investiční a provozní náklady a životnost technologie),  

- technické hledisko (účinnost, využití pro vytápění v SZTE, připravenost technologie, 
infrastrukturní požadavky),  

- implementovatelnost v podmínkách ČR, 

- okrajové podmínky využití technologie, 

- příspěvek k flexibilitě soustavy (podpora zapojení intermitentních obnovitelných zdrojů 
energie), 

- obecné výhody a nevýhody technologie. 

U vybraných technologií je pak v Příloha I. Karty hodnocení technologií tohoto dokumentu 
připravena tzv. karta hodnocení, tedy podrobnější rozbor ke každému hledisku hodnocení. 

 
17 Henrik Lund, Sven Werner, Robin Wiltshire, Svend Svendsen, Jan Eric Thorsen, Frede Hvelplund, Brian Vad Mathiesen, 4th 
Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems, Energy, Volume 68, 
2014, Pages 1-11, https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.089. 
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K okrajovým podmínkám, které se vztahují k obecnému konceptu transformace teplárenství 
směrem k třetí a čtvrté generaci, patří zejména: 

- Požadavek na snížení teploty v SZTE. V teplárenství „druhé“ generace se teplota v 
soustavě pohybuje typicky okolo 110°C/80°C, většina tzv. nových technologií vyžaduje pro 
efektivní fungování teploty do 100°C, až cca 60-70°C/20-40°C18 . 

- Dá se předpokládat další snižování spotřeby tepla na vytápění s postupující rychlostí a 
hloubkou renovací a zpřísňujícími se požadavky na energetickou náročnost budov19.  

- Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu20 předpokládá, že do 2030 přibude v 
ČR cca 2000 MW instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů (z toho zhruba polovina 
budou velké instalace21) a 600 MW větrných elektráren. Vzhledem k novým požadavkům 
na dekarbonizaci je možné očekávat nárůst těchto ambicí22. To s sebou tedy ponese 
rostoucí požadavky na připojení intermitentních zdrojů elektrické energie a řešení využití 
přebytků elektřiny z těchto zdrojů v některých časových úsecích. To bude vytvářet 
možnosti, aby i teplárenství mohlo využívat tuto elektrickou energii např. pro akumulaci 
tepla. Velký podíl intermitentních zdrojů ve zdrojové části ES bude obecně vyžadovat 
výrazný nárůst podpůrných služeb, resp. služeb na trhu flexibility. Zde může být výhodou 
teplárenství schopnost odebírat přebytečnou energii (elektrokotle, tepelná čerpadla), 
resp. díky akumulaci tepla a setrvačnosti soustav SZTE reagovat na nedostatek elektřiny 
zvýšením její výroby (na úkor výroby tepla). 

 

Vybrané technologie a jejich hodnocení pro transformaci teplárenství zachycuje následující 
tabulka. Tabulka představuje „časový řez“ v roce 2030, tedy jednotlivá hlediska (zejména první 
tři sloupce) reagují zejména na implementovatelnost za rokem 2030, respektive očekávanou 
připravenost technologií v roce 2030. Sloupec „Časové hledisko“ pak zohledňuje připravenost 
dané technologie do roku 2030. 

 
18 Henrik Lund, Sven Werner, Robin Wiltshire, Svend Svendsen, Jan Eric Thorsen, Frede Hvelplund, Brian Vad Mathiesen, 4th 
Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems, Energy, Volume 68, 
2014, Pages 1-11, https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.089. 
19 Dlouhodobá strategie renovace budov ČR počítá v tzv. optimálním scénáři s poklesem konečné spotřeby energie v roce 2030 o 
8 % a 23 % v roce 2050 a poklesem měrné potřeby tepla na vytápění o 15 % (2030), resp. 38 % (2050) oproti 2020. Hypotetický 
scénář, který je blíže současným požadavkům na klimatickou neutralitu v roce 2050, počítá s poklesem konečné spotřeby energie 
o 16 % (2030), resp. 45 % (2050). 
20 https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-
energetiky-a-klimatu--252016/ 
21 Valentová, M., Knápek, J., Mikeska, M., Vašíček, J. 2020. Investiční potřeba pro naplnění klimaticko-energetických cílů k roku 
2030 v ČR. Budovy a obnovitelé zdroje energie. České vysoké učení technické v Praze. 
22 Např. jen firma ČEZ, a.s. oznámila v roce 2021 plán navýšit instalovaný výkon ve výrobnách na bázi OZE ve výši 

6000 MW s tím, že převážná část kapacity bude ve fotovoltaických elektrárnách. https://www.hybrid.cz/cez-chce-

do-roku-2030-mit-6-gw-solarnich-elektraren-zameri-se-i-na-nabijecky/ 
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Tabulka 1 Hodnocení technologií/zdrojů energie pro transformaci teplárenství – časový řez v roce 2030 

Technologie 
/Zdroj 

Ekonomická 
efektivnost Technické hledisko Implementovatelnost 

v podmínkách ČR 

Časové hledisko 
(dá se s nimi 

počítat do roku 
2030) 

Okrajové 
podmínky 

užití 
technologie 

Příspěvek 
k flexibilitě 

soustavy 
Výhody Nevýhody/ bariéry 

Plynová 
kogenerace 

(trigenerace) 

Investiční 

náklady cca 25 

tisíc Kč/kW (větší 

zdroje) 

Zvládnutá technologie; 

Vysoká účinnost 90-
95%; Dodávky tepla a 

elektřiny vč. 

podpůrných služeb; 

Možnost ozelenění 
plynu 

Zvládnutá technologie 

(zemní plyn, bioplyn) 

Ano, s výhledem 

vyššího využití 

„ozeleněných“ 

plynů 

V případě 
trigenerace 

nutnost 

rozvodů 

chladu 

Ano 

Spolehlivá technologie; 

Modularita 
v případě trigenerace; 

Vysoké využití i v 

letních obdobích; 

Může fungovat jako 
zdroj tepla i chladu 

Dostupnost a cena a 

paliva; 

Není bezemisní zdroj 

Tepelná 
čerpadla 

(kompresorová) 

Vyšší desítky tisíc 

Kč/kW 

Zvládnutá technologie; 

Vysoká účinnost; 

Topný faktor cca 3.5; 

Podpůrné služby 

Podmínky velmi 
podobné okolním 

zemím. 

Tedy při splnění 

okrajových podmínek 

lze. 

Standardní 
technologie, lze 

očekávat projekty 

na centrálních 

systémech. 

Nízká teplota 

v soustavě; 
Schopnost 

strategického 

plánování a 

koordinace; 

Cena elektřiny 
a plynu 

Ano, 

významný 

Inkluze OZE a 

odpadního tepla; 
Flexibilita a podpůrné 

služby; 

Dostupnost zdrojů 

téměř všude; 

Může fungovat jako 
zdroj tepla i chladu 

Nedostatečná 

standardizace projektů 

i know-how; 

Dostupnost zdrojů 
(stálost, časový 

horizont); 

Vysoká teplota v 

soustavě SZTE; 
Velmi vysoká závislost 

na ceně elektřiny a 

plynu 

Zelený vodík 

V současnosti 
nekonkurencesc

hopné; 

Do roku 2030 až 

poloviční náklady 
na elektrolyzéry 

Nižší účinnost výroby 

H2 (lze zvýšit využitím 
odpadního tepla); 

Pro vyšší objem 

přimíchání do stávající 

soustavy – nutná 

kompletní nová 
infrastruktura (včetně 

úpravy zdrojové části) 

Fáze experimentálních 

projektů; 
Není dostatečný 

„scale-up“; 

Nedostatek výrobních 

kapacit; 

Lze očekávat postupné 
přimíchávání do 

soustav se ZP 

V zásadě ne – 

realizace 

maximálně 

pilotních/demonstr

ačních projektů 

Rozvoj 

obnovitelných 

zdrojů; 

Finalizace 

technologie 

Ano – v 

elektrizační 
soustavě; 

Využití 

přebytků 

elektřiny z 
intermitentní

ch zdrojů 

Umožnění sector 

coupling; 

Využití přebytků 

intermitentních OZE 

Nezralá technologie; 

Nová infrastruktura; 

Omezení v přepravě a 

skladování 

BIO složky 
Tuhá biomasa 

V současnosti 

konkurencescho
pná technologie 

Kogenerace Ni 

cca 85-78 tis. 

Kč/kWe, Výtopny 

cca 20-18 tis. 
Kč/kWt (20-50 

Standardně 

uplatňovaná 
technologie, 

uvažovaná jako možný 

substitut uhelných 

zdrojů v rozmezí 20-50 
a 50-300 MWt  

Zvládnutá technologie, 
základní omezení je 

v dostupnosti tuhé 

biomasy s ohledem na 

kritéria udržitelnosti 

Ano, standardní 

technologie, počítá 

se s ní 

v transformaci 

Systematická 

politika 
v oblasti 

rozvoje 

udržitelné 

biomasy 

z různých 
zdrojů 

Ano, 

obdobně 

jako plynová 

kogenerace 

Spolehlivá, ověřená 

technologie, snadné 

škálování, výtopny i 

kogenerace. 

Potenciál biomasy ve 
vazbě na kritéria 

udržitelnosti, negativní 

vliv kůrovcové 

kalamity 
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23 Návrh transformace sektorů teplárenství zpracovaný MPO na podzim 2020 předpokládal podíl biomasy na náhradě uhlí ve zdrojích nad 20MWt v rozmezí cca 
20-25% (max). 
24 Podrobnosti o možnostech poskytování služeb flexibility pomocí BPS viz např.  https://czbiom.cz/wp-content/uploads/casopis_Biom_2021_01_WEB.pdf 
25 V roce 2020 bylo v Evropě celkem 994 zařízení na výrobu biometanu a celková výroba biometanu činila 32 TWh, tedy asi 3,3 miliardy m3. Přibližně 3/4 celkové 
produkce biometanu se vtláčí do plynárenské sítě, zbytek se využívá lokálně v místě výroby. Zeměmi s nejvyšším podílem vtláčení biometanu do plynárenské sítě 
v roce 2019 byly Německo (10 TWh), Spojené království (4,1 TWh) a Dánsko (1,75 TWh). Pokračování současného trendu rozvoje bioplynových stanic a 
biometanových stanic vede ke zdvojnásobení jejich podílu na obnovitelné energii do roku 2030). European Gas Association – Annual Report 2020.  
https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2021/01/Annual-Report-2020-new.pdf, Biomethane Map 2021. European Biogas Association. 2022. 
https://www.europeanbiogas.eu/biomethane-map-2021/, European Gas Association –Statistical Report 2020. https://www.europeanbiogas.eu/eba-statistical-
report-2020-shows-significant-growth-and-potential-of-biomethane-to-decarbonise-the-gas-sector/  

Technologie 
/Zdroj 

Ekonomická 
efektivnost Technické hledisko Implementovatelnost 

v podmínkách ČR 

Časové hledisko 
(dá se s nimi 

počítat do roku 
2030) 

Okrajové 
podmínky 

užití 
technologie 

Příspěvek 
k flexibilitě 

soustavy 
Výhody Nevýhody/ bariéry 

MWt, 50-300 

MWt) 

Kogenerace – 

poskytování 
podpůrných služeb 

teplárenství k roku 

203023 

BIO složky 
bioplyn 

V současnosti 

technologie 
s lokálním 

využitím 

odpadního tepla 

z kogenerace, 
efektivní 

v případě 

lokálního využití 

tepla, Ni=105 tis. 

Kč/kWe 

Zvládnutá technologie, 

základním omezením 

je potřeba využití tepla 

v místě. Silné omezení 
dopravní vzdálenosti 

z ekonomického 

hlediska. 

Zvládnutá technologie, 

implementovaná tam, 

kde jsou vhodné 
místní podmínky. 

Ve srovnání 
s biometanovými 

stanicemi je nižší 

efektivita 

vstupujících 
surovin, do 

budoucnosti spíše 

preference 

biometanu. 

Podpora pro 

využívání 
odpadního 

tepla 

z kogenerace 

v místě BPS. 
Podpora 

lokálních 

soustav 

dodávky 

tepla. 

Ano, jako 

plynová 

kogenerace, 

ale 

s omezením 
na kapacitu 

skladování 

plynojemu24. 

Standardní technologie 

Problém s využitím 

tepla v místě, problém 

dostupnosti udržitelné 

biomasy, nižší využití 
energetického obsahu 

vstupující hmoty 

(biomasy) 

Bio složky 
biometan 

V současnosti 

technologie 

v masivním 

rozvoji 

v západních 
státech EU25. 

Produkční cena 

biometanu 

(podmínky ČR, 
membránová 

Technologie stále ještě 

v rozvoji, i když již 

dostupná v komerčním 

měřítku. 
Významně zvyšuje 

efektivnost využití 

vstupující hmoty 

(biomasy) oproti 

klasickým BPS. 

V ČR dosud jen jedna 

BMS (Rapotín), 

nicméně se zvažuje 

nejen výstavba 
nových, ale i 

transformace řady 

stávajících BPS na 

BMS. 

Jde o technologii, 

s kterou lze reálně 

počítat k roku 

2030. NKEP z roku 
2020 mj. počítá 

s biometanem jako 

s významným 

nástrojem pro 

dosažení cílů 

Systematický 

legislativní a 

podpůrný 

rámec pro 
rozvoj 

biometanu, 

možnost 

transformace 

BPS na BMS. 

Pouze 

omezený, 

využití 

biometanu 

se primárně 
předpokládá 

jako náhrady 

zemního 

plynu buď 
v lokálním 

Vyšší využití vstupující 

hmoty (biomasy) 

oproti BPS, relativně 
snadná možnost 

akumulace. Přímá 

substituce ZP. 

Problém dostupnosti 
udržitelné biomasy. 
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26 Ekonomická efektivnost je dána kromě vlastních nákladů technologie) především cenou vstupů (biomasy – ať už zbytkové či pěstované) a cenou zemního plynu, 
který biometan substituuje. Cena cca 23 Kč/m3 odpovídá cca 95 EUR/MWh (komoditní složka). Do počátku roku 2021 se ceny zemního plynu pohybovaly v rozmezí 
cca 15-20 EUR/MWh. V únoru 2022 se spotové ceny plynu pohybovaly v rozmezí 60-80 EUR/MWh s častými výkyvy směrem nahoru. V době válečného konfliktu 
na Ukrajině ceny plynu dosahují ještě výrazně vyšších hodnot. Vysoké ceny zemního plynu významně zvyšují konkurenceschopnost biometanu. 

Technologie 
/Zdroj 

Ekonomická 
efektivnost Technické hledisko Implementovatelnost 

v podmínkách ČR 

Časové hledisko 
(dá se s nimi 

počítat do roku 
2030) 

Okrajové 
podmínky 

užití 
technologie 

Příspěvek 
k flexibilitě 

soustavy 
Výhody Nevýhody/ bariéry 

technologie) – 

cca 23 Kč/m326. 

v oblasti čisté 

mobility. 

měřítku 

nebo 
prostřednict

vím 

vtlačování do 

sítě zemního 

plynu. 

Odpadní teplo 

Závislé na 

konkrétních 
podmínkách 

Investičně 

náročnější 

(technologie a 

infrastruktura) 

Zdroje z průmyslových 

odvětví – zvládnutá 

technologie; 

Relativně rozšířená 

technologie; 
„Nekonvenční“ zdroje 

– menší (i když dobré) 

zkušenosti 

Charakter odpadního 
tepla zásadně 

ovlivňuje technologii a 

způsob využití 

Klíčová je dostupnost 

dat; 
Potřeba koordinace 

více zúčastněných 

stran 

Zpravidla individuální 

podmínky využití 

Lze očekávat 

postupný rozvoj 

v kombinaci s TČ 

Systematický 

legislativní a 

podpůrný 
rámec pro 

rozvoj 

využívání 

odpadního 
tepla 

Ne 

Různorodá 
dostupnost; 

Zvládnutá technologie 

u konvenčních zdrojů 

Geografický soulad 

zdroje a potřeby tepla; 
Dlouhodobá 

dostupnost daného 

zdroje odpadního 

tepla 

Solární termální 
kolektory 

(velké) 

Investiční 

náklady do 240 

EUR/m2 

Technologicky 

zvládnuté; 
Prověřená a 

jednoduchá 

technologie; 

Výkon až desítky MW; 
Nutnost řešit ve vazbě 

na akumulace; 

Nutné správné 

dimenzování 

Dobrá, ale nutno řešit 

v souladu s akumulací 

(ideálně sezonní), jinak 
nižší využití 

Pilotní projekty – 

nutno vyřešit 

akumulaci 

Nižší teplota 
vody v 

soustavě (do 

100°C); 

Cena půdy v 
případě 

velkých 

instalací 

Ne 

Prověřená, relativně 

jednoduchá 

technologie 

Obnovitelný; 
bezemisní zdroj 

Zábor půdy; 

Nižší energetická 

hustota; 

Nutnost zároveň řešit 
(sezonní akumulaci) 

Tepelná 
akumulace 
krátkodobá 

Rozpětí podle 
lokálních 

podmínek 

Standardní komerční 
technologie 

Vysoká; 
Zvýšení efektivnosti 

KVET; 

Ready made; 
Rozvoj 

(větších) KVET 
Ano, 

vnitrodenní 
Snížení potřeby 

instalovaného výkonu; 
--- 
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27 Tedy s vrty do 400 m s využitím tepelných čerpadel, oproti geotermii hlubinné.  

Technologie 
/Zdroj 

Ekonomická 
efektivnost Technické hledisko Implementovatelnost 

v podmínkách ČR 

Časové hledisko 
(dá se s nimi 

počítat do roku 
2030) 

Okrajové 
podmínky 

užití 
technologie 

Příspěvek 
k flexibilitě 

soustavy 
Výhody Nevýhody/ bariéry 

V případě 

vhodných 
podmínek 

ekonomicky 

realizovatelné 

Případně integrace TČ 

a intermitentních OZE 

Lze očekávat rozvoj 

(minimálně s 
rozvojem KVET) 

Levný zdroj 

akumulace; 
Lze využít stávající 

infrastrukturu 

Tepelná 
akumulace 

dlouhodobá 

Vysoké investiční 

náklady 

V severských zemích 

komerční; 

V regionu CEE ve fázi 
demonstračních 

projektů 

Zatím nižší 

Lze očekávat 

pilotní, 

demonstrační 
projekty 

Snížení 

teploty 
v soustavě; 

Hydrogeologic

ké podmínky; 

Cena 

pozemků; 
Integrace 

solárních 

kolektorů, 

odpadního 
tepla 

Ano, 

mezisezonní 

Integrace 

intermitentních zdrojů 

OZE (solární termální 
energie), odpadní 

teplo 

Vysoké investiční 

nároky; 

Zatím není komerční 

technologie (ve fázi 
demonstračních 

projektů) 

Elektrokotle 

Jedna z 

investičně 
nejlevnějších 

technologií 

Standardně zvládnutá 

technologie; 

Vysoká účinnost; 

Vhodné jako 
krátkodobý záložní 

zdroj a pro stabilizaci 

ES 

Existuje několik 

instalací i v teplárnách 
Není primárně zdroj 

pro teplárenství 

Připravená 

technologie; 
Doplňková 

technologie 

--- 
Ano, 

významný 

Levná, zvládnutá 

technologie; 

Možné doplňkové 
výnosy ze služeb 

flexibility 

Drahý provoz (v 
základním zatížení) 

Geotermální 
energie 

(mělká)27 

Vysoký podíl 

investičních 
nákladů; 

Silně závislé na 

lokalitě 

Hlubinné vrty (do 400 

m) 

S ohledem na absenci 
geotermálních zdrojů 

nízká v oblasti 

centrálních zdrojů 

Neočekává se 
významný rozvoj 

v oblasti 

centrálních zdrojů 

Omezený 

počet lokalit 
Ne Konstantní zdroj 

Lokální zdroj energie, 
silně závislý na 

lokálních podmínkách 

Odpady a tuhá 
alternativní 
paliva (TAP) 

V případě ZEVO v 

současnosti 
konkurencescho

pná technologie; 

Ekonomika se 

zhoršuje 

V případě ZEVO 

standardně 
uplatňovaná 

technologie; 

Technologie na 

spalování TAP ve 

V případě ZEVO 
zvládnutá technologie, 

implementovaná tam, 

kde jsou vhodné 

místní podmínky. 

Připravená 

technologie; 
V budoucnu 

očekávaný nárůst 

využití s ukončením 

skládkováním KO 

Lokální 
dostupnost 

energeticky 

využitelných 

odpadů 

Ano 

Zvládnutá technologie 

Podpora cirkulárního 
hospodářství 

Úspora primárních 

neobnovitelných 

zdrojů 

Závislé na lokálních 
podmínkách 

Nutnost řešit čištění 

spalin 
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Technologie 
/Zdroj 

Ekonomická 
efektivnost Technické hledisko Implementovatelnost 

v podmínkách ČR 

Časové hledisko 
(dá se s nimi 

počítat do roku 
2030) 

Okrajové 
podmínky 

užití 
technologie 

Příspěvek 
k flexibilitě 

soustavy 
Výhody Nevýhody/ bariéry 

v případě výroby 

TAP z KO 

větším měřítku ještě 

není rozšířena 



 

39 
 

5. Dekarbonizace teplárenství ve strategických plánech obcí a měst  
Tato kapitola analyzuje, jak je dekarbonizace teplárenství řešena v relevantních strategických 
dokumentech českých měst a obcí. Strategické plánování je jedním z klíčových podpůrných 
opatření, které mohou významně přispět k dekarbonizaci a transformaci (nejen) teplárenství28. 
Evropská komise v návrhu revize směrnice o energetické účinnosti předpokládá podporu plánů 
vytápění a chlazení pro města nad 50 000 obyvatel. Kapitola v dalších částech poskytuje přehled 
o stavu strategického plánování v oblasti energetiky (s důrazem na teplárenství) v ČR a dále 
podrobně analyzuje jednotlivé části strategického plánování v oblasti vytápění tak, jak jsou 
zastoupeny v analyzovaných strategiích v porovnání s dobrou praxí.  

5.1. Metodika 
Metodický přístup je založen v první řadě na rešerši literatury, která zohledňuje to, jak by měla 
vypadat strategie vytápění a také dobré příklady praxe ze zahraničí v oblasti strategického 
plánování. 

Následuje analýza strategických plánů měst a obcí, jenž zahrnuje územní energetické koncepce 
(ÚEK), strategické plány rozvoje, koncepce Smart city, Plány udržitelné energetiky a klimatu 
(SECAP), Zdravá města. 

Analyzována byla města v ČR nad 15 000 obyvatel, což vychází z požadavku, který je uplatňován 
v Německu, ve státě Baden-Wuerttenberg, kde musí města nad 20 000 obyvatel do konce roku 
2023 zpracovat strategii CO2 neutrálního vytápění29. Ačkoli se tedy energetické koncepce a další 
dokumenty připravují i na menších městech a v obcích, zejména s ohledem na zaměření studie 
na SZTE je hranice 15 000 obyvatel pro první analýzu vhodnou hranicí. 

Klíčová slova/témata, která vedla analýzu dokumentů, jsou kombinací požadavků na 
dekarbonizaci teplárenství a požadavků na strategické plánování a zahrnují tedy klíčová slova: 
Strategické cíle, scénáře spotřeby, SZTE, palivový mix, nové technologie a stakeholders 
(zúčastněné strany). 

 

 
28 IRENA and Aalborg University (2021), Integrating low-temperature renewables in district energy systems: 
Guidelines for policy makers, International Renewable Energy Agency, Aalborg University, Abu Dhabi, Copenhagen 
29 Decarb City Pipes 2050,  HEAT PLANNING: BADEN-WURTTEMBERG TAKES THE BULL BY THE HORNS, 2021, 
https://decarbcitypipes2050.eu/2021/02/10/heat-planning-baden-wurttemberg-takes-the-bull-by-the-horns/  
Kienzlen, V., Urban Thermal Energy Planning – a booster for district heating?, 2020, http://www.e-
pages.dk/dbdh/78/16  
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5.2. Strategické plánování v oblasti energetiky v ČR – základní 
přehled 

Na základě metodického přístupu zmíněného výše byla provedena analýza strategických 
materiálů 89 měst (nad 15 000 obyvatel), pokrývajících celkem 5 milionů obyvatel ČR. Celkem 
bylo tedy analyzováno cca 120 strategických dokumentů. 

Obrázek 6 ukazuje geografické rozložení analyzovaných měst v jednotlivých krajích ČR. Jedná se 
spíše o informativní údaj – seznam měst pro analýzu byl dán pouze jejich velikostí, nikoli 
zastoupením v jednotlivých krajích. Zajímavým může být poměr dostupnosti územních 
energetických koncepci v jednotlivých krajích v analyzovaných městech.  

Obrázek 6 Geografické rozložení energetických koncepcí analyzovaných měst v jednotlivých krajích  
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Jak je vidět z Obr. 7 , 60 % analyzovaných měst (53 z 88) nemá 
územní energetickou koncepci (nebo je tak zastaralá, že byla stažena z webu, apod.).  

Obrázek 7 Dostupnost územní energetické koncepce v analyzovaných městech 

 

 

Dvě třetiny ÚEK (kde bylo jasné datum vydání) jsou starší 5 let (Obrázek 8). 

Obrázek 8 Rok vydání územní energetické koncepce v analyzovaných městech 

 

 

ano
40%

ne
60%

ano
40%

ne
60%

1

2

1 1 1

2 2

4

2

5

3 3

5

2

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020

Energetické koncepce



 

42 
 

Naopak „ostatní“ strategie (Strategické plány rozvoje, Koncepce Smart City, a další) jsou 
v průměru novější – dvě třetiny těchto „ostatních“ strategií byly přijaty po roce 2017 (Obrázek 9). 

Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti klimatu a energetiky však mohou i strategie vydané 
například před třemi lety být již „morálně“ zastaralé, tedy pravděpodobně nereflektují vývoj 
v oblasti odchodu od uhlí, ceny emisních povolenek, ale i například vývoje v oblasti požadavků na 
energetickou náročnost budov.  

Obrázek 9 Rok vydání ostatních strategií v analyzovaných městech 

 

 

Devět měst má připraven Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima30 v rámci Paktu starostů 
a primátorů31, dalších šest měst z daného vzorku se k Paktu připojilo (většina v roce 2021) a plán 
je tedy v přípravě. 

 

5.3. Struktura strategií pro dekarbonizaci SZTE – současný stav a 
dobrá praxe 

Tato podkapitola představuje jednotlivé součásti a postupy při přípravě strategií dekarbonizace 
vytápění (se zaměřením na SZTE). U každého kroku je pak zhodnoceno, jakým způsobem se daný 
krok/postup objevuje a je reflektován v současných strategiích, a následně pak, jak by mohla 
vypadat dobrá praxe (s příklady z ČR i zahraničí). 

Klíčové součásti a postupy při přípravě strategie dekarbonizace SZTE32 jsou: 

 
30 https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/plans-and-actions-cz/action-plans-cz.html  
31 https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/  
32 Dle IRENA and Aalborg University (2021), Integrating low-temperature renewables in district energy systems: 
Guidelines for policy makers, International Renewable Energy Agency, Aalborg University, Abu Dhabi, Copenhagen. 
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- Zaměření strategie, mapování a zapojení zúčastněných stran 

- Scénáře spotřeby a identifikace zdrojů 

- Technicko-ekonomická analýza a nové technologie 

- Regulatorní podmínky, financování 

 

5.3.1. Zaměření strategie, mapování a zapojení zúčastněných stran 
 

Stanovení cílů 

Současný stav 

- Vzhledem k datu vydání nejsou ÚEK aktuální s ohledem na cíle klimatické neutrality (a 
k tomu relevantní cíle k 2030)33.  

- Cíle ÚEK nejsou ve většině případů kvantifikovány, ale jsou definovány kvalitativně („zvýšit 
podíl OZE, snížit spotřebu energie“).  

o kvantifikace cílů je obvykle v malém rozsahu, relativně málo ambiciózní, zejména 
u OZE – „snížit spotřebu energie o 10 % do 2030“, „zvýšit podíl OZE z 15 % na 17 
% v 2043“ (sic!) 

-  ÚEK z velké většiny nezohledňují odklon od uhlí (ale zaměřují se často na vyšší využití 
zemního plynu, respektive KVET). 

- V oblasti teplárenství mají ÚEK z velké většiny za cíl „stabilizaci“ nebo „zachování“ SZTE, a 
problematiku cenotvorby a odpojování. V ÚEK ale chybí zdůvodnění zachování SZTE 
oproti decentralizaci vytápění (např. argument emisí, účinnosti, vyšší flexibility apod.)34.  

- Transformace/dekarbonizace teplárenství není v ÚEK rozvedena. 

- SECAP vytyčují cíl snížení emisí CO2 o 45 % do 2030, jako inherentní součást přistoupení 
města k Paktu starostů a primátorů 

 

Dobrá praxe 

- Cíle strategie: soulad s cíli klimatické neutrality/snižování emisí skleníkových plynů, 
energetická bezpečnost a cenová dostupnost, energetická efektivnost, lokální znečištění. 

 
33 Energetický sektor zažívá poměrně rychlý vývoje v oblasti celkové strategie dekarbonizace a změny celkového 
uspořádání a fungování energetiky, ať už z pohledu cílů, organizačního uspořádání, nástupu nových technologií a v 
neposlední řadě i nových obchodních modelů včetně aktivní participace zákazníků. 
34 Podobně je opomíjena role soustav SZTE, tam, kde to má smysl, pro budoucí přechod na teplárenství 4.0, kdy se 
předpokládá mj. využívání odpadního tepla, začleňování menších decentrálních zdrojů na bázi OZE, využívání 
akumulační schopnosti soustav pro poskytování služeb flexibility, apod. Viz také kapitola o technologiích. 
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- Obecná strategie cílů: SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound)35 

- Začlenění do širšího, dlouhodobého rámce energetického systému města (v rámci Sector 
coupling)36, což vytváří podmínky pro efektivní dekarbonizaci pomocí přímé či nepřímé 
elektrizace sektoru spotřeby, eventuálně i s využitím nízkoemisních plynů, jako je 
biometan. 

 

Mapování a zapojení zúčastněných stran 

Současný stav 

- ÚEK obsahují popis vlastnické struktury SZTE a případně role města (pokud je součástí 
vlastnické struktury). 

- Specifické strategie zapojení zúčastněných stran, participativní přístup, není explicitní 
součástí ÚEK, ani dalších strategických plánů. 

- Příklady níže ukazují na koncepce, kde jsou alespoň částečně zúčastněné strany 
zohledněny. 

 

ÚEK Třebíč (2019) 

ÚEK Třebíč jako jedna z mála alespoň částečně reflektuje potřeby zapojení zúčastněných stran: 

„Nezanedbatelnou součástí celého projektu takového charakteru je také komunikace se 
zákazníky – občany a podnikateli. V tomto ohledu proběhlo po dobu dvou měsíců (srpen, září) 
dotazníkové šetření, kde měli občané možnost vyjádřit se mj. k otázkám energetiky. Proběhla 
řada konzultací s jednotlivými subjekty podnikajícími v energetice, v oblastech výroby, přenosu, 
distribuce a rozvodu elektřiny, tepla a plynu.“ 

 

Smart City Kutná Hora (2019) 

Smart City Kutná Hora ukazuje na možné výhody SZTE ve vlastnictví města:  

„Zásadní výhodou města je vlastnictví nebo spoluvlastnictví infrastruktury pro distribuci tepla, 
odpadové hospodářství a vodní hospodářství. Tento stav umožňuje holistické uchopení celé 
oblasti inovativní energetiky včetně hospodaření se zdroji. Město může s výhodou koncipovat 
transformaci SZTE směrem ke zvýšení podílu decentrálních OZE, sekundárních zdrojů a k nabídce 
nových služeb v souladu s principy tzv. otevřené soustavy SZTE.“ 

 
35https://www.ucop.edu/local-human-resources/_files/performance-
appraisal/How%20to%20write%20SMART%20Goals%20v2.pdf  
36 https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wene.396  
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Dobrá praxe 

- Identifikace zájmů jednotlivých zúčastněných stran 

- Zapojení jednotlivých zúčastněných stran do celého procesu přípravy a přijetí strategie 

- Včetně zapojení občanů 

 

Dánsko37 

- Při větší změně musí být vypracován tzv. návrh projektu a zaslán obci ke schválení. 

- Energetická koncepce je důkladně veřejně projednávána včetně jejích variant, a pokud je 
vybrána optimální varianta, je na ní obecný konsensus. 

- Koncepce řeší dané území jako celek při hledání systémového optima bez ohledu na vlastnické 
vztahy a partikulární zájmy jednotlivých subjektů provozujících zdroje či rozvody tepla. 

- Různé typy kolaborativních projektů, včetně zapojení studentů univerzit. 

Iniciativa může vzejít od různých zúčastněných stran, ale úspěchu lze nejlépe dosáhnout 
prostřednictvím silné, široké a respektující spolupráce. Ať už iniciativa vzejde od skupiny místních 
občanů, zemědělce nebo třeba existující energetické společnosti, může být nezbytným úkolem 
obce přizvat k diskusi další zúčastněné strany38. 

Příkladem je Obec Norddjurs, která navázala s těmito aktéry strategické partnerství za účelem 
analýzy možností rozvoje místní energetiky. Energetičtí aktéři se budou i nadále pravidelně 
setkávat a diskutovat o pokroku a strategiích. 

 

5.3.2. Scénáře spotřeby a identifikace zdrojů 
Současný stav 

- ÚEK obsahují více či méně podrobnou analýzu stávajícího fondu budov (s rozdělením na 
rezidenční, podnikatelské a veřejné).  

- Součástí ÚEK je také vyčíslení potenciálu úspor (technický, ekonomický a proveditelný). 

- Chybí scénáře vývoje renovací a tedy vývoje (s)potřeby energie. 

 

Dobrá praxe 

 
37 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pd
f  
38 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/strategisk_energiplanlaegning_danmark.pdf  



 

46 
 

- Strategie (a případné plány vytápění) pracují s úsporami energie jako se zdrojem energie, 
ne jen jako s okrajovou podmínkou. 

- Může vycházet z praxe Dlouhodobé strategie renovace budov, respektive podkladových 
metodických požadavků. 

- Definice scénářů: je možné využít podkladových požadavků například dle NEKP – „with 
additional measures/with existing measures“, resp. business as usual/referenční scénář.39 

- Zahrnutí také horizontu 2035, který je uváděn jako klíčový pro zemní plyn, resp. jeho 
„ozelenění“ v návaznosti na požadavky udržitelnosti investic. 

- Lze využít také mapové podklady (viz Příloha II). 

 

5.3.3. Technicko-ekonomická analýza 
Současný stav 

- Změna palivového mixu není hlavním tématem většiny ÚEK. 

- Palivový mix je převážně založen na využití zemního plynu, uhlí, částečně biomasy. 

o Nezřídka počítá s dalším využíváním uhlí (například ÚEK z roku 2016 počítá 
s prolomením limitů těžby uhlí a jeho využívání k roku 2040). 

o Chybí analýza možností, jaké primární zdroje mohou nahradit velkou a 
koncentrovanou spotřebu PEZ v lokalitě s velkým centrálním zdrojem. Objevuje se 
zejména zemní plyn, jako dosud hlavní dostupný (technicko-ekonomicky) zdroj 
prostřednictvím kogeneračních jednotek. Dle možností dále biomasa a 
energetické využití odpadů (ZEVO). 

o V případě biomasy se vychází z dosavadních, zpravidla pouze bilančních úvah, 
neberou se do úvahy dopady kůrovcové kalamity na dostupnost dřevní štěpky 
z lesních těžebních zbytků, resp. se dále neberou do úvahy připravované změny 
směřující k tlaku na udržitelnost využívání půdy40.  

- „Nové“ technologie se opírají zejména o rozšíření KVET (prozatím převážně na bázi 
zemního plynu), pokud není v dané lokalitě využívána, a případně studie proveditelnosti 
energetického využívání odpadů. 

- Využití odpadního tepla se objevuje jako doporučení v obecné rovině u jednotek ÚEK. 

- Ostatní technologie v zásadě nejsou v daných strategiích nezmíněny (resp. jde pouze o 
jednotky případů – geotermální energie, tepelná čerpadla, akumulace energie) – jen 

 
39 Economidou, M., Ringel M., Valentova, M., Castellazzi, L., Zancanella, P., Zangheri, P., Serrenho, T., Paci, D., 
Bertoldi, P. 2022. How to design an effective national energy efficiency strategy: lessons learned from EU policies. 
Forthcoming. 
40 Z logiky Taxonomie též vyplývá, že před energetickým využitím biomasy (dřeva) má prioritu jeho materiálové 
využití, které je schopné vázat uhlík déle (nejméně po několik dekád) na rozdíl od přímého vypuštění do atmosféry. 
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v obecné, slovní rovině (např. Cheb – obecný požadavek na připravenost k agregaci 
malých zdrojů, akumulace). 

- Více také v příkladech níže, které ukazují úroveň rozpracovanosti využití nových 
technologií ve strategiích daných měst. 

 

ÚEK a SECAP Brno 

ÚEK zmiňuje, jako jedna z mála podobných strategií, vybrané „nové“ technologie (v obecné 
rovině), včetně: 

- Flexibility zdrojů (včetně využití akumulace a nasazení nových malých špičkových zdrojů), 
kogenerační jednotky na bázi spalovacích motorů do 1 MWe (podpora KVET). 
- užití tepelných čerpadel – požadavek vypracovat studii využití u nové výstavby 
- Biomasy v teplárně Brno 
- Rozvoje ZEVO 
SECAP41 pak doporučuje (bez dalších podrobností) „iniciovat vytvoření studie, která by se 
zabývala možností nahrazení stávajících plynových zdrojů SZTE v okrajových částech města 
novými zdroji SZTE na bázi fotovoltaiky, které by provozovaly Teplárny Brno, a.s. a byly by v 
majetku města.” 

 

Praha – využití tepla z odpadních vod ČOV42 

SECAP Prahy, přijatý v květnu 2021, představuje v tuto chvíli jeden z nejinovativnějších 
dokumentů v oblasti dekarbonizace teplárenství, i když taktéž v mnoha případech v úrovni hrubší 
rozpracovanosti. Inovativním prvkem je projekt instalace velkých tepelných čerpadel 
využívajících energii z vyčištěné odpadní vody z ČOV. 

- Energetické centrum, které má být vybudováno v blízkosti ČOV. 

- Systém tepelných čerpadel voda-voda o celkovém instalovaném výkonu 100-150 MW. Cílem je 
pokrytí potřeb vytápění a chlazení nových obytných zón v okolí. 

Studie uvádí, že tento systém by mohl pokrýt p až polovinu současné potřeby tepla pro bydlení v 
Praze a snížit emise skleníkových plynů o 196 000 t CO2/rok do roku 2030.  

Investice 

~8 miliard Kč (0,3 miliardy EUR), z čehož se očekává, že 45 % bude financováno z dotací 
(Modernizační fond, Inovační fond), zbytek z komerčních úvěrů 

 
41 https://priprav.brno.cz/media/2020/06/SECAP_Brno_zpr%C3%A1va_29.8.2019_fin%C3%A1ln%C3%AD.pdf  
42 https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/klimaplan_cz_4_1_2022.pdf  
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Dobrá praxe 

- Příručky a vzorové dokumenty – podklady pro hodnocení43 

- Dobrá data (podle hesla „garbage-in, garbage-out“) - (Viz také Box Linz) 

- Využití znalostí např. formou hackatonu (viz box Helsinki challenge) 

- Analýza zahrnující celý životní cyklus dané investice a všechny náklady i přínosy (viz také 
box níže - Dánsko) 

 

Město Linz44 

Základní informace 

Studie transformace systému DH z pohledu dodavatele.  

4 scénáře: realistické varianty portfolia do roku 2030 na základě místních podmínek – emise CO2, 
podíl tepla z OZE a vyrovnané náklady na teplo. 

Hlavní závěry 

Akumulace tepla je bezvýhradně výhodná varianta („no-regret“) - výhodná ve všech scénářích45  

Ukazuje se, že obnovitelná energie/tepelné čerpadlo/odpadní teplo a biomasa jsou nejodolnější 
vůči budoucímu vývoji cen energie a CO2 

Při rozhodování o scénářích dodávek tepla je třeba zohlednit jak: 1) schopnost využít různá 
nastavení trhu a cen, tak 2) splnění zpřísňujících se cílů dekarbonizace 

 
43 http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.08.001  
44 Büchele et al. Opportunities and Challenges of Future District Heating Portfolios of an Austrian Utility, 2020, 
doi:10.3390/en13102457  
45 Pozn. autorů: akumulace snižuje maximum odběru, dělá rovnoměrnější diagram a snižuje tak investice. Není 
samozřejmě zdrojem primární energie. Umožní však např. i efektivně využít případné špičky dodávek z PV (např. i 
pro chlazení). 
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Dánsko - plány vytápění a požadavky na socio-ekonomickou analýzu46 

- Přestože již není zákonem stanovena povinnost zpracovávat plány vytápění, jsou obce a jejich 
zastupitelstva podle platného zákona o zásobování teplem vymezeny jako subjekty výlučně 
odpovědné za pokračování plánování v oblasti tepla, jakož i za schvalování činností a projektů 
tepelných společnost47׳.  

- Dánské teplárenské společnosti jsou často nezávislými společnostmi, které jsou řízeny obecními 
úřady a radami nebo se jim zodpovídají.  

Socioekonomická analýza nákladů a přínosů používaná pro hodnocení projektů vytápění  

- Jedním z hlavních kritérií pro schvalování projektů vytápění v Dánsku je socioekonomická 
analýza nákladů a přínosů.  

Přednost mají ty projekty, které vykazují největší čistý přínos pro společnost. Sociálně-
ekonomická analýza zajišťuje, aby byly do hodnocení projektů v oblasti vytápění zahrnuty 
všechny společenské náklady a náklady na externality. 

Alternativy projektů jsou vždy hodnoceny po celou dobu jejich předpokládané technické 
životnosti.  

Sociálně-ekonomická analýza musí vycházet z metodiky a údajů poskytnutých Dánskou 
energetickou agenturou. Tyto údaje se skládají z prognóz budoucích cen energie, nákladů na 
vypouštění určitých znečišťujících látek a dalších úvah, které jsou nezbytné pro úplné zohlednění 
socioekonomické analýzy projektu. Tím je zajištěno, že různé projekty vytápění jsou hodnoceny 
a vybírány na základě srovnatelné analýzy a metodiky. Dánská energetická agentura je 
odpovědná za poskytování národního katalogu technologií a údajů o: - budoucích cenách paliv - 

 
46 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf 
47 http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.08.001 
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budoucích cenách elektřiny - nákladech na externality - nákladech a technických specifikacích 
různých jednotek na výrobu tepla Tyto údaje pomáhají obcím a teplárenským společnostem 
vypracovat přesné odhady nákladů, což posiluje proces plánování a schvalování. Pokud však 
teplárenská společnost, která žádá o schválení projektu, disponuje přesnějšími místními údaji, je 
třeba použít tyto údaje namísto údajů Dánské energetické agentury. 

 

Helsinki challenge48 

Základní informace 

Cílem města je dosáhnout do roku 2035 uhlíkové neutrality, ale polovina tepla ve městě se vyrábí 
z uhlí. 

Tato globální výzva za 1 milion eur se snažila najít možná řešení, jak může město dekarbonizovat 
své vytápění s co nejmenším využitím biomasy. 

Podobná soutěž by mohla přitáhnout pozornost a práci Prahy nebo jiných českých měst na vývoji 
proveditelných řešení pro sektor teplárenství.  

Výsledky 

Do helsinské energetické výzvy se přihlásilo 252 týmů z 35 zemí. 

Do finále postoupilo 10 týmů, přičemž jako 4 nejlepší nápady byly vyhodnoceny: 

- Solární termální pole, zásobníky tepelné energie a optimalizace sítě dálkového vytápění s 
využitím energie moře pomocí tepelných čerpadel. 

- Model řízení přechodu na novou energetiku založený na aukcích čistého vytápění. 

- Využití nových technologií skladování energie a umělé inteligence k ukládání energie a jejímu 
odesílání v případě potřeby. 

- Zapojení mořských tepelných čerpadel přímo do stávajícího systému dálkového vytápění. 

 

5.3.4. Regulatorní podmínky, financování 
Současný stav 

- Strategie řeší zejména legislativu spojenou s odpojováním od SZTE 

- Finanční nástroje nejsou součástí analyzovaných strategií 

- Obecněji k regulatornímu rámci a financování v kap. 3 

 

 
48 Helsinki Energy Challenge, https://energychallenge.hel.fi/ 
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5.4. Strategické plány vytápění – shrnutí 
Hlavní závěry, které lze vyvodit z analýzy strategických dokumentů v porovnání s dobrou praxí, 
jsou:  

- Cíle jsou ve stávajících strategiích formulovány vágně – chybí odvaha, kvantifikace a 
koncepce. 

- Závaznost a vynutitelnost strategie, zejména v případě komplexní sítě zúčastněných stran. 

o Klíčová je široká debata a konsenzus a zapojení zúčastněných stran. 

- Klíčová je robustní technicko-ekonomická analýza variant řešení, která bude zahrnovat 
všechny dopady (vč. environmentálních), včetně reálného hodnocení variant budoucí 
poptávky po teple (budovy, průmysl) s ohledem na cíle energetické účinnosti. 

- Nutnost zajistit finanční zdroje (viz také kapitola regulatorní rámec), které mohou být 
podmíněny i vlastním strategickým plánování s ohledem na dekarbonizaci. 

- Je vhodné využít širokého spektra nástrojů a vzorových dokumentů. Ty jsou často 
připraveny nezávislou organizací (energetickou agenturou). 

- Monitoring a evaluace stále přetrvávají jako standardní slabé místo plánování a strategií.  
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6. Závěry studie 
Předložená studie shrnuje hlavní aspekty strategického, regulačního a technologicko-
ekonomického rámce pro dekarbonizaci teplárenství v České republice. 

Hlavní závěry jsou: 

- U větších instalací (nad 20 MWt) jsou hlavními většinovými vlastníky soukromé 
společnosti, a to jak v případě zdrojů, tak v případě rozvodů tepla. U menších instalací 
(mezi 10 a 20 MWt) jsou veřejné organizace (města) zastoupeny ve větší míře. V naprosté 
většině případů (82 %) je vlastníkem rozvodů i zdroje shodný subjekt (ať už soukromý 
nebo veřejný). V 18 % případů je vlastník zdroje a rozvodů rozdílný subjekt (ve většině 
případů vlastní soukromý subjekt zdroj a veřejný subjekt rozvodnou síť). Podobná situace 
je i u menších soustav. Vlastnictví pak může mít vliv na strategické plánování nebo 
dostupnost finančních zdrojů. 

- Systematická transformace teplárenství bude vyžadovat vytvoření adekvátních 
regulatorních podmínek, které by měly zejména zahrnovat vytvoření dlouhodoběji 
platných pravidel regulace, vytvoření systematického rámce – strategie transformace 
celého odvětví vytápění a zasazení této strategie do širšího rámce transformace celé 
energetiky v souladu s konceptem Sector Coupling a přechodu k SZTE 4. generace. S tím 
pak souvisí i vytvoření vhodné strategie podpory tohoto přechodu z finančního i 
kapacitního hlediska, včetně výrazné podpory výzkumu a pilotních projektů. 

- Hlavní principy nasazování nových technologií zahrnují zejména požadavek na úspory 
energie a s tím související snížení teploty teplonosného média v SZTE, které jsou zásadním 
předpokladem rozvoje těchto technologií. Využití nových i stávajících technologií musí být 
výsledkem důkladného plánování, které je založené na správně vedené analýze všech 
nákladů a přínosů (včetně celospolečenských) a širokém konsensu všech zúčastněných 
stran. Je vhodné využívat dostupné odpadní teplo v celé šíři jeho možností a zdrojů a 
všude, kde je to možné, dále pak lokální zdroje energie (například teplotu okolního 
prostředí apod.) a akumulaci tepla. Všechny tyto technologie by měly v co nejkratší možné 
době začít být rozvíjeny minimálně na bázi pilotních, demonstračních projektů. 

- Strategické plánování je jedním z klíčových podpůrných opatření, které mohou významně 
přispět k dekarbonizaci a transformaci (nejen) teplárenství. Oproti tomu strategie 
v oblasti energetiky v ČR jsou z velké části zastaralé a nereflektují vývoj v oblasti 
energetiky a klimaticko-energetické cíle, případně je město nemá vůbec přijaté. 
Strategický plán vytápění umožní rozhodování na základě konkrétního zadání (formulace 
cílů), validních dat a metodických postupů a širokého konsensu všech zúčastněných stran 
nad výběrem vhodné varianty. Implementace plánu je pak pravidelně sledována a 
vyhodnocena a plán může být na základě tohoto hodnocení případně upraven. 
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7. Přílohy 

7.1. Příloha I. Karty hodnocení technologií 

Kogenerace (trigenerace) 
Zaměřujeme se na velké kogenerační jednotky řádu MW a výše. Výkony desítek a stovek kW 
(do 1 MW) jako decentralizované zdroje spadají do kategorie POZE, které jsou v současnosti 
podporovány mechanismem výkupních cen, resp. příplatků, bonusů. V rámci SZTE mohou být 
malé KVET doplněním soustavy v lokalitách mimo dosah základních rozvodů tepla. 

Technické hledisko 
Výkonový rozsah instalací od menších výkonů 20-50 kW pro menší objekty a firmy, až po 
jednotky instalovaného výkonu až cca 10 MW 
Technologie na bázi plynových motorů. Plynové turbíny jsou vhodné pro největší výkony až 
desítek MW. 
 
Zdroje energie – palivo 
Zemní plyn, bioplyn, biometan, lze spalovat i směs paliv. Využít lze i jiné topné plyny jako je 
skládkový plyn i kalový plyn z čistíren odpadních vod. Využití i pro důlní plyn z uzavřených dolů. 
Výrobci připravují i zařízení pro využití vodíku ve směsi se zemním plynem. Očekávaný podíl 
vodíku do 10-20% ve směsi se zemním plynem s nezbytnými úpravami KGJ. 
Podíl biometanu se v ČR předpokládá navýšit až na 10%. Přimíchávání vodíku do stávající 
infrastruktury dosud jen 2-5%. Dánsko již v současnosti 10%, Francie plánuje do roku 2030 
podíl biometanu 7%49. 
 
Účinnost, parametry 
Vysoká celková účinnost přeměny primární energie 90–95% (na elektřinu a teplo společně). 
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla s významným přínosem přeměny primární energie vyšší 
účinností procesu ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. 

Ekonomická efektivnost 
Relativně nízké investiční náklady (25 tis. Kč/kW el.) u jednotek vyšších výkonů. 
Výsledná cena tepla pro SZTE je ovlivněna cenou vstupního paliva, ekonomiku významně 
zlepšuje souběžná produkce elektřiny a tepla i služby flexibility pro ES. 
Klíčová je pro ekonomiku hodnota podpůrných služeb (flexibility). 

Implementace v podmínkách ČR 
Standardní technologie využívaná široce i v ČR. 

 
49 Český plynárenský svaz, Dny kogenerace 2021, www.cgoa.cz 
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Při porovnání technologií lze plynovou kogeneraci považovat za benchmark pro ostatní 
přijatelné a realizovatelné technologie. 
Soulad s koncepčními dokumenty i v ČR – viz Studie MPO ČR, 2020, Koncepce vysokoúčinné 
KVET a posouzení potenciálu dálkového vytápění  

Okrajové podmínky 
Taxonomie EU vymezuje plynovou kogeneraci jako přechodně udržitelný zdroj, snižující emise 
CO2.50 

Časové hledisko 
Možnosti implementace jsou omezeny taxonomií, která připouští zemní plyn jako přechodné 
řešení. Náhrada zemního plynu bioplynem nebo odpadními plyny, popř. směsí s vodíkem 
posunuje horizont realizovatelnosti i daleko za sledovaný rok 2030. 
Předpokládané zvýšení podílu zemního plynu na dodávkách tepla v ČR ze současných 25% na 
50% k roku 203051. V roce 2021 předpokládalo cca 40 velkých soustav SZT přechod na využití 
plynu, převáženě v kogeneraci. 

Flexibilita 
Přínos pro flexibility v elektrizační soustavě je velmi významný, neboť změny výkonu jsou 
rychlé. Schopnost 
poskytování 15minutové kladné i záporné zálohy mFRR15. V kombinaci s akumulací tepla se 
přínosy k flexibilitě zvyšují. 

Výhody 
Modularita, umožňující instalaci výkonů dle potřeby odběratelů, resp. potřeby rychlé změny 
výkonů pro poskytování podpůrných služeb. 

Nevýhody/bariéry 
Nutnost protihlukových opatření při instalaci v blízkosti zástavby. 

Nejistoty ohledně budoucího vývoje cen a dostupnosti vstupního paliva. 

Významnou nákladovou položkou jsou u větších zdrojů emisní povolenky. Pro malé 
kogenerace (subjekty do 20 MWt) jsou naopak (zatím) výhodou nulové platby ze emise CO252. 

Příklady dobré praxe 

 
50 Cogen Europe Position Paper, Brusel, 2021: http://www.cogeneurope.eu/images/Cogen-Position-Paper-55.pdf 
51 Text zpracováván před zahájením válečného konfliktu na Ukrajině a následně zveřejněném plánu Evropské komise 
radikálně snížit závislost na dovozu zemního plynu z Ruska – viz konstatování v úvodu této zprávy. 
52 Iniciativa Fit for 55 představená Komisí EU v roce 2021 (v rámci implementace strategie Green Deal) však přichází 
z řadou navrhovaných legislativních změn včetně revize směrnice o zdanění energie. To pak bude mít zásadní dopad 
na zdroje dosud nezahrnuté do EU ETS. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12227-Zelena-dohoda-pro-Evropu-revize-smernice-o-zdaneni-energie_cs 
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Ukázkové projekty 

C-Energy Planá nad Lužnicí, instalace celkem 60 MWel. + 4x9,2 MWe v plynové kogeneraci 
zejména pro podpůrné služby s využitím tepla pro soustavu CZT, Teplárna Košice 37 MW el, 
Rzesow Polsko 29 MW el, Helsinki 14,5 MW el., www.rolls-royce.com. 

Instalace v teplárnách např. Liberec, Vsetín, Ostrov, Ústí nad Orlicí, jednotky až do 4,5 MW 
www.tedom.cz. 

Veolia, Teplárny Brno, Innogy, Teplárna Náchod, Komterm, jednotky až 2 MW www.gentec.cz. 
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Tepelná čerpadla 

Zaměřujeme se na velká tepelná čerpadla od instalovaného tepelného výkonu řádu stovek kW 
a výše, pro centrální zdroje. Nezaměřujeme se tedy na individuální, malé instalace, ani větší 
instalace pro jednotlivé objekty53. 

Technické hledisko 
Členění dle zdroje54 

- Kompresorová (poháněné elektřinou) 
- Absorpční (poháněné plynem) 

Zdroje energie 
- Energie okolí (geotermální energie, (cca 20 % instalací v EU), voda (cca 25 % instalací v 

EU)) 
- Odpadní teplo (např. odpadní voda (cca 30 % instalací v EU), průmyslové odpadní a 

spalinové teplo (cca 25 % instalací)55 
 
    David et al. 201756  GLA 201857 
Moře, řeky, jezera   2-15°C   14-22°C 
Odpadní voda    10-20°C   14-22°C 
Spalinové plyny    34-60°C 
Průmyslové odpadní teplo   12-46°C   35-70°C 
Akumulace tepla    10-40°C 
Geotermální energie   9-55°C 
Solární termální energie   10-35°C 
 
Faktory 
Topný faktor 

 
53 Definice, co se myslí „velkým tepleným čerpadlem“ pro SZTE není v literatuře jednoznačná. Např. H. Averfalk 
v článku „Large heat pumps in Swedish district heating systems“ definuje hranici výkonem 1 MW „The definition of 
a large-scale heat pump unit was chosen as a heat power capacity greater than or equal to 1 MW and having at least 
one compressor, one evaporator, and one condenser.“. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117307839. V decentrálních systémech, které jsou 
určeny pro zásobování např. jednoho bytového domu se potkáváme s významně nižšími výkony, příkladem je 
rekonstruovaný bytový dům v Brně, kde vytápění zajišťuje kaskáda 4 teplených čerpadel s celkovým výkonem 108,4 
kW – viz https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/23050-jsou-tepelna-cerpadla-jako-alternativni-zdroje-
energie-vyhodna-i-pro-bytove-domy-3-dil.  
54 IRENA and Aalborg University (2021), Integrating low-temperature renewables in district energy systems: 
Guidelines for policy makers, International Renewable Energy Agency, Aalborg University, Abu Dhabi, Copenhagen. 
55 Marguerite et al. 2019. Task 3: Review of concepts and solutions of heat pump integration: 
https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-annex-47heat-pumps-in-
district-heating-and-cooling-systemstask-3-review-of-concepts-and-solutions-of-heat-pump-integration/  
56 David, A.; Mathiesen, B.V.; Averfalk, H.; Werner, S.; Lund, H. Heat Roadmap Europe: Large-Scale Electric Heat 
Pumps in District Heating Systems. Energies 2017, 10, 578. https://doi.org/10.3390/en10040578  
57 Greater London Authority, “Low Carbon Heat: Heat pumps in London,” London, 2018. 
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- typický TF pro kompresní TČ je 3,5 – 3,7, pro absorpční cca 1,758 
Energetická účinnost TČ závisí na teplotě vstupu i výstupu. Obecně při nižším teplotním spádu 
funguje efektivněji, s vyšším TF. 
 
Využití 
Může sloužit jako technologie efektivně využívající elektrickou energií pro vytápění a chlazení. 
Je jedním z klíčových prvků Teplárenství 4.0. Může zajistit využití nízkopotenciálního 
odpadního tepla pro vytápění (získávání tepla o vyšší teplotě), současně může poskytovat 
chlad.  
Ideálně fungují jako zdroj tepla (chladu) pro pokrytí základní potřeby (baseload),  respektive 
v kombinaci s akumulací mohou fungovat flexibilně v závislosti na dostupnosti elektřiny 
z obnovitelných zdrojů59 
Očekávané využití v kombinaci s KVET a tepelnou akumulací60. 
 
Potenciál 
Heat Roadmap Europe (https://heatroadmap.eu/):  50 % poptávky po vytápění v Evropě bude 
k roku 2050 zajištěno SZTE a přibližně 25 % energie SZTE bude pocházet z tepelných čerpadel. 
Pro srovnání ve Švédsku, kde je podíl TČ na SZTE největší v Evropě, se TČ podílí na 7% dodávek 
tepla v SZTE61. 
Totschnig et al.62 odhadují potenciál na cca 10 – 30 % dané SZTE (to je v případě Rakouska 
např. cca 0.66 – 1.66 GWel instalovaného výkonu TČ). 
Podobně pro ČR například studie Ember63 počítá s instalovaným výkonem 0.5 GWt (a 15 PJ 
vyrobeného tepla) do roku 2030, ale bez ohledu na infrastrukturu a dostupnost zdrojů energie 
prostředí pro TČ v daných lokalitách. 
Zároveň nelze očekávat, že tepelná čerpadla budou jedinou technologií, ale spíše budou 
fungovat jako dodatečná, podpůrná technologie (např. ke KVET). 

 
58 Kenneth Hansen, Decision-making based on energy costs: Comparing levelized cost of energy and energy system 
costs, Energy Strategy Reviews, Volume 24, 2019, Pages 68-82, https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.02.003  
59 IRENA and Aalborg University (2021), Integrating low-temperature renewables in district energy systems: 
Guidelines for policy makers, International Renewable Energy Agency, Aalborg University, Abu Dhabi, Copenhagen. 
60 IEA Heat Pumping Technologies Annex 47 Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. Task 1: Market and 
energy reduction potential Austria https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-
technologies-annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-task-1-market-and-energy-reduction-
potential/ 
61 Marguerite et al. 2019. Task 3: Review of concepts and solutions of heat pump integrationConcepts and solutions 
for HP integration: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-annex-
47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systemstask-3-review-of-concepts-and-solutions-of-heat-pump-
integration/  
62 Totschnig Gerhard, Richard Büchele, Sara Fritz, Marcus Hummel, Lukas Kranzl, Andreas Müller (2014); P2H-Pot - 
Potentiale, Wirtschaftlichkeit und Systemlösungen für Power-to-Heat, Research project FFG; 
http://www.eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/research/projects_detail.php?id=444  
63 https://ember-climate.org/project/coal-free-czechia-2030/  
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Ekonomická efektivnost 
- Velmi závisí na konkrétních podmínkách – neexistují jednoduše generalizovatelná 

řešení. 
- CAPEX a OPEX budou záviset na konkrétní instalaci a posouzení ekonomické 

efektivnosti projektů vyžaduje pokročilé metody modelování – náklady se mohou lišit 
až trojnásobně a jsou validní jen pro daný projekt 

- CAPEX: Hansen 2019 odhaduje CAPEX na 0.7 mil EUR/MWt + 0.3 investičních nákladů 
na O&M.64. Podobně Hartner a Geyer65 odhadují investiční náklady na 0,9 milionu 
EUR/MWt (resp. 900 EUR/kWt). 

- OPEX: provozní náklady v Rakousku pro velká TČ cca 50 – 60 EUR/MWh66 (ale kalkulují 
s cenou emisní povolenky 30 EUR/t CO2) 

o Spotové ceny elektrické energie roku 2014. 
o Při ceně elektrické energie 40 EUR/MWh se LCOE pohybují od 80 EUR/MWh při 

ročním využití 1600 h až po cca 22 EUR/MWh při plném ročním využití (8670 h), 
které ale není zcela reálné.  

o Neodráží variabilitu cen elektřiny ani technická omezení jednotlivých 
technologií à je vhodné proto používat komplexnější nástroje plánování 
(včetně modelování propojení s dalšími technologiemi a zejména KGJ) 

- LCOE na příkladu Německa: LCOE 19 EUR/MWh, Systémové náklady (ESA) 483 miliard 
EUR/rok67. 

o Tyto náklady ale nezahrnují infrastrukturní náklady (na rozvody tepla nebo na 
distribuční/přenosovou síť) 

o Náklady metodou ESA (Energy system analysis) zahrnují naopak všechny 
systémové náklady, včetně investičních a provozních nákladů 

o Počítají s cenou povolenky 35 EUR/t CO2 
o Studie neobsahuje citlivostní analýzu na cenu elektřiny ani údaje o teplotním 

spádu daných TČ 
- Podmínky ČR68 

o Investiční náklady podmínky ČR - 20 000 – 30 000 Kč/kWt (800 – 1200 EUR/kWt) 
à cca 170 – 280 kč/GJ 

 
64 Kenneth Hansen, Decision-making based on energy costs: Comparing levelized cost of energy and energy system 
costs, Energy Strategy Reviews, Volume 24, 2019, Pages 68-82, https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.02.003  
65 IEA Heat Pumping Technologies Annex 47 Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. Task 1: Market and 
energy reduction potential Austria https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-
technologies-annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-task-1-market-and-energy-reduction-
potential/ 
66 Ibid. 
67 Hansen, K. 2019 
68 Voříšek T., 2022. Tepelná čerpadla v teplárenství. Předpoklady a podmínky jejich rozvoje v ČR. Jednání RVUR. 
https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2022/01/52.VUED_11.1.2022.zip  
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Zmíněné částky potvrzuje i článek69, který uvádí cenu velkých průmyslových 
čerpadel v Dánsku (od 4 do 10 MW) v závislosti na zdroji tepla v rozmezí 440 až 
770 tis. EUR/MWt 
Investičně nejdražší vycházejí čerpadla, která odebírají teplo ze vzduchu a země 
(690 až 770 tis. EUR/MWt), levnější pak odebírající teplo z odpadní vody a tepla 
(620 až 720 tis. EUR/MWt) a nejlevnější odebírající teplo z kouřových spalin 
(440 až 460 tis. EUR/MWt) 

o Provozní náklady v podmínkách ČR – teplotní spád 15/10 °C a 60/90°C – 
55/110+°C v soustavě à 950 – 1650 Kč/MWh à 300 – 500 Kč/GJ (spodní 
hranice je COP 2,9, horní hranice COP 2,5) 

o Celkem tedy cca 470 – 780 Kč/GJ – stále vyšší než referenční zdroj (výtopna ZP, 
při ceně emisní povolenky cca 80-120 EUR/t CO2) 

o Nezahrnuje případné dodatečné infrastrukturní náklady 
 

- Obecné trendy70: 
o Vysoký podíl OZE ve výrobě elektrické energie umožňuje vyšší zapojení 

tepelných čerpadel v systému. 
o Klíčová je flexibilita provozu (například přepínání mezi KVET a TČ na denní bázi 

podle situace na trhu s elektřinou). 
o Cena podpůrných služeb hraje v ekonomickém hodnocení podstatnou roli. 
o Kromě cen emisních povolenek budou hrát v ekonomické efektivnosti zásadní 

roli i ceny elektřiny a jejich rozložení v průběhu roku (sezóny) a dne. 
o Stochastické modely dávají přednost kombinaci všech technologií, aby se 

rozložila rizika vysokých nebo nízkých cen elektřiny. Z tohoto pohledu lze 
tepelná čerpadla považovat také za technologii, která snižuje rizika v kombinaci 
s jinými technologiemi. 

 

Implementace v podmínkách ČR 
- Podmínky velmi podobné okolním zemím. Tedy při splnění okrajových podmínek jde 

o jednoznačně perspektivní technologii, zejména tam, kde lze efektivně využívat 
odpadní teplo. 

 

Okrajové podmínky 
Naprosto klíčovým parametrem pro TČ je snížení teploty v soustavě pro dodávku tepla. 

 
69 Henrik Pieper, Torben Ommen, Fabian Buhler, Bjarke Lava Paaske, Brian Elmegaard, Wiebke Brix Markussen, 
Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia, Volume 147, 
2018, Pages 358-367, ISSN 1876-6102, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.104. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610218302613 
70 IEA HP Technologies, Task 1, 
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- ve zmiňovaném Švédsku je teplota v soustavě v průměru 86°C/47°C, oproti cca 
120°C/60°C v Rakousku a podobně i v Česku. Většina současným systémů pracuje 
s teplotami mezi 60 – 90 °C 

- Klíčové tedy je, že teplota v soustavě by neměla být výrazně vyšší než 100°C tak, aby 
bylo možné o začlenění TČ vůbec uvažovat (ačkoli takové technologie existují, nejsou 
v současné době dostupné na trhu).71 

 
Dalšími podmínkami jsou např. schopnost distribuovat teplo v sítích s nízkými ztrátami v síti, 
schopnost recyklovat teplo z nízkoteplotních zdrojů a integrovat obnovitelné zdroje tepla, jako 
je solární a geotermální teplo, schopnost být integrovanou součástí inteligentních 
energetických systémů, a tím napomáhat řešení úkolu integrace intermitentních 
obnovitelných zdrojů energie do inteligentního energetického systému72 
Ceny elektřiny a plynu, cena emisních povolenek ovlivní ekonomickou efektivnosti zapojení 
TČ do SZTE.  
 
Dostupnost řešení (pomocní elektroohřev, apod.) pro přípravu teplé vody (případně dotápění 
na požadovanou teplotu u spotřebitelů). 

Časové hledisko 
- Vzhledem k technickým požadavkům zejména na teplotu v síti se dá významný rozvoj 

očekávat spíše za horizontem 2030. 
- Je však žádoucí podporovat vybrané pilotní a demonstrační projekty. 

 

Flexibilita 
- Ano, jeden z primárních přínosů začlenění tepelných čerpadel do SZTE (využívání 

„přebytků“ elektřiny z OZE v určitých časových pásmech, vyžaduje vhodné 
dimenzování, resp. doplnění o akumulaci tepla. 
 

Výhody/využití 
- Umožňují vyšší využití odpadního tepla i integraci obnovitelných zdrojů energie73 
- Zvyšují flexibilitu celého systému, mohou poskytovat služby flexibility – regulační 

energie (RE+ i RE-). 

 
71 Marguerite et al. 2019. Task 3: Review of concepts and solutions of heat pump integrationConcepts and solutions 
for HP integration: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-annex-
47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systemstask-3-review-of-concepts-and-solutions-of-heat-pump-
integration/  
72 Martin Betz, Pierre Decock, Glen Dimplex. 2019. IEA Heat Pumping Technologies Annex 47. Heat Pumps in District 
Heating and Cooling Systems: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-
annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems/  
73 IRENA and Aalborg University (2021), Integrating low-temperature renewables in district energy systems: 
Guidelines for policy makers, International Renewable Energy Agency, Aalborg University, Abu Dhabi, Copenhagen. 
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- Potenciál je „všude“. 
- Velká TČ jsou jedním ze základních kamenů integrace/sector coupling. 
- TČ mohou fungovat také jako technologie chlazení a zároveň dodávky tepla do 

soustavy74. 
 

Nevýhody/bariéry75 
- Nedostatečná standardizace projektů, know-how (velká TČ nejsou stále 

„zavedenou“ technologií v prostředí SZTE) 
- Dostupnost zdrojů tepla (geografická, teplota, časová) – např. v případě odpadního 

tepla, data centra – předpokládaný zvyšující se efektivnost, průmyslové teplo 
(problém nesouladu plánování v businessu, jednotky let vs. SZTE (nižší desítky let) 

- Podpora fosilních zdrojů (v ČR stále jedny z nejvyšších v EU)76 
- Potřeba koordinace a strategického plánování 
- Stále vysoká teplota teplonosného média v SZTE77 
- Vysoká závislost ekonomické efektivnosti na ceně elektrické energie (když vysoká, TČ 

se nevyplatí) a zemního plynu (když nízká, TČ se nevyplatí). 
- Vysoká počáteční investice v porovnání s ostatními zdroji tepla. 

 
  

 
74 Fortum Värme, „Open District Heating,“ [Online]. Available: http://www.opendistrictheating.com/.  
75 Geyer. R. et al. 2019. Task 4: Implementation barriers, possibilities and solutions 
https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-annex-47heat-pumps-in-
district-heating-and-cooling-systemstask-4-implementation-barriers-possibilities-and-solutions/  
76 
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/annex_to_the_state_of_the_energy_union_report_on_energy_su
bsidies_in_the_eu.pdf  
77 Často se stává, že poměr mezi zdrojem tepla (zejména při teplotě okolí) a chladičem (teplota sítě TČ) neodpovídá 
tomu, aby bylo dosaženo dostatečných COP, a tím i odpovídající ekonomické účinnosti. Použití dvoustupňových TČ 
pomáhá dosáhnout vyšších COP, ale investiční náklady jsou v porovnání se zvýšením účinnosti poměrně vysoké. 
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Zelený vodík 

Technické hledisko 
- Nižší účinnost výroby zeleného vodíku pomocí elektrolýzy vody (nejrozšířenější PEM 

elektrolyzéry mají účinnost 60 až 80 %). Účinnost lze zvýšit využitím odpadního tepla 
v nízkoteplotních soustavách do 100 °C. Např. v Rakousku by do roku 2030 mohlo být 
až 12 % poptávky po teple pokryto odpadním teplem z elektrolyzérů.78 

- Účinnost užití zeleného vodíku shodná s technologiemi spalujícími zemní plyn (nižší 
výhřevnost). 

- Pro vyšší objem přimíchávání do stávající soustavy nutná kompletní nová 
infrastruktura (včetně úpravy zdrojové části). 

Využití 
- Dle plynárenského balíčku, který vydala Evropská komise v prosinci roku 2021, by 

zelené plyny do roku 2050 měly nahradit dvě třetiny spotřeby fosilních plynů, hlavní 
roli má přitom hrát zelený vodík.79 

- Dle Evropské komise by v roce 2050 měl zelený vodík uspokojovat až 24 % potřeby po 
energiích napříč sektory.80 

- Hlavním producentem by mělo být do roku 2030 Německo s 10 GW instalovaným 
výkonem v elektrolyzérech.81 Dle IEA, by do roku 2030 mělo být celosvětově 
instalováno cca 54 GW (z dnešních cca 300 MW).82 

Ekonomická efektivnost 
- V současnosti nekonkurenceschopné (např. v porovnání s TČ či elektrokotli83) 

 
78 Hans Böhm, Simon Moser, Stefan Puschnigg, Andreas Zauner, Power-to-hydrogen & district heating: Technology-
based and infrastructure-oriented analysis of (future) sector coupling potentials, International Journal of Hydrogen 
Energy, Volume 46, Issue 63, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319921025477 
79 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal 
markets in renewable and natural gases and in hydrogen. 2021. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A803%3AFIN&qid=1639664719844 a Proposal for a REGULATION OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal markets for renewable and natural gases and for 
hydrogen (recast). 2021. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri 
=COM%3A2021%3A804%3AFIN&qid=1639665806476 
80 Hydrogen strategy: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf 
81 N. J. Kurmayer, „German government disavows blue hydrogen", www.euractiv.com, 17. leden 2022. 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/german-government-disavows-blue-hydrogen/ 
82 „Executive summary – Global Hydrogen Review 2021 – Analysis", IEA. https://www.iea.org/reports/global-
hydrogen-review-2021/executive-summary 
83 Fraunhofer IEE, Hydrogen in the energy systém of the future: Focus on heat in buildings (2020), 
https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-
Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf 
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- Nízkoteplotní systémy zásobování teplem, kde je hlavním palivem vodík, vyžadují 
pětkrát až šestkrát více elektrické energie, než pokud by docházelo k vytápění stejné 
lokality TČ84. 

- Do roku 2030 se očekává, že cena elektrolyzéru poklesne až na polovinu. Do roku 
2025 by mohla cena vodíku dle norské produkční společnosti NEL činit dokonce pouze 
1,5 EUR/kg (cca 45 EUR/MWh). Této ceny by však mělo být reálné dosáhnout pouze 
na trzích s ideálními podmínkami výroby z OZE, např. ve Španělsku.85 Evropská komise 
chce, aby cena vodíku do roku 2030 byla nižší než 1,8 EUR/kg (cca 54 EUR/MWh).86 

- Dle S&P Global Platts byly v lednu roku 2022 náklady na produkci zeleného vodíku 
prostřednictvím PEM elektrolyzérů 13,92 EUR/kg (cca 420 EUR/MWh). 

Implementace v podmínkách ČR 
- Stále ve fázi experimentálních projektů. 
- Není dostatečný „scale-up“ 
- Nedostatek výrobních kapacit. 
- Lze očekávat postupné přimíchávání do soustav se ZP. 

Okrajové podmínky 
- Rozvoj obnovitelných zdrojů. 
- Finalizace technologie. 

Časové hledisko 
- Do roku 2030 nelze očekávat větší rozmach. Realizace maximálně 

pilotních/demonstračních projektů. 

Flexibilita 
- Značný příspěvek k flexibilitě v elektrizační soustavě. 
- Využití přebytků z elektřiny z intermitentních zdrojů. 

Výhody 
- Plně v souladu s konceptem sector couplingu. 
- Využití přebytků intermitentních OZE. 
- Bezemisní zdroj energie – příspěvek k dekarbonizaci sektoru. 

Nevýhody/bariéry 

 
84 Mélanie Bourgeois, The heated debate on hydrogen in our cities (2021): https://energy-cities.eu/the-heated-
debate-on-hydrogen-in-our-cities/ 
85 J. Burgess, „Platts launches global carbon-neutral hydrogen price assessments", 10. prosinec 2021. 
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/121021-platts-launches-global-
carbon-neutral-hydrogen-price-assessments 
86 The EU wants to keep the price of green hydrogen below 2 EUR / kg by 2030: https://oenergetice.cz/komoditni-
trhy/eu-chce-dostat-cenu-zeleneho-vodiku-roku-2030-2-eur-kg 
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- Nezralá technologie. 
- Nutnost vybudování nové infrastruktury (omezené přimíchávání – do 5 % objemu, 

technologická omezení). 
- Omezení v přepravě a skladování (hledisko bezpečnosti). 
- Nižší energetická hustota než zemní plyn. 

 



 

65 
 

 
87 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1512 
88 European Gas Association – Annual Report 2020.  https://www.europeanbiogas.eu/wp-
content/uploads/2021/01/Annual-Report-2020-new.pdf 
89 Maršálek, J., Brož, P. & Bobák, M. Complex biogas membrane upgrading to BioCNG at agriculture biogas plant. 
Chem. Pap. 74, 4227–4239 (2020) 
90 Konstrukce výchozího modelu pro posouzení ekonomické efektivnosti transformace stávajících BPS na 
biometanové stanice. Studie ČVUT FEL pro CZ Biom. 2019. 

BIO složky – biometan 

V podmínkách ČR se jedná o biometanové stanice, které přečišťují bioplyn získaný 
anaerobní fermentací na kvalitu zemního plynu. Získaný biometan lze následně vtláčet do 
soustavy ZP nebo ho lokálně využívat (kogenerace, vytápění, palivo pro automobility). 
Evropská komise v reakci na současnou válku na Ukrajině jako jeden z nástrojů pro omezení 
dovozní závislosti na plynu z Ruska stanovila cíl zvýšit produkci biometanu v EU v roce 2030 
až na 35 mld. m3. Jde o zdvojnásobení současného cíle v oblasti biometanu87. Aktuální 
produkce biometanu v EU činí 3,3 mld. m388 (ekvivalent 32 TWh). Mezi země s největším 
podílem vtláčení biometanu do plynárenské sítě v roce 2019 patřilo Německo (10 TWh), 
Velká Británie (4,1 TWh) a Dánsko (1,75 TWh). V současnosti v ČR existuje pouze jedna 
biometanová stanice89. 

Technické hledisko 
Jde o zpracování různorodé biomasy (rostlinné, živočišné, ale i různých zbytků 
z potravinářské výroby či stravování) metodu anaerobní digesce a následné přečištění na 
kvalitu ZP (odstranění dalších složek bioplynu jako je např. CO2). Testovalo se více 
technologií, v praxi se v současnosti prosazuje membránová technologie. 
Zvládnutá technologie, určitým omezením je dostupnost vstupního substrátu a možnost 
připojení na plynárenskou soustavu. 

Ekonomická efektivnost 

Investiční náklady na nově realizovanou BPS se pohybují okolo 81 mil. Kč pro BMS 
odpovídající produkci bioplynu BPS o instalovaném výkonu 550 kWe. Celková produkce 
biometanu při konzervativním odhadu obsahu metanu v bioplynu ve výši 52% je 1,1 mil, 
m3/rok90. Produkční cena biometanu (při předpokladu shodných materiálových vstupů – 
biomasy jako v případě BPS – viz výše) je cca 22 Kč/m3. 

Klíčovým parametrem nejvíce ovlivňujícím produkční cenu biometanu je cena vstupujících 
substrátů. Při ceně cca 710 Kč/t (např. kukuřičná siláž) je podíl vstupního substrátu na 
celkové produkční ceně cca 10 Kč/m3. Podíl vstupující biomasy na celkových nákladech (v 
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91 CO2 EU Allowance. XTB 2022. https://www.kurzy.cz/komodity/emisni-povolenky-cena/ (accessed February 27, 
2022) 

současné hodnotě) je cca 48%. Cena 22 Kč/m3 biometanu odpovídá ceně ve výši cca 95 
EUR/MWh (komoditní složka). V současnosti (konec února 2022) se spotová cena zemního 
plynu pohybuje mezi 60-80 EUR/MWh 

Ekonomická efektivnost produkce biometanu je závislá nejen na vlastních nákladech 
produkce, ale i na ceně emisních povolenek – na rozdíl od klasického ZP biometan jimi není 
zatížen. Ke konci února 2022 ceny emisních povolenek dosahují hodnot cca 90 EUR/EUA s 
výhledem pro rok 2022 ve výši cca 100 EUR91. Při uvažování průměrného emisního faktoru 
zemního plynu 0.2 tCO2/MWh a ceně povolenky 90 EUR/EUA se tak cena zemního plynu 
pomyslně navyšuje oproti biometanu o dalších cca 18 EUR/MWh. 

 Klíčovým faktorem pro zajištění ekonomické efektivnosti je stejně jako v případě BPS 
dostupnost biomasy v „přiměřených“ cenových relacích a v dostupné vzdálenosti (zpravidla 
se uvažuje vzdálenost 10 km pro svoz zelené hmoty z pole).  

Implementace v podmínkách ČR 

Jde o technologii, která je v ČR teprve na začátku implementace (dosud pouze jedna BMS 
v Rapotíně). Nicméně lze očekávat rozvoj této technologie i formou transformace 
některých současných BPS. Lze očekávat, že v horizontu roku 2030 bude technologie plně 
připravena pro nasazení v podmínkách ČR. Lze předpokládat její využití především jako 
náhrady části dováženého zemního plynu, s kterým se uvažuje (uvažovalo) při transformaci 
teplárenství. 

Okrajové podmínky 

Do budoucnosti se dá očekávat rozvoj BMS na úkor BPS. Pro transformaci BPS na BS je třeba 
vytvořit vhodné podmínky, zejména v oblasti tzv. pokračující podpory (většina BPS byla 
uvedena do provozu v letech 2009-2011). 

Časové hledisko 

Technologie, která je v EU již standardně využívaná, předpokládá se její masivní rozvoj – viz 
plán EU „REPOWer EU“ prezentovaný v březnu 2022. Limitace technologie je především 
v oblasti dostupnosti vstupních substrátů i s ohledem na zpřísňující se kritéria udržitelnosti 
biomasy. 
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Flexibilita 

Z hlediska ES má pouze omezený význam, využití biometanu se primárně předpokládá jako 
náhrady zemního plynu buď v lokálním měřítku nebo prostřednictvím vtlačování do sítě 
zemního plynu.. 

Výhody 

Domácí zdroj, v zásadě odzkoušená technologie v komerčním nasazení (mimo ČR). Přímá 
náhrada ZP, při současných cenách ZP a emisních povolenek může jít i o ekonomicky 
životaschopnou náhradu části ZP. Cenové výkyvy vstupní hmoty nejsou přímo závislé na 
výkyvech světových cen fosilních paliv., ev. elektřiny. 

Cca 2x vyšší efektivnost využití půdy ve srovnání s BPS. 

Nevýhody/bariéry 

Obdobné jako v případě BPS – významné požadavky na alokaci zemědělské půdy, omezený 
potenciál zbytkové a odpadní biomasy vhodné pro produkci biometanu. 
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BIO složky – bioplyn 

V podmínkách ČR se jedná o bioplynové stanice s typickým (průměrným) výkonem cca 850 
kWe92 (zemědělské bioplynové stanice s celkovým instalovaným výkonem 318 MWe). Do 
kategorie zařízení využívajících bioplyn dále spadají čistírny odpadních vod (celkem 23 MWe) 
a zařízení využívající skládkový plyn (25 MWe). Ve všech případech je primárním produktem 
elektřina, tepla je odpadním produktem. Tento druh technologie má z hlediska transformace 
teplárenství pouze krajové využití, vzhledem k umístění BPS lze předpokládat pouze lokální 
využití odpadního tepla např. pro přidružené zemědělské a další výroby (sušení dřeva apod.) 
nebo pro vytápění lokálních objektů. S technologií nelze počítat po významné využití při 
transformaci teplárenství. 

Technické hledisko 
Jde o zpracování různorodé biomasy (rostlinné, živočišné, ale i různých zbytků z potravinářské 
výroby či stravování) metodu anaerobní digesce. Produktem je bioplyn obsahující typicky 55-
70% metanu, zbytek je CO2 plus malé podíly sirovodíku, vodíku a dusíku. Bioplyn je po 
přečištění spalován v kogenerační jednotce. 
Zvládnutá technologie, základním omezením je potřeba využití tepla v místě. 

Ekonomická efektivnost 

Investiční náklady na nově realizovanou BPS se pohybují okolo 105 tis. Kč/kWe. Ekonomická 
efektivnost provozu je závislá na ocenění vstupující hmoty do fermentoru, ročním využití 
instalovaného výkonu a na tom, jaký podíl odpadního tepla se daří využít. Roční využití 
instalovaného výkonu se ohybuje na úrovni 7500-7800 hodin (po odpočtu vlastní spotřeby). 
Typické (průměrné) složení vstupující hmoty (biomasy) je dle šetření provedeném CZ Biom v 
roce  2018 následující:  40% kukuřice na siláž, 20 % senáž, 30 % statková hnojiva, 10 % ostatní 
(cukr. řízky, odpady aj.). Výtěžnost bioplynu z takto definovaného vstupu surovin je pak cca 
148 m3/t a ocenění vstupů cca 710 Kč/t. 

Produkční cena elektřiny (při předpokladu dosažení IRR po zdanění ve výši cca 6%) je cca 4,1 
Kč/kWh (při předpokladu realizace cca 10% odpadního tepla za cenu 200 Kč/GJ) 

Klíčovým faktorem pro zajištění ekonomické efektivnosti je dostupnost biomasy v 
„přiměřených“ cenových relacích a v dostupné vzdálenosti (zpravidla se uvažuje vzdálenost 10 
km pro svoz zelené hmoty z pole). Potřebu plochy půdy pro pěstování biomasy jako vstupu lze 
dokumentovat na modelové BPS o výkonu 770 kWe spotřebovávající ročně 12500 kukuřičné 

 
92 Obnovitelné zdroje energie v roce 2020. MPO. https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-
zdroje-energie/2021/9/Obnovitelne-zdroje-energie-2020.pdf 
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siláže a 13200 m3 prasečí kejdy. Pro produkci takovéhoto množství kukuřice na zeleno je třeba 
každoročně alokovat (lokalita v okolí Lanškrouna) cca 320-380 ha půdy. 

Implementace v podmínkách ČR 

Jde o technologii, která je v ČR standardně implementovaná a plně zvládnutá. Netto výroba 
elektřiny v BPS dosáhla v roce 2020 2,2 TWh – druhý nejvyšší příspěvek k výrobě elektřiny 
z OZE (celkem 10,3 TWh brutto). Výroba elektřiny ze skládkového a kalového plynu je oproti 
klasickým BPS zanedbatelná (0,1, resp. 0,07 TWh netto v roce 2020). 

Jde o technologii, která je plně připravena k užití, nicméně její význam pro transformaci 
teplárenství je okrajový, lze předpokládat pouze lokální užití. I NKEP nepředpokládá další 
významný rozvoj BPS, zejména založených na zelené hmotě produkované na zemědělské 
půdě. NKEP předpokládá lepší využití odpadního tepla z kogeneračních jednotek (navýšení ze 
7,6 PJ na 13,3 PJ. 

V současnosti se diskutuje možnost transformace BPS na biometanové stanice, které by 
umožnily výrazně lépe využít energii v biomase vypěstované na půdě. Produkce biometanu 
(přečištěním bioplynu) totiž vede v podmínkách Ř k cca dvojnásobně vyšší efektivnosti využití 
půdy (měřeno dodávkou energie konečným spotřebitelům z jednoho hektaru zemědělské  
půdy)93. 

Okrajové podmínky 

Do budoucnosti se dá očekávat spíše stagnace nebo pouze mírný rozvoj BPS, a to spíše v oblasti 
zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Potenciál skládkového a kalového plynu je 
v zásadě plně využit a v tomto typu bioplynu nelze očekávat další rozvoj. 

Pro efektivnější využívání BPS z hlediska odpadního tepla by byla potřeba systematická politika 
vedoucí k přímé či nepřímé podpoře využívání odpadního tepla z BPS a podpora lokálních 
soustav CZT (tam, kde je to vhodné). 

Časové hledisko 

Technologie, která je standardně využívaná, její limitování je především v oblasti využití tepla. 
Z důvodu typické lokalizace BPS v extravilánu obcí nelze očekávat významný podíl na 
dodávkách tepla. Má pouze lokální využití. 

 
93 KNÁPEK, J. et al. Effectiveness of biomass for energy purposes: a fuel cycle approach. Wiley Interdisciplinary 
Reviews: Energy and Environment. 2015, 4(6), 575-586. ISSN 2041-8396. 
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Flexibilita 

V současnosti se nevyužívá pro zajišťování služeb flexibility, nicméně vzhledem k celkovému 
instalovanému výkonu BPS (cca 319 MWe) lze do budoucnosti (přes služby agregátora 
flexibility) považovat BPS (jako systém) za možný zdroj flexibility pro ES (díky akumulační 
schopnosti plynojemů pro skladování vyrobeného bioplynu)94. 

Výhody 

Domácí zdroj, významné dosavadní zkušenosti s využíváním, , vysoká skladovatelnost vstupní 
hmoty (biomasy). Cenové výkyvy vstupní hmoty nejsou přímo závislé na výkyvech světových 
cen fosilních paliv., ev. elektřiny. 

Schopnost dodávat jak elektřinu, tak i teplo v režimu základního zatížení. V případě tepla je to 
vhodné pro navazující průmyslové technologie – např. sušení dřeva. 

Nevýhody/bariéry 

Nízká efektivnost využití půdy (oproti biometanu, ale i oproti produkci energetických plodin 
pro energetické účely) – cca 2 nižší ve srovnání s oběma případy. 

Nutnost alokace významné rozlohy půdy pro produkci vstupní hmoty (zpravidla kukuřice na 
zeleno), produkce kukuřice je charakteristická potřebou intenzivního hnojení a aplikace 
chemických přípravků, v řadě lokalit přispívá k erozi půdy. 

 
 

  

 
94 Podrobnosti o možnostech poskytování služeb flexibility pomocí BPS viz např.  https://czbiom.cz/wp-
content/uploads/casopis_Biom_2021_01_WEB.pdf 
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BIO složky – tuhá biomasa 

Zaměření na větší zdroje (výtopny, teplárny) nikoliv na malé lokální či individuální zdroje. Jde 
o technologie založené na spalování tuhé biomasy v surovém stavu (např. balíkovaná sláma) 
nebo po přepracování do podoby tuhých biopaliv (pelety, brikety, dřevní štěpka). 

Technické hledisko 
Jde o spalování různých typů tuhé biomasy, která může mít různý původ (zbytková a odpadní 
biomasa versus cíleně pěstovaná biomasa), slamnatá biomasa versus dřevnatá biomasa. 
Jde o technicky velmi dobře zvládnutou technologii s širokým rozsahem škálování tepelného 
výkonu zdroje. Rozsah tepelného výkonu je od malých jednotek (kotlů) až po velké zdroje řádu 
desítek až stovek MW95. Velké zdroje jsou spíše omezeny dostupností biomasy a svozovými 
vzdálenostmi než možnostmi vlastní technologie. 
Omezení technologie je i na druh a formu vstupující biomasy. Dané zařízení může zpracovávat 
buď pouze danou formu biomasy (např. kotel na dřevní štěpku nebo na balíkovanou slamnatou 
biomasu) nebo je omezení v poměru druhů biomasy (viz příklad EHO). 
Pro spalování biomasy lze využít např. i upravené fluidní kotle, které byly dosud využívány pro 
spalování tuzemského hnědého uhlí nebo směsi uhlí a biomasa (viz příklad EHO). 

Ekonomická efektivnost 

V současnosti konkurenceschopná technologie (při zajištění dostupnosti biomasy na bázi 
dlouhodobých kontraktů). Investiční náklady kogeneračních jednotek se pohybují v rozmezí  
cca 78-85 tis. Kč/kWe (menší jednotky mají vyšší měrné investiční náklady), výtopny cca 18-20 
tis. Kč/kWt96. Tyto hodnoty se týkají případných nových zdrojů realizovaných na „zelené“ 
lpouce. V řadě případů lze realizovat modernizaci stávající technologie na bázi uhlí a efektivně 
využít stávající infrastrukturu zdroje97. V těchto případech jsou pak měrné investiční náklady 
podstatně nižší a lze je odhadnout na cca 7,5 tis. Kč/kWt (výtopna), resp. 31 tis. Kč/kWt. 

Klíčovým faktorem pro zajištění ekonomické efektivnosti je dostupnost biomasy v 
„přiměřených“ cenových relacích. Zdroje zbytkové a odpadní biomasy v minulé dekádě byly již 

 
95 Příkladem velkého zdroje na biomasu je Elektrárna Hodonín (EHO), kde je instalován energetický blok (fluidní kotel 
132 MWt + TG 50 MWe) využívající pro výrobu elektřiny a tepla jako palivo 100 % biomasy, přičemž podíl slamnaté 
a dřevnaté biomasy se v současnosti pohybuje na poměru cca 1 : 9. Dosažitelný výkon bloku na čistou biomasu je 30 
MWe. Celková spotřeba biomasy se pohybuje na úrovni max. 1200 tun denně.  EHO spotřebovává cca 230 tis. tun 
biomasy ročně (údaj z roku 2017).  
96 Zdroj dat: - šetření TS ČR v rámci členské základy, realizované investiční projekty z období 2010-2020 případně 
nabídky v rámci výběrových řízení za rok 2020, leden 2021  
97 Přehled očekávaných technicko ekonomických údajů o jednotlivých technologiích kogenerace/výroby tepla uvádí 
současně i návrh vyhlášky ERÚ o Technicko-ekonomické parametry pro kalkulaci podpory pro rok 2022 – viz 
https://www.eru.cz/documents/10540/7856037/N%C3%A1vrh+T-E+parametr%C5%AF%202.+kolo.pdf/d5e31163-
344f-4e13-a9c3-f11fdd44873c. 
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do značné míry využity (např. odpad ze zpracování dřeva) a při dalším nárůstu potřeby biomasy 
hrozí riziko nárůstu její ceny. Dalším klíčovým faktorem ekonomické efektivnosti užití biomasy 
je nastavení podpory (jako druhu POZE)98. Jde jak o nastavení odpovídají referenční ceny 
biomasy v jednotlivých kategoriích O1, O2 a O3, tak i o vlastní výši podpory a její konstrukci. 

Implementace v podmínkách ČR 

Jde o technologii, která je v ČR již implementovaná v širokém rozsahu. Tuhá biomasa se podílí 
na výrobě elektřiny cca 2,5 TWh (2020), což je cca 24% celkové hrubé výroby elektřiny z OZE. 
Největším podílem přispívá spalování dřevní štěpky (např. z lesních těžebních zbytků) a další 
odpadní biomasy – cca 1,25 TWh. Tuhá biopaliva (brikety a pelety) se podílí cca 0,236 TWh, 
významný je i podíl energetického využití celulózových výluhů – 0,915 TWh99. Z celkové výroby 
elektřiny z tuhé biomasy cca 1,4 TWh pocházelo v kogenerace, dominantně ze zdrojů nad 5 
MWe. Tuhá biomasa se podílela současně cca 17 PJ na dodávce užitečného tepla ze systému 
KVET (cca 17%), při dominantním podílu uhlí (ČU + HU dohromady 61%)100. 

Další využití tuhé biomasy se předpokládá při transformaci teplárenství – odchodu od 
tuzemského uhlí. Dle původních předpokladů MPO z podzimu 2020 (tuhá) biomasa měla 
dosáhnout v roce 2030 až 23% podílu při hrubé výrobě tepla ve velkých teplárenských 
zdrojích101.  

Okrajové podmínky 

Základní podmínkou rozvoje je systematická politika v oblasti rozvoje udržitelné biomasy z 
různých zdrojů. Klíčovým aspektem pro další rozvoj využívání biomasy je její dostupnost a 
cena. Zdroje zbytkové a odpadní tuhé (dřevní) biomasy jsou již z velké části využívány. 
Dostupnost odpadní biomasy z průmyslu zpracování dřeva je též omezena rostoucím 
využíváním pro produkci dřevních pelet a briket. Např. produkce dřevních pelet dosáhla v roce 
2020 486 tis. tun v roce 2015 pouze 249 tis. tun). Současný stav na trhu s plynem a zrušení 

 
98 Mj. jde o nastavení referenční ceny biomasy v rámci systému podpory OZE. Biomasa je z pohledu POZe členěna do 
dvou základních kategorií O1, O2 a O3. Tyto kategorie se liší směrnou cenou. Aktuálně ERÚ předpokládá směrné 
ceny ve výši: O1 – 170 Kč/GJ, O2 – 120 Kč/GJ, O3 – 40 Kč/GJ – viz Konzultace k návrhu technicko - ekonomických 
parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022 
(https://www.eru.cz/documents/10540/8338201/Vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20VKP+k+n%C3%A1
vrhu+vyhl%C3%A1%C5%A1ky+o+technicko-ekonomick%C3%BDch+parametrech.pdf/63871839-83e3-4cfc-ba4a-
f8b6186a1e4d) 
99 Obnovitelné zdroje energie v roce 2020. MPO. https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-
zdroje-energie/2021/9/Obnovitelne-zdroje-energie-2020.pdf 
100 Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2020. ERÚ. https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu-elektrizacni-
soustavy#2020 
101 Strategie stabilizace a rozvoje soustav zásobování tepelnou energií. Pracovní materiál MPO, listopad 2020. 
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podpory pro instalace plynových kotlů (stav k 3/2022102)  bude dále vytvářet tlak na prioritní 
využití biomasy (pelet) jako náhrady zemního plynu pro decentrální a lokální zdroje. To pak 
dále, spolu s požadavkem na prioritní materiálové využívání dřevní biomasy omezí dostupný a 
ekonomicky využitelný potenciál biomasy pro střední a velké teplárenské a výtopenské zdroje. 
Spolu s tím dochází v důsledku kůrovcové kalamity k omezení dostupnosti lesních těžebních 
zbytků v horizontu cca 5-7 let, v některých regionech až o 50-70%103.  

Určitou možnost navýšení potenciálu biomasy představuje cílené pěstování víceletých 
energetických plodin na zemědělské půdě, kdy tyto energetické plodiny kromě produkce 
biomasy poskytují další tzv. mimoprodukční funkce pro zlepšování udržitelného hospodaření 
v krajině. Nicméně dodatečný potenciál biomasy je omezený faktory jako je prioritní využití 
půdy pro produkci potravin, aspekty udržitelného využívání půdy. Dostupné agrotechnologie 
apod. Podle aktuálních odhadů VÚKOZ je (dodatečný) potenciál biomasy z energetických 
plodin max. v rozmezí 35-55 PJ104. 

Časové hledisko 

Technologie, která je standardně využívaná, její limitování je na straně dostupnosti biomasy a 
schopnosti zajišťovat pro nově budované zdroje na bázi tuhé biomasy dlouhodobé kontrakty 
na dodávku. Technologie, s kterou lze plně počítat v horizontu k roku 2030. 

Flexibilita 

Potenciálně významný zdroj služeb flexibility pro ES – obdobně jako plynové kogenerační 
jednotky (ve vazbě na akumulační schopnosti soustav). Plně řiditelná technologie nezávislá na 
aktuálních výkyvech počasí (výroba elektřiny v PV či větrných elektrárnách).  

Výhody 

Domácí zdroj, významné dosavadní zkušenosti s využíváním, snadné škálování výkonů 
(kogenerace i výtopny), vysoká skladovatelnost paliva. Cenové výkyvy nejsou přímo závislé na 
výkyvech světových cen fosilních paliv., ev. elektřiny. 

 
102 Viz https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3461495-ministerstvo-zivotniho-prostredi-omezi-podporu-pro-
plynove-kotle-chce-take-odlozit 
103 Odhad dle ÚHUL, viz závěrečná zpráva projektu TK01010017 Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje 
bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny, VÚKOZ 2021. 
104 Současné odhady VÚKOZ, v.v.i. na základě modelování s pomocí GIS, odhad platí pro alokaci 15% osevních ploch 
(orné půdy) pro energetické plodiny s tím, že v každém kraji se dodržuje maximální alokace EP 15% a současně se 
preferuje využití nejvýnosnější půdy pro produkci potravin (spodní odhad). 
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Nevýhody/bariéry 

Omezený potenciál daný dostupností půdy pro energetické plodiny, omezení potenciálu 
lesních těžebních zbytků v důsledku kůrovcové kalamity, priorita využívání dřevních odpadů 
pro výrobu pelet a briket pro lokální zdroje (náhrada uhlí, částečně i ZP), současně priorita 
materiálového využití odpadní (zejména dřevní) biomasy, relativně vysoká produkční cena 
biomasy z energetických plodin (cca nejméně 150-200 Kč/GJ – podle použitých předpokladů 
pro pěstování EP). Relativně obtížnější využívání slamnaté biomasy. 

Určité ztráty energetického obsahu v důsledku biologických rozkladných procesů. Výhřevnost 
biomasy je silně závislá na obsahu vody, např. čerstvá dřevní štěpka ze zimní sklizně plantáže 
RRD (cca 52-53% vlhkosti) má výhřevnost cca 6,9-7 GJ/t pouze. 
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Odpadní teplo105 

Technické aspekty 
- Využití pro vnitřní potřeby nebo pro dodávku do SZTE. Krytí vlastních potřeb by mělo 

mít přednost v rámci principu Energy Efficiency First106.  
- Zde se zaměřujeme zejména na externí využití odpadního tepla, čímž se rozumí 

nevyhnutelné odpadní teplo po provedení všech přiměřených opatření energetické 
účinnosti, které může být zavedeno do sítí dálkového vytápění a distribuováno 
zákazníkům. 

- Rozdělení na  
o Konvenční: energeticky náročná průmyslová odvětví, tj. sklárny, cementárny, 

papírny a kovovýroby atd. kde je odpadní teplo obvykle poměrně snadno 
dostupné, snadno identifikovatelné a má vysokou teplotní úroveň. U těchto 
typů zdrojů jsou v mnoha zemích k dispozici zkušenosti se zpětným získáváním 
a využíváním odpadního tepla. 

o Nekonvenční: datová centra, tunely a stanice metra, chlazení z budov (např. 
kanceláře, nemocnice, supermarkety, nákupní centra) a odpadní teplo z 
procesů přeměny elektrické energie na plyn (vodík), teplo z odpadních vod – 
kanalizace a čistírny odpadních vod. Potenciál odpadního tepla je méně 
jednoduché identifikovat a často jsou zde nižší teplotní úrovně. Příklady využití 
odpadního tepla z těchto zdrojů lze nalézt zejména v zemích, kde je dálkové 
vytápění dobře rozvinuto, celkové zkušenosti s využitím na evropské úrovni 
jsou omezené. 

- Faktory hodnocení: časová shoda mezi dostupností odpadního tepla a potřebou, 
geografická shoda zdroje a potřeby, „kvalitativní“ shoda (teplota zdroje, kontinuita 
dodávek, objem odpadního tepla). 

Ekonomická efektivnost 
- Liší se v rámci lokálních podmínek a do značné míry případ od případu. 
- Vysoké investiční náklady (vč. výměníků, zařízení pro měření/monitorování dodávky 

odpadního tepla, rozvodů, případně zásobníků či tepelných čerpadel). 
- Z hlediska hodnocení ekonomické efektivnosti je třeba řešit dlouhodobé záruky 

ohledně budoucí dostupnosti a kvality dodávek odpadního tepla (tj. například efekty 
zvyšování energetické účinnosti nebo přesunutí činnosti jinam), rozdílné pohledy na 
návratnost investice (teplárna vs. podnik). 

 
105 Zdroj, pokud není uvedeno jinak: Schmidt, Geyer, Lucas. 2020. DISCUSSION PAPER. The barriers to waste heat recovery and 
how to overcome them? Urban Agenda Energy Transition Partnership Action 2, Maximizing Waste Heat Recovery in Cities. 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/20200625_discussion_paper_v2_final.pdf  
106 https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-09/eef_recommendation_ref_tbc.pdf  
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- Jakmile odpadní teplo (pokud jde o teplo z výrobních procesů) dosáhne významného 
podílu na dodávkách v SZTE, provozovatel sítě má požadavek instalovat další zařízení 
na výrobu tepla jako zálohu pro pokrytí rizika neplánovaného přerušení dodávek 
odpadního tepla. 

Implementace v podmínkách ČR 
- Dostupnost dat, zejména pro „nekonvenční“ zdroje odpadního tepla. 
- Existují projekty mapující potenciál, např. projekt CE-HEAT projekt107. 
- Potřeba koordinace více zúčastněných stran s potenciálně rozdílnými cíli. 

Okrajové podmínky 
- Nepočítá se v zásadě do cílů OZE. 

Časové hledisko 
- Do roku 2030 lze očekávat postupný rozvoj v závislosti na lokalitě, respektive 

v kombinaci s rozvojem využití tepelných čerpadel. 

Flexibilita 
- Není primárním cílem. 

Výhody 
- Různorodá dostupnost. 
- Zvládnutá technologie u konvenčních zdrojů. 

Nevýhody/bariéry 

- Zájem a know-how "vlastníka odpadního tepla" o dodávky odpadního tepla do SZTE 
může být poměrně nízký – není hlavní činností. 

- Vysoký počet zúčastněných stran, které je třeba zapojit. 
- Chybějící know-how pro uzavírání kontraktů mezi „původcem“ odpadního tepla a 

jeho odběratelem (definice parametrů dodávky, zajištěnosti, ekonomické hledisko 
apod.). 

 

 

  

 
107 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html#:~:text=CE%2DHEAT%20project%20aims%20to,of%20endo 
genous%20RES%20%E2%80%93%20waste%20heat, https://www.waste-heat.eu/waste-heat-potential  
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Solární termální kolektory 

Zaměření na větší (pozemní) instalace (řádově jednotky až desítky MWt), nikoliv na domácí 
(střešní) instalace. 
Technické hledisko108 

- Prověřená a jednoduchá technologie odpovídající 4. generaci centrálního vytápění 
podle H. Lunda. 

- Výkony solárních termálních kolektorů až desítky megawattů. 
- Průměrná roční dodávka tepla109 činí v podmínkách ČR110 350-450 kWh/m2. 
- Vhodné i v podmínkách severských zemí – přední zemí je Dánsko (v roce 2018 celkový 

instalovaný výkon 118 výroben činil 970 MWt, což činilo 63 % celosvětového 
instalovaného výkonu) 

- V Dánsku pokryje typický systém se solárními termálními kolektory okolo 20 % 
poptávky po teple v přidružené soustavě zásobování teplem.111 

- IEA pracuje s převodem jeden metr čtverečný odpovídá 0,7 kW max. tepelného 
výkonu.112 

- Životnost technologie 25 až 30 let. 
Využití 

- Možnost využití i jako doplňkové technologie pro předehřev vody v SZTE. 

Potenciál 

- Celosvětově může být solárními kolektory do roku 2050 uspokojováno až 16 % 
celkové spotřeby tepelné energie a nízké teplotě.113 

- U evropských zemí je potenciál odhadován na 3-12 % celkové poptávky po teple.114 

 
108 SHC (2019), Solar heat for cities, the sustainable solution for district heating: https://task55.iea-
shc.org/Data/Sites/1/publications/Solar-Heat-for-Cities--The-Sustainable-Solution-for-District-Heating.pdf 
109 Hodnota je silně závislá na lokalitě (zeměpisná šířka, transparentnost atmosféry, možnost dosáhnout optimálního 
sklonu vůči Slunci, použitá technologie kolektorů, apod.). Údaj je obtížné generalizovat a je ho vždy třeba chápat 
v kontextu dané lokality a použité technologie. 
110 Viz např. https://energie21.cz/solarni-ohrev-teple-vody-kolektory-nebo-fotovoltaika/ 
111 PlanEnergi et. al (2018), Solar district heating – Trends and possibilities: 
https://www.solarthermalworld.org/sites/default/files/news/file/2019-02-18/sdh-trends-and-possibilities-iea-shc-
task52-planenergi-20180619.pdf 
112 International Energy Agency. Recommendation: Converting solar thermal collector area into installed capacity 
(m2 to kWth). Available online: https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/documents/statistics/Technical_Note-
New_Solar_Thermal_Statistics_Conversion.pdf. 2004. 
113 International Energy Agency. Technology Roadmap Solar Heating and Cooling. Paris: International Energy Agency; 
2012. 
114 Mathiesen, BV, Hansen, K. The role of solar thermal in future energy systems. Country Cases for Germany, Italy, 
Austria and Denmark. Aalborg: Aalborg University; 2017. 
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Ekonomická efektivnost115 
- Investiční náklady v rozmezí 227 až 240 EUR/m2 bez daně (DPH). 
- U menších instalací (jednotky MW) to může být až dvojnásobek. 
- Náklady na výrobu činí cca 20 až 30 EUR/MWh. V případě instalace tepelného úložiště 

až 50 EUR/MWh116. 
- IEA udává rozmezí investičních nákladů 315 až 930 EUR/kWt a provozních nákladů na 

výrobu v podmínkách Evropy 35 až 135 EUR/MWt117. 

Implementace v podmínkách ČR 
- Implementovatelnost v podmínkách ČR je dobrá v případě, že je řešena i sezónní 

akumulace (větší podíl dodaného tepla), jinak je využití nižší. 
- Studie SDH: Trends and posibilities odhaduje potenciální plochu pro výstavbu 

solárních kolektorů v ČR zhruba 8 milionů m2. 

Okrajové podmínky 
- Mezi zásadní okrajovou podmínku lze zařadit nutnost nízkoteplotní horkovodné 

rozvodné soustavy tepla (od 35 do max. 100 °C).118 
- Okrajovou podmínkou je rovněž vysoká cena půdy v případě velkých instalací. 

Časové hledisko 
- V současné chvíli v ČR větší implementace (projekty) chybí119. V budoucnu se dá 

očekávat nástup této technologie v podobě pilotních projektů. Nutno však vyřešit 
problém sezónní akumulace. 

Flexibilita 
- S ohledem na povahu technologie není pro flexibilitu vhodné využití. 

Výhody/využití120 
- jednoduchá a prověřená technologie 
- obnovitelný bezemisní zdroj tepla 
- jednoduchá rozšiřitelnost 
- nezávislost na dodávkách paliva 

Nevýhody/bariéry 
- chybí nízkoteplotní rozvody tepla 
- pro vyšší využití nutnost řešit sezónní tepelnou akumulaci (sezónnost výroby) 
- zábor půdy (pro 1 m2 kolektorů je třeba půda o výměru 2,5 m2, aby nedocházelo 

k vzájemnému stínění kolektorů) 
- nižší energetická hustota 
- nutnost správného dimenzování (regulace) 
- závislost výroby na vnějších podmínkách – nutný záložní/ špičkový zdroj tepla 

(například plynovou KVET, elektrokotel nebo tepelné čerpadlo)121 
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Tepelná akumulace 

Technické hledisko 
- Hlavním cílem vyrovnání časového nesouladu nabídky a poptávky. 
- Tepelná akumulace je levnější než akumulace elektřiny. 
- Potenciál všude, kde je prostor a vhodné (hydro)geologické podmínky. 

 
Typologie akumulačních technologií122 
Dle času 

- Krátkodobá (hodinová, denní) – standardně využívaná technologie (v kombinaci 
s KVET). 

o Decoupling nabídky a poptávky po teple. 
o Může zlepšit ekonomiku provozu KVET (vyrábět elektřinu dle situace na trhu, 

bez ohledu na současnou poptávku po teple). 
- Dlouhodobá (mezi-sezónní)123 – technologie ve fázi demonstračních projektů: 

o Může využít přebytky výroby tepla v letních měsících pro využití při zvýšené 
poptávce v zimních měsících. 

o Využití zejména pro integraci OZE (solárních kolektorů). 
o Potřebuje vyšší teploty skladovacího média, vyšší technické, a tedy 

ekonomické nároky. 
o Možná environmentální rizika. 
o Nutný technologický skok (pokrok) – například využití termochemických 

procesů díky vyšší hustotě energie, menším ztrátám apod. 
 
Dle média 

- Akumulace využívající citelné teplo: 
o Komerčně nejvyužívanější, zejména (zatím) pro krátkodobou akumulaci 

(solární energie a kogenerace). 
o Akumulační nádrže s vodou. Technologicky zvládnuté a ekonomicky 

konkurenceschopné. 
o Umožňují jen malou integraci OZE do SZTE (ale podzemní nádrže pro 

mezisezónní akumulaci ano). 
o Současné zásobníky mají objem do 200 000 m3, střední a velká města budou 

potřebovat zásobníky o objemu až několik milionů m3 124. 

 
122 Schopnost akumulace tepla poskytuje ze svého principu do určité míry sama SZTE. Zde jsou však diskutovány 
technologie dále rozvíjející akumulační schopnosti SZTE. 
123 Hartner, M., Buechele, Geyer. 2018. Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. Task 1: Market and 
energy reduction potential. https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-
annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-task-1-market-and-energy-reduction-potential/  
124 GigaTes. 2021. Giga-scale thermal energy storage for renewable districts. 
https://www.gigates.at/images/GigaTes_PublishableReport.pdf 
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- Akumulace využívající latentní teplo: 
o Využívá skupenské teplo. 
o Výhodou je vyšší hustota akumulované energie, tedy potřeba menšího 

objemu. 
o Vysoká pořizovací cena, úzký teplotní rozsah (ale může být vhodné například 

pro TČ)125. 
o Jen málo komerčních instalací. 

- Akumulace využívající chemické reakce: 
o Využití chemické vazby, vysoká hustota energie. 
o Nejnákladnější. 
o Komerční využití ne dříve než za 10 let126. 

 
Dle typu zásobníku127 

- Tank (TTES) – velkoobjemové zásobníky, relativně standardně využívaná technologie, 
zejména pro krátkodobou akumulaci, v poslední době i pro dlouhodobou. 

- Aquifer (ATES) – propustné podloží, Borehole (BTES) – soustava podzemních vrtů, Pit 
(PTES) – prohlubně. Vše jsou v zásadě niche technologie128. 

 

Ekonomická efektivnost 
- Platí úspory z rozsahu (náklady na velké akumulační systémy jsou proto téměř 20krát 

nižší než náklady na vodní nádrže o objemu 1 000 m3)129 
- KO vodní akumulační nádrže typicky 0,1 – 10 EUR/kWh, CAPEX cca 80 – 500 

EUR/m3130 
o Prostá doba návratnosti 8 – 10 let (30 let doba životnosti) 

- Akumulace využívající latentní teplo – typicky 10 až 50 €/kWh131 

 
125 Martin Betz, Pierre Decock, Glen Dimplex. 2019. Task 1: IEA Heat Pumping Technologies Annex 47. Heat Pumps 
in District Heating and Cooling Systems: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-
technologies-annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems/ 
126 Ibid. 
127 MAREŠ, O. Dlouhodobá akumulace tepelné energie. Praha, 2016. Diplomová práce. ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/75798/F2-DP-2016-Mares-Ondrej-
Dlouhodoba%20akumulace%20tepelne%20energie.pdf  
128 Martin Betz, Pierre Decock, Glen Dimplex. 2019. Task 1: IEA Heat Pumping Technologies Annex 47. Heat Pumps 
in District Heating and Cooling Systems: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-
technologies-annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems/ 
129 IRENA and Aalborg University (2021), Integrating low-temperature renewables in district energy systems: 
Guidelines for policy makers, International Renewable Energy Agency, Aalborg University, Abu Dhabi, Copenhagen. 
130 Antl, F. 2018. Možnosti uplatnění akumulace tepla v prostředí ČR. Diplomová práce. ČVUT FEL. 
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/76256/F3-DP-2018-Antl-Filip-
DP_Akumulace_tepla_Filip_Antl_2018_final.pdf  
131 Antl, F. 2018. Možnosti uplatnění akumulace tepla v prostředí ČR. Diplomová práce. ČVUT FEL. 
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/76256/F3-DP-2018-Antl-Filip-
DP_Akumulace_tepla_Filip_Antl_2018_final.pdf 
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- Akumulace využívající chemické reakce – typicky 8 až 100 €/kWh132 
 

- Projekt GigaTes133: 
o Velký systém (500 000 m3): LCOS: 50–92 EUR/MWh, CAPEX 72–87 EUR/m3 
o Malý systém (100 000 m3): LCOS 40–110 EUR/MWh, CAPEX 127–160 EUR/m3 

- Pilotní projekt Solar Graz – cílová cena cca 40 EUR/MWh134 
 

Implementace v podmínkách ČR 
- Existují akumulační nádrže pro krátkodobou akumulaci (např. Červený mlýn135), jde 

však o ojedinělé projekty. 
- Lze očekávat další rozvoj těchto systémů. 
- V ČR zatím neexistuje demonstrační projekt dlouhodobé akumulace, jako je tomu 

například v Německu, nebo Rakousku (Graz). 
o Plně komerční využití v Dánsku – rozdíl oproti ČR je menší hustota obydlení 

v daných lokalitách, a tedy cena půdy, vhodné hydrogeologické podmínky 
(písky). 

Okrajové podmínky 
- Potřeba akumulace (tedy zejména rozvoj solární termální energie a další OZE pro 

mezisezónní vyrovnávání a tepelných čerpadel a KVET pro denní vyrovnávání)136. 
- Místní hydrogeologické a environmentální podmínky137. 
- Technické podmínky – integrace systému, teplota systému, požadovaná skladovací 

kapacita, výkonnostní a teplotní úrovně, počet cyklů za rok. 
- Cena půdy. 
- Cenový signál a tarifní podmínky. 
- Právní rámcové podmínky (územní plánování atd.). 

 

 
132 Ibid.  
133 GigaTes. 2021. Giga-scale thermal energy storage for renewable districts. 
https://www.gigates.at/images/GigaTes_PublishableReport.pdf 
134 Hartner, M., Buechele, Geyer. 2018. Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. Task 1: Market and 
energy reduction potential. https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-
annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-task-1-market-and-energy-reduction-potential/ 
135 Akumulátory o objemu 9 900 m3, uložit lze až 345 MWh tepelné energie, tedy denní potřebu až 17 tisíc 
domácností. (https://oenergetice.cz/teplarenstvi/brnenske-teplarny-maji-novy-akumulator-tepla-povede-k-
usporam)  
136 Martin Betz, Pierre Decock, Glen Dimplex. 2019. Task 1: IEA Heat Pumping Technologies Annex 47. Heat Pumps 
in District Heating and Cooling Systems: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-
technologies-annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems/ 
137 Hartner, M., Buechele, Geyer. 2018. Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. Task 1: Market and 
energy reduction potential. https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-
annex-47heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-task-1-market-and-energy-reduction-potential/ 
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Časové hledisko 
- Standardní využití akumulačních nádrží pro denní a mezidenní akumulaci. 
- Demonstrační využití/pilotní projekty mezisezonního ukládání energie (inspirace 

projekty v Německu a Rakousku, Dánsko není zcela relevantní). 
- Po 2030 lze očekávat využití i dalších postupů uchovávání energie (zejména 

prostřednictvím termochemických procesů. 
 

Flexibilita 
Ano, cílem je poskytování (mezi)denní flexibility. 
U sezónní akumulace pak integrace obnovitelných zdrojů energie (zejména solární termální 
energie). 
 

Výhody 
- Jeden z nejlevnějších způsobů akumulace energie. 
- Lze využít stávající infrastrukturu138. 
- Integrace intermitentních zdrojů OZE (solární termální energie), odpadní teplo, u KO 

akumulace pak efektivnosti systému KVET. 
- Bezpečnost a spolehlivost dodávek. 
- Pokles spotřeby primárních zdrojů. 

 

Nevýhody/bariéry 
- Rozdílnost podmínek oproti Dánsku: mělké hladiny podzemní vody, náročnější složení 

půdy a systémy dálkového vytápění v hustěji osídlených oblastech s vysokými cenami 
pozemků139. 

- Integrace do systému. 
- Vysoké investiční nároky, doba přípravy a realizace projektu. 
- Nedostatek finančních pobídek140. 
- Technologie zatím není komerčně dostupná (zejména u termochemického ukládání 

energie). 

 

 
138 https://svetprumyslu.cz/2020/02/05/teplarenstvi-prochazi-velkymi-zmenami/ 
139 GigaTes. 2021. Giga-scale thermal energy storage for renewable districts. 
https://www.gigates.at/images/GigaTes_PublishableReport.pdf  
140 Geyer. R. et al. 2019. Task 4: Implementation barriers, possibilities and solutions 
https://heatpumpingtechnologies.org/publications/iea-heat-pumping-technologies-annex-47heat-pumps-in-
district-heating-and-cooling-systemstask-4-implementation-barriers-possibilities-and-solutions/  
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Odpady a tuhá alternativní paliva (TAP)141,142,143 

Technické hledisko 
- V případě ZEVO standardně uplatňovaná technologie (spalovací systém/kotel, 

turbína/generátor, systém čištění spalin) 
- Technologie na energetické využití TAP ve větším měřítku ještě není rozšířena 

(plazmové zplyňování, pyrolýzní jednotky) 

Ekonomická efektivnost 
- V případě ZEVO v současnosti konkurenceschopná technologie 
- Měrné investiční náklady v rozmezí 20 až 30 tis. Kč/t*rok144 
- Horší ekonomika v případě využití TAP (nutnost vybudování či zajištění výroby TAP 

z komunálního odpadu) 

Implementace v podmínkách ČR 
- V případě ZEVO zvládnutá technologie, implementovatelná tam, kde jsou vhodné 

místní podmínky (energeticky využitelný komunální odpad) 
- Náhrada primárně uhelných zdrojů 
- V ČR již fungující zdroje: ZEVO Malešice (cca 850 TJ/rok), TERMIZO Liberec (cca 

620 TJ/rok), SAKO Brno (cca 1 050 TJ/rok), ZEVO Plzeň (cca 200 TJ/rok) 

Okrajové podmínky 
- Lokální dostupnost energeticky využitelných odpadů 
- Návaznost na lokální koncepce nakládání s odpady 

Časové hledisko 
- Připravená technologie 
- V budoucnu očekávaný nárůst využití s ukončením skládkování komunálního odpadu 

(rok 2030) 

 
141 Energetické využití odpadu – SAKO Brno: https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/801/energeticke-vyuziti-
odpadu/#vyhody 
142 Co je ZEVO (ČEZ): https://www.cez.cz/cs/zevo/co-je-zevo.html 
143 Návrh Strategie pro zelené město – Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a.s.: 
https://www.c-budejovice.cz/zasedani/download/efdf0b40-4049-4035-8479-a1e303f06a86 
144 Energetické využití odpadů (Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství OPŽP 2021–
2027 (2020): https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpadove_obehove_hospodarstvi/$FILE/OODP-
4_Energeti 
cke%20vyuziti%20odpadu-20200529.pdf 
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Flexibilita 
- Není primární cílem – jinak shodné se spalovacími zdroji 

Výhody 
- Zvládnutá technologie 
- Dosažitelnost velkých instalovaných tepelných výkonů (desítky až stovky MW) 
- Podpora cirkulárního hospodářství 
- Úspora primárních neobnovitelných zdrojů 
- Odpadním produktem je škvára, která je dále využitelná jako stavební materiál 

Nevýhody/bariéry 
- Závislé na lokálních podmínkách 
- Nutnost řešení čištění spalin (dle BAT) 
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7.2. Příloha II. Mapové podklady – příklady 
District heating viability 

https://codema-dev.github.io/map/district-heating-viability-map-v2/  

 

 

GeoPortal Munchen 

https://geoportal.muenchen.de/portal/energie/#  
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HotMaps 

https://www.hotmaps-project.eu, https://www.hotmaps.eu/map, 
https://www.youtube.com/watch?v=dUDACmC_LO8  

 

 


