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SHRNUTÍ ANALÝZY EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ RENOVACE A 

ADAPTACE BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU 

Analýza ekonomických nákladů a přínosů adaptace budov na změnu klimatu (dále jen „Analýza“) 

identifikuje ekonomické náklady a přínosy adaptace budov na změnu klimatu, které podle 

dostupných klimatických modelů lze předpokládat na území České republiky v časovém horizontu do 

roku 2060.  

Autoři Analýzy vycházeli z datových podkladů Studie aliance Šance pro budovy (dále jen „Studie“) 

zpracovaných pro pět renovačních scénářů, simulujících rozsah, hloubku a dynamiku energeticky 

úsporné renovace a adaptace budov na změnu klimatu.  

Základní scénář Studie uvažuje pozvolné tempo renovací, které lze předpokládat v důsledku 

sekulárního vývoje, tedy bez jakýchkoli dodatečných podnětů a fiskálních stimulů ze strany státu, kdy 

je ponechána iniciativa na samotných vlastnících budov.  

Druhý scénář uvažuje rychlé, ale mělké renovace fondu budov, třetí pak počítá s pomalými, ale 

energeticky důkladnými renovacemi, čtvrtý scénář popisuje rychlou a důkladnou renovaci fondu 

budov. V ambiciózním pátém scénáři je uvažována vysoká a setrvalá dynamika důkladných renovací 

budov průměrným ročním tempem 3 %. 

Pro každý z těchto pěti scénářů renovace budov jsou aplikovány dva možné scénáře vývoje změny 

klimatu v České republice (dále „klimatický scénář 4.5“, resp. „klimatický scénář 8.5“, předpokládané 

experty Katedry fyziky atmosféry MFF UK1, podle nichž vzroste množství tropických dnů, tedy dnů, 

kdy je maximální teplota 30 stupňů Celsia a vyšší (dále „tropické dny“).  

V období 2015-2039 počet tropických dnů vzroste o 2-6, v období 2040-2060 bude v Česku dokonce o 

8-12 tropických dnů více, v závislosti na scénáři, který se naplní. Ještě více poroste počet tzv. letních 

dní, tedy dní, kdy je teplota nad 25 stupňů Celsia (dále „letní dny“). Pro vzdálenější období 2040-

2060 jich bude až o 35 více. Poroste také počet vln veder, tedy sérií šesti a více dnů s nadprůměrnými 

teplotami. V městských aglomeracích, kde je koncentrována ekonomická aktivita, je negativní účinek 

tropických dnů ještě zesilován efektem tzv. tepelných ostrovů.  

Z rešerší mezinárodních ekonomických studií vyplývá, že při teplotách nad 27°C je patrný pokles 

produktivity, který výrazně roste při teplotách 30°C a vyšších, a to dokonce i ve vyspělých 

ekonomikách typu Spojených států amerických2. Nežádoucí výpadky v produktivitě je možné 

korigovat aktivními opatřeními naznačenými v jednotlivých scénářích renovace budov. Analýza 

kalkuluje dopad klimatických změn na tvorbu hrubé přidané hodnoty v sektoru služeb, kde je 

vzájemná vazba (ne)renovací budov ve veřejném a komerčním segmentu a produktivity ve dnech 

s tropickými teplotami poměrně zřejmá, neboť většina aktivit se odehrává v budovách.   

Kumulovaná zásoba důkladně rekonstruovaných, chlazených a stíněných budov narůstá dynamikou 

odpovídající jednomu z pěti „renovačních scénářů“, proti tomuto adaptivnímu vývoji jde nárůst počtu 

tropických dnů dle jednoho ze dvou testovaných „klimatických scénářů“. Nárůst počtu tropických dnů 

                                                           
1 Výstupy regionálních klimatických modelů vývoje klimatu na území ČR pro období 2015 až 2060 KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY ǝ 

Matematicko-fyzikální fakulta ǝ Univerzita Karlova v Praze 
2 DOES THE ENVIRONMENT STILL MATTER? DAILY TEMPERATURE AND INCOME IN THE UNITED STATES Tatyana Deryugina; Solomon M. 

Hsiang; NBER Working Paper 20750 (http://www.nber.org/papers/w20750) 
 

http://www.nber.org/papers/w20750
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jsme „vyhladili“ pomocí logaritmické lineární regrese a jejich dopad porovnali s každým z 

„renovačních scénářů“.  

Z logiky věci vyplývá, že nejméně ambiciózní renovační scénář 1 přináší efekt v podobě nižšího 

výpadku produktivity oproti začátku sledovaného období pouze při méně agresivním nárůstu počtu 

tropických dnů dle klimatického scénáře 4.5, což neplatí v případě agresivnějšího oteplování ve 

scénáři 8.5, kde „běžíme za vývojem“.  

Analogicky, každý další renovační scénář přináší podle výsledků Analýzy lepší efekt v podobě 

„zachráněné produktivity“. Přestože meziroční změna je v řádu stovek milionů Kč ročně, a rozdíly 

mezi scénáři jsou ještě menší, v kumulovaném vyjádření za celé sledované období jde o 

makroekonomicky významné číslo v každém z vyšších renovačních scénářů, které se pohybuje v řádu 

desítek procent ročního HDP až po násobek ročního HDP. Jinak řečeno, i malé inkrementální 

urychlení adaptace na změnu klimatu má význam, který se načítá v čase. 

Pro uvedených pět scénářů Analýza odhadla pravděpodobné dopady investic na základní 

makroekonomické veličiny – HDP, zaměstnanost, příjmy státního rozpočtu a sociálních systémů. 

Zatímco jednotlivé scénáře se liší poměrně výrazně co do výše celkových investic, jednotkové 

multiplikační efekty těchto investic podle renovačních scénářů na výše uvedené makroekonomické 

veličiny jsou velmi podobné. Proč? Základní vysvětlení spočívá především v mixu používaných vstupů 

dle klasifikace činností v členění CZ-CPA, tak jak jsou užívány v jednotlivých opatřeních a scénářích. 

Konkrétní mix pro příslušné scénáře je následně v Analýze vyhodnocen z hlediska oborových 

multiplikátorů příslušné CZ-CPA.  

Na konci sledovaného období k roku 2060 v klimatickém Scénáři 8.5 je rozdíl mezi relativní ztrátou 

HPH dle Scénáře 1 („business as usual“) a „optimálního“ Scénáře 5 v řádu 800 miliard korun (!), tedy 

ekvivalent přibližně šestiny současného ročního HDP České republiky. Relativní ztráta HPH sama o 

sobě může být důležitým faktorem při nastavení budoucí politiky jako významný motivující prvek pro 

včasnou a důkladnou adaptaci budov na změny klimatu. 

Výsledkem je, že investiční aktivita do renovací má pozitivní efekt na indukovaný HDP v rozmezí od 

93,8% do 101% vstupní investice, s mírnějším dopadem v případě chlazení a stínění v rozsahu 73-

79,8% vstupní investice, a to bez podpory, například ve formě dotací z EU. Stejně tak naznačuje, že 

jednotková investice ve výši milionu Kč se promítá do tvorby 0,6 – 0,7 pracovního místa podle 

jednotlivých scénářů. Od daňové kvóty a zaměstnanosti je pak odvozen dopad na příjmy veřejných 

rozpočtů a sociálních systémů.  

Uvedené výsledky jsou např. v oblasti daňových efektů a efektů na zaměstnanost do značné míry 

konzistentní s výsledky analýz příbuzných témat z pera zahraničních institucí3,4,5.  

  

                                                           
3 Diefenbach, N., Stein, B., Loga, T., Rodenfels, M., Gabriel, J., Fette, M. (2012) Monitoring der KfW-Programme „Energieeffizient Sanieren“ 
und „Energieeffizient Bauen“ 2011. 
4 Kuckshinrichs, W., Kronenberg, T., Hansen, P. (2012): Wirkungen der Förderprogramme „Energieeffizientes Bauen“, „Energieeffizient 

Sanieren“ und „Energieeffiziente Infrastruktur“ der KfW auf öffentliche Haushalte: Förderjahr 2011. 
5 KfW Bankengruppe (2016), Monitoring der KfW-Programme, „Energieeffizient Sanieren“, und „Energieeffizient Bauen“ 2015 
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1 ÚVOD 

Samotný fakt, že v horku, dusnu, vlhku a na slunci od jisté hranice bez závažného zdravotního rizika 

pracovat nelze, a že tepelný, světelný a ventilační komfort ovlivňuje výkonnost a psychickou pohodu 

dokonce i uvnitř budov, je starý jako lidstvo samo. Základní příčinnou souvislost znali samozřejmě „již 

Staří Řekové“, nezůstala nepovšimnuta Abdarrahmánem Ibn Chaldúnem v jeho Čase království a říší 

Mukaddima ze 14.století.  

Jedna z prvních empirických studií závislosti produktivity na teplotě na pracovišti pochází z pera 

profesora Ellswortha Huntingtona z Yale University, který ve své knize Civilization and Climate6 

(vydána v USA v roce 1915) zkoumal denní produktivitu u řady dělnických profesí (například 

v přádelnách bavlny v Jižní Karolíně či továrnách na doutníky v Jacksonville na Floridě) v průběhu 

ročních období s nepřekvapivým výsledkem. Produktivita práce v závodech s čistě úkolovou mzdou 

byla vyšší na jaře a na podzim, kdy převládají mírné teploty, než v létě či zimě s teplotami příliš 

vysokými nebo naopak nízkými. Je zbytečné připomínat, že před sto lety byl tepelný komfort 

v budovách na podstatně horší úrovni než v současnosti.  

O devadesát let později rešerše experimentů provedených v kontrolovaných podmínkách laboratoří 

potvrzují totéž: kognitivní i fyzické úkony vykazují markantní pokles produktivity o 1,8% za každý 

nárůst ambientní teploty o 1°C v rozmezí 22-29°C. Zejména v kombinaci s dalšími parametry, jako 

absence účinného větrání, vyšší vlhkost vzduchu a zvýšený obsah oxidu uhličitého, je vliv rostoucí 

teploty na produktivitu práce markantní. 

Existují detailní tabulky maximálně přípustné pracovní zátěže, dobře známé například armádám 

celého světa, tu nejsilnější nevyjímaje7, a používané běžně v civilní oblasti orgány v tvorbě norem 

hygieny práce a pracovního lékařství8. Například při hodnotách WBGT Indexu (Wet Bulb Globe 

Temperature; kombinace teploty vzduchu, intenzity slunečního záření, vlhkosti a proudění vzduchu)9 

32°C je při lehké pracovní zátěži doporučován odpočinek v poměru 30 minut na hodinu, přičemž 

průběh je nelineární: při zvýšení WBGT na 32,5°C již doporučený odpočinek představuje 

75%/hodinu.10 

Produktivita a ambientní prostředí v obydlí či na pracovišti spolu zkrátka souvisejí11. Změny klimatu 

spojené s častějším výskytem extrémních jevů budou sílit i v oblasti střední Evropy včetně České 

republiky, byť s nižší intenzitou než v jiných částech světa, a je vhodné se jim přizpůsobit. Předmětem 

této Analýzy je pokusit se naznačit, s jakými náklady a přínosy můžeme při adaptaci kapitálové zásoby 

obytných, veřejných a komerčních administrativních budov počítat - kolik to bude stát na investicích 

a co to přinese. 

Studie Katedry fyziky atmosféry MFF UK uvádí, že vzroste množství tropických dnů, tedy dnů, kdy je 

maximální teplota 30 stupňů Celsia a vyšší, v horizontu 2015-2039 o 2-6 dnů, v období 2040-2060 pak 

o 8-12 tropických dnů více než v současnosti, lze očekávat jejich koncentraci do vln šesti a více dnů 

s tropickými teplotami. Extrémní teploty se však budou vyskytovat i v opačném směru a bez 

                                                           
6 https://archive.org/stream/civilizationand01huntgoog#page/n48/mode/2up 
7 Viz http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/TR350-29.pdf 
8 ISO Standard 7243. Geneva: International Standards Organization; 1989. Hot environments – estimation of the heat stress on working 

man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature) 
9 Liljegren JC, Carhart RA, Lawday P, Tschopp S, Sharp R. Modeling the Wet Bulb Globe Temperature using standard meteorological 
measurements. J Occup Environ Hyg. 2008;5:645–55. 
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2799237/table/T0002/ 
11 Parsons K. The effects of hot, moderate and cold temperatures on human health, comfort and performance. 2nd edition. New York: CRC 

Press; 2003. Human thermal environment. 

https://archive.org/stream/civilizationand01huntgoog#page/n48/mode/2up
http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/TR350-29.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2799237/table/T0002/
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adaptačních opatření budou mít za následek zhoršení teplotního komfortu obytných i 

administrativních budov. Bouřky, vítr a záplavy pak povedou k problémům v zajištění dodávky 

energie (ať už elektřiny nebo tepla a plynu), může také docházet k poškozování částí budov. Do 

budoucna bude tedy stále těžší zajistit v těchto krizových situací běžné užívání budov, ať už 

rezidenčních nebo administrativních, kde přitom obyvatelstvo tráví 85–90 % svého času.  

Pro zajištění běžného fungování společnosti a hospodářství je tedy klíčové, aby předpokládané vlivy 

změn klimatu na užívání budov byly analyzovány a aby byla navržena a realizována taková adaptační 

opatření, která dopad těchto rizik zmírní.  

Oblast adaptace budov na změny klimatu zatím není přes svou důležitost v České republice 

dostatečně rozpracována, přičemž cílem Studie a na ní navazující Analýzy ekonomických nákladů a 

přínosů je právě vytvoření podkladů potřebných pro informované rozhodování o přínosech a 

nákladech jednotlivých scénářů.  

Ve většině vyspělých zemí představuje hodnota rezidenčních budov podstatnou část celkové 

kapitálové zásoby v zemi, typicky nejméně ekvivalent ročního ekonomického výstupu12. Zároveň 

představuje velmi podstatnou část celkového majetku obyvatelstva. V zemi, jako je Česká republika, 

představuje hodnota rodinných domů a bytů v osobním vlastnictví vzhledem k poměrně malé 

možnosti tvorby finančních úspor (z historických důvodů) ještě významnější část celkových aktiv 

obyvatelstva, než v ostatních zemích s rozvinutějším finančním sektorem a dlouhou tradicí tvorby 

úspor na stáří prostřednictvím penzijních fondů a kapitálového životního pojištění13.  

Investice do renovací existující zásoby budov motivovaných energetickými úsporami a adaptací na 

změny klimatu mají řadu charakteristik, které je činí atraktivními i z pohledu formulace hospodářské 

politiky státu14.  

V souvislosti s energetickou politikou České republiky a velkými nejistotami při rozhodování o 

investicích v energetice, která prochází nesmírně komplikovanou technologickou proměnou, která 

v podstatě destruuje dosavadní finanční model, je zajímavá také „opční hodnota“ investic do 

energetických úspor a adaptačních opatření, směřovaných do kapitálové zásoby budov. Ty totiž 

nevyžadují jedno zásadní rozhodnutí o investicích do projektu v hodnotě až stovek miliard korun, 

jehož návratnost je z pohledu investora zatížena extrémní mírou nejistoty, která se promítá do 

požadavku různě konstruované státní garance, příklad v podobě „contract for difference“, reagujícího 

na nejistoty ohledně budoucího vývoje na trhu.  

Možnost statisíců menších projektů do budov, které lze realizovat postupně, a poměrně flexibilně 

upravovat podle vývoje ekonomických podmínek a skutečného vývoje klimatu představuje právě onu 

nezanedbatelnou opční hodnotu. Tím není dotčena potřeba předvídatelného a stabilního prostředí, 

kterou pro svoje rozhodování potřebují znát jak dodavatelé při plánování svých kapacit, tak investoři, 

finanční sektor a samotní majitelé a uživatelé nemovitostí. Nicméně rozdíl ve flexibilitě je řádový. 

Samostatnou kapitolou je míra případné veřejné podpory investic do renovací a adaptačních 

opatření, zejména v oblasti rezidenčních nemovitostí. 

                                                           
12 viz například Thomas Piketty, Kapitál v 21.století 
13 Dalším faktorem, který přispěl k vysokému podílu nemovitostí na celkových aktivech sektoru domácností, je předchozí podpora výstavby 

rodinných domů (zejména na venkově a malých městech), a restituce a privatizace bytového fondu po roce 1989. 
14 Viz například oponentura na http://www.sanceprobudovy.cz/wp-content/uploads/2013/02/zamecnik_komentar_niedermayer1.pdf 

 

http://www.sanceprobudovy.cz/wp-content/uploads/2013/02/zamecnik_komentar_niedermayer1.pdf
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Argumenty odůvodňující přípustnost a prospěšnost veřejných podpor lze rozdělit do 
několika oblastí. 

 Různé formy tržních nedokonalostí 

o Dlouhodobá návratnost investic a diskontování soukromými subjekty 

Vlastníci nemovitostí aplikují vyšší diskont při realizaci dlouhodobých 
investic, kdy náklady je třeba vynaložit na počátku, zatímco tok přínosů je 
rozložen do dlouhého časového období. Vzhledem k tomu, že jejich 
diskontní sazba je vyšší než společenská, je výsledkem nižší míra privátních 
investic, než by byla ze společenského hlediska užitečná, například vzhledem 
k pozitivním externalitám, jež samotný investor neinkasuje, ale společnost 
ano. 

o Zapuštěné náklady – z pohledu dodavatele může „hraniční klient“ 
představovat riziko zapuštěných nákladů v případě poskytnutí nezajištěného 
obchodního úvěru, kdy dodané práce či materiál nelze v případě insolvence 
klienta realizovat; výsledkem je nerealizovaná investice. 

o Problémy koordinace rozdrobených vlastníků, neochota podstupovat riziko – 
sdružení vlastníků v bytových domech, v České republice velmi rozšířené, 
mají často problém s koordinací a neochotou podstupovat finanční riziko; 
výsledkem je nerealizovaná investice. 

o Dostupnost a nedostatečná finanční bonita – mnoho vlastníků nemovitostí 
sice disponuje nezanedbatelnou majetkovou hodnotu v podobě samotné 
nemovitosti, ale má potíže s běžným příjmem, který může být nedostatečný 
pro spolufinancování investičního nákladu na vlastní účet, a nejsou 
dostatečně bonitní z hlediska poskytnutí obchodního či bankovního úvěru, 
například vzhledem k zatížení nemovitosti zástavou. V české praxi jde o 
velmi dobře známý problém například v případě opatření do účinnější výroby 
tepla v rodinných domech, který vedl k přijetí „kotlíkových dotací“ (reagují 
na externality v podobě nižších emisí, nižší zdravotní zátěže jen pro 
samotnou domácnost investora, atd.). 

o Přínos pro znevýhodněné regiony a lokality – opět dobře známá 
argumentace ve prospěch geograficky cíleného směřování podpory, její 
eskalace v závislosti na sociálně-ekonomické situaci příjemců. Příklad 
cílených odstupňovaných podpor je opět dobře známý v české praxi. 

o Technologický posun na učící křivce, vyšší produktivita – indukování 
poptávky prostřednictvím poskytnutí podpor širšímu okruhu potenciálních 
klientů vyúsťuje v úspory z rozsahu a rychlejší posun na učící křivce u 
dodavatelů/stavebních firem; podpora udělená na začátku systematického 
zavádění nových technologií a stavebních postupů se následně promítá do 
jejich širší dostupnosti a nasazení prostřednictvím poklesu jednotkových 
nákladů a vytváření prostoru pro snížení cen pro klienty. 
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 Krátkodobé přínosy pro ekonomický růst  

V nedávné minulosti byl poměrně detailně v české hospodářské politice rozebírán 
pozitivní krátkodobý růstový efekt tohoto typu podpor jako protikrizového opatření 
(v souvislosti s programem Zelená úsporám z roku 2009). Tento je dán relativně 
menší dovozní náročností a dostatečnou konkurenceschopností i produkční 
kapacitou českého dodavatelského průmyslu, stavebních firem i příslušných 
dodavatelů služeb souvisejících s projekty tohoto zaměření. Celková struktura 
předpokládaných intervencí vyúsťuje v nadprůměrně vysokou hodnotu 
multiplikačního efektu, která je dána výrobní hloubkou oborů, zapojených do 
renovace budov, od stavebních prací přes dodavatele materiálů, technologií a 
služeb, většinou s vysokými hodnotami obratových multiplikátorů v případě 
klíčových vstupů (stavební práce, izolační materiály, inženýrské a projekční služby).  

Mezinárodní empirické studie na téma energetického retrofitu budov15,16,17 zmiňují 
významné efekty těchto programů pro tvorbu pracovních příležitostí, které souvisejí 
s vysokou pracovní náročností (především stavební práce), a dospívají k pásmové 
hodnotě 10-17 míst na jeden milion investovaných EUR. Hodnoty tak odpovídají 
výsledkům Analýzy pro ČR v přepočtu na korunový ekvivalent. 

 Dlouhodobé ekonomické přínosy a synergie 

Úspory energie pro provoz budov v důsledku jejich postupné renovace, chytré řízení dodávek 
a spotřeby energie, efektivní techniky chlazení a stínění budov jako jedny ze zřejmých adaptačních 
opatření, mají ovšem i další dlouhodobé příznivé efekty pro ekonomický růst.18 Tyto vyplývají mimo 
jiné z omezení výpadků produktivity a zamezení zdravotním komplikacím a předčasným úmrtím 
rizikových skupin obyvatelstva až po snižování emise skleníkových plynů, a implikace pro 
energetickou bezpečnost. Dlouhodobé přínosy vedly k přijetí odpovídajících politik v řadě vyspělých 
zemí, jež jsou zdokumentovány v četných publikacích, včetně ex-post evaluačních studií, jež 
efektivnost vhodně kalibrovaných a cílených programů potvrzují na příkladu řady zemí19. 
Mimořádnou hodnotu pro účely Analýzy a formulaci politiky v oblasti renovace budov v ČR pak 
představují s evaluační studie Kreditanstalt für Wiederafbau (KfW; Německo), jež jsou podrobněji 
popsány v Kapitole Rešerše obdobných zahraničních studií a jejich vyhodnocení. 

 Kofinancování soukromým sektorem-efekt finanční páky 

Možnost podstatné mobilizace soukromých finančních zdrojů v důsledku pouze 
částečného financování opatření státem, přičemž podporu je možné vhodně 
kalibrovat s přihlédnutím k finanční kapacitě jednotlivých typů příjemců.  

 

                                                           
15 Ürge-Vorsatz, D. et al. (2010): Employment Impacts of a Large-Scale Deep Building Energy Retrofit Programme in Hungary. Prepared by 

the Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy (3CSEP) of Central European University, Budapest, on behalf of the European 
Climate Foundation. 
16 INFRAS (2007): Auswirkungen von Energieeffizienz-Massnahmen auf Innovation und Beschäftigung. Inputpaper für den Energie Trialog 

Workshop vom 25. Oktober 2007, Zürich, 17.Oktober 2007. 
17 Kuckshinrichs, W., Kronenberg, T., Hansen, P. (2012): Wirkungen der Förderprogramme „Energieeffizientes Bauen“, „Energieeffizient 
Sanieren“ und „Energieeffiziente Infrastruktur“ der KfW auf öffentliche Haushalte: Förderjahr 2011. 
18 Pro diskusi ve Velké Británii viz například Cambridge Econometrics and Verco (2014), Building the Future: The economic and fiscal 

impacts of making homes energy efficient.    
19 Užitečné shrnutí ex-post dopadových studií viz například REVIEW OF COSTS AND BENEFITS OF ENERGY SAVINGS, Institute for European 

Environmental Policy (IEEP) 
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2 PŘEDMĚT ANALÝZY 

Ekonomická analýza nákladů a přínosů renovace a adaptace budov na změny klimatu je odvozena a 

navazuje na datové podklady Studie Aliance Šance pro budovy, která provedla zastřešující celkové 

vyhodnocení možnosti úspor energie všech budov v Česku včetně nákladů na tyto renovace na základě 

statistických údajů získaných od Českého statistického úřadu koncentrací z několika zdrojů, a 

expertních výpočtů z nich odvozených. 

Výstupem Studie je zpracování pěti renovačních scénářů, které se od sebe odlišují dynamikou, 

hloubkou prováděných renovací a rozdílnými váhami jednotlivých vstupů používaných v příslušných 

opatřeních předpokládaných konkrétním scénářem. Analýza pak na tyto podklady navazuje a 

kalkuluje přínosy scénářů z pohledu indukovaného HDP, dopadům na zaměstnanost, příjmy státního 

rozpočtu a systému sociálního pojištění.  

Dalším výstupem je hodnocení dopadů jednotlivých renovačních scénářů na zamezení výpadku 

produktivity v důsledku očekávaného výskytu tropických dnů podle dvou „klimatických scénářů“ 

v kombinaci s pěti „renovačními scénáři“, tedy v celkem deseti kombinacích. 

Závěry Analýzy jednoznačně potvrzují ekonomickou vhodnost důkladnějších a včasných renovačních 

opatření, zejména v případě „klimatického scénáře 8.5“. 

Analýza rovněž poukazuje prostřednictvím dostupné zahraniční literatury na pozitivní efekty nejen na 

produktivitu, ale i na výdaje zdravotního systému, kde existují benefity prostřednictvím předcházení 

negativních dopadů nárůstu period extrémních teplot na zdravotní stav populace prostřednictvím 

adaptačních opatření na bytovém fondu i veřejných a komerčních budovách. 

3 DEFINICE POJMŮ 

Alokace nákladů- podíl jednotlivých skupin dle klasifikace výrobků/činností dle CZ-NACE2, respektive 

CZ-CPA (jednotná klasifikace v EU) podle jednotlivých opatření předpokládaných Scénáři; v % 

z jednotkové hodnoty investice ve výši 1 milion Kč/EUR  

Analýza- pokud používáno v textu s verzálou „A“, je míněn tento text „Ekonomická analýza nákladů a 

přínosů renovace a adaptace budov na změny klimatu“ 

Indukovaná hodnota-hodnota sledovaných Makroekonomických efektů, vyvolaná v důsledku 

provedených investic dle příslušných Scénářů 

Multiplikátor; multiplikační účinek- koeficient obratů vyvolaných jednotkovou investicí podle 

struktury investičních nákladů uvedených v Alokaci nákladů  

Makroekonomické efekty- Analýzou sledované dopady na Hrubý domácí produkt, Zaměstnanost, 

Příjmy státního rozpočtu, a Příjmy sociálního pojištění (tyto definované termíny jsou popsány 

v Kapitole 6.3) 

Opatření- relativně samostatné soubory prací, použití materiálových vstupů a služeb, jež jsou součástí 

investic obsažených v jednotlivých Renovačních a Adaptačních scénářích; detailní popis je obsahem 

Přílohy, jež je nedílnou součástí Analýzy, a představuje celkový popis předpokladů, vstupních dat, 

výpočtových algoritmů a vlastních výpočtů použitých a provedených v rámci Analýzy 

Scénáře: 
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Scénář 1-5 Scénář je popis budoucího vývoje renovací budov, který se odlišuje dynamikou a 

hloubkou renovačních opatření, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti; popisy Scénářů jsou 

uvedeny v textu v příslušné kapitole Analýzy.  

Renovační Scénář- v textu používán simultánně jako přímý ekvivalent Scénáře 1-5 

Klimatický scénář 4.5, resp. 8.5- jeden ze dvou scénářů zpracovaných Katedro fyziky atmosféry 

MFF UK, který nastiňuje vývoj změn klimatu na území ČR do roku 2060; je používán v kombinaci 

s Renovačními Scénáři (1-5) pro výpočet hodnot sledovaných veličin Analýzy 

Adaptační scénář-  scénář opatření spočívajících v chlazení a stínění budov, prováděných jako 

reakce na změny klimatu, jsou pro něj separátně vypočteny hodnoty investic, a odvozeny 

hodnoty makroekonomických veličin sledovaných Analýzou  

Zachráněná produktivita-zamezení výpadku produktivity práce, způsobené vlivem extrémně vysokých 

teplot v průběhu tropických dnů s teplotami 30°C a více, díky provedení opatření podle Adaptačních 

scénářů; měřena hrubou přidanou hodnotu v sektoru služeb  

4 METODIKA VÝPOČTŮ A ZPRACOVÁNÍ 

4.1 DATOVÉ PODKLADY VYUŽITÉ PRO ANALÝZU 

Datové podklady využité pro Analýzu spočívají především ve výstupech „mappingu“ 
(charakteristika obytných, veřejných a komerčních budov), vyhodnocení potenciálu 
dosažitelných úspor a investičních nákladů zpracovaném kolektivem autorů Šance pro 
budovy, vedených Janem Antonínem (dále „JA“)20. Expertní tým vyhodnotil potenciál úspor 
pro všechny budovy, podrobně pro rodinné a bytové domy a dále také pro budovy sektorů 
služeb a zemědělství, pro které však existuje méně dostupných dat. Budovy byly dále 
rozlišeny podle věku a velikosti a byly vypočítány tepelně izolační vlastnosti obálky budov. 
S využitím informací z několika zdrojů byl také odhadnut podíl již 
zrenovovaných budov. U rodinných domů je to asi 25 %, u bytových domů 40 % a u budov 
veřejného a komerčního sektoru je to přibližně 50%. JA pak výsledek zpřesňuje vlastním 
unikátním výpočtovým modelem. Studie počítá s možnými úsporami energií na vytápění, 
ohřevu teplé vody a osvětlení a bere v úvahu vždy více možností energeticky úsporných 
renovací od méně důkladně provedených renovací až po důkladné. 

4.2 VLASTNÍ METODIKA ANALÝZY 

Při zpracování Analýzy vycházeli autoři z následujících datových zdrojů, jejich limitací, pokud 

jde o dostupnost dat, jakož i některých základních předpokladů. Alokace nákladů používaných 

pro renovace a adaptační opatření na klimatickou změnu v jednotlivých typech budov a 

scénářích mezi obory podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE221 byla sestavena na 

                                                           
20 Dále viz PRŮZKUM FONDU BUDOV A MOŽNOSTÍ ÚSPOR ENERGIE na 
http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Pruzkum%20fondu%20budov%20a%20moznosti%20uspor%20ene
rgie.pdf 
 
21 Dále viz https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace 
 

http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Pruzkum%20fondu%20budov%20a%20moznosti%20uspor%20energie.pdf
http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Pruzkum%20fondu%20budov%20a%20moznosti%20uspor%20energie.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
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základě kvalifikovaných odborných odhadů Studie22, která počítá s rozdílnou intenzitou 

zapojení jednotlivých komodit dle klasifikace produkce CZ-CPA 23. 

Tabulka 1 obsahuje hodnoty alokace nákladů mezi jednotlivé komodity dle CZ-CPA. 

Detailnější členění je k dispozici v definici jednotlivých Scénářů, Porovnání Scénářů a v 

Přílohách Analýzy. 

Tabulka 1 – Alokace nákladů na renovace 

 

Analýza využívá posledních dostupných sestav input-output (IO) tabulek, publikovaných ČSÚ 

pro rok 2013; data o produktivitě a produkci vycházejí ze statistických údajů ČSÚ za rok 2015; 

daňová kvóta, používaná pro aproximaci fiskálních efektů vychází z dat Eurostatu pro rok 

2012; data pro sociální pojištění kombinují rok 2015 s rokem 2013. Tyto inkonzistence a 

limitace jsou Autorům zřejmé, stejně tak jako fakt, že jde o poslední relevantní údaje.  

4.3 VÝSTUPY ANALÝZY 

Analýza zkoumá dopady investic ve struktuře dle jednotlivých Scénářů na následující 

makroekonomické veličiny:  

4.3.1 Hrubý domácí produkt (HDP) 

Dopad na HDP je počítán odvozeně od produkční metody kalkulace HDP. Produkční metodou 

se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo 

odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví). Je to také 

vyrovnávací položka účtu výroby za národní hospodářství celkem, kde se straně zdrojů 

zachycuje produkce a na straně užití mezispotřeba. Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi 

produkcí a mezispotřebou. Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a 

užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně 

snížené o dotace na výrobky.  

                                                           
22 Viz INPUT SHEET makro v tabulkové příloze  
23 Dále viz https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa-platna-od-1-1-2015- 
 

CZ-CPA komodity 16 22 23 25 27 28 41 71

Název CELKEM

Dřevo a 

dřevěné a 

korkové 

výrobky

Pryžové a 

plastové 

výrobky

Ostatní 

nekovové 

minerální 

výrobky

Kovodělné 

výrobky

Elektrická 

zařízení

Stroje a 

zařízení j. n

Budovy a 

jejich 

výstavba

Arch. a inž. 

služby; 

techn. 

zkoušky a 

analýzy

Bytové domy Mělké renovace 100% 3% 5% 16% 0% 20% 32% 24%

Bytové domy Střední renovace 100% 3% 5% 16% 0% 20% 32% 24%

Bytové domy Důkladné renovace 100% 3% 3% 12% 0% 18% 39% 25%

Bytové domy Střední renovace zrenovovaných 100% 3% 5% 16% 0% 20% 32% 24%

Bytové domy Důkladná renovace zrenovovaných 100% 3% 3% 12% 0% 18% 39% 25%

Rodinné domy Mělké renovace 100% 2% 5% 18% 0% 21% 35% 19%

Rodinné domy Střední renovace 100% 2% 5% 18% 0% 21% 35% 19%

Rodinné domy Důkladné renovace 100% 2% 3% 14% 0% 18% 42% 21%

Rodinné domy Střední renovace zrenovovaných 100% 2% 5% 18% 0% 21% 35% 19%

Rodinné domy Důkladná renovace zrenovovaných 100% 2% 3% 14% 0% 18% 42% 21%

Veřejné a komerční budovy Mělké renovace 100% 3% 5% 16% 0% 20% 32% 24%

Veřejné a komerční budovy Střední renovace 100% 3% 5% 16% 0% 20% 32% 24%

Veřejné a komerční budovy Důkladné renovace 100% 3% 3% 12% 0% 18% 39% 25%

Veřejné a komerční budovy Střední renovace zrenovovaných 100% 3% 5% 16% 0% 20% 32% 24%

Veřejné a komerční budovy Důkladná renovace zrenovovaných 100% 3% 3% 12% 0% 18% 39% 25%

Neefektivní chlazení 100% 1% 23% 10% 10% 2% 26% 17% 11%

Efektivní chlazení 100% 1% 12% 10% 12% 5% 24% 18% 18%

Stínící prvky 100% 1% 8% 14% 25% 4% 18% 22% 8%

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa-platna-od-1-1-2015-
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HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty 

Pro účely odvození prvotní indukované změny v produkci je využito symetrických tabulek 

input-output (SIOT)24. Tyto tabulky vychází z tabulek dodávek a užití (DU), sestavovaných 

ČSÚ, které poskytují podrobný popis transakcí zboží a služeb realizovaných během roku a 

dávají představu o tocích vyrobených statků a služeb směňovaných s nerezidenty a použitých 

všemi rezidentskými jednotkami během sledovaného období (roku). Základem konstrukce 

tabulky dodávek a tabulky užití je matice (odvětví činnosti x produkt) umožňující analyzovat 

na jedné straně produkci podle odvětví a zdroje podle produktů a na druhé straně 

mezispotřebu a složky hrubé přidané hodnoty podle odvětví a konečné užití jednotlivých 

produktů. Obě tyto tabulky svou základní konstrukcí umožňují popsat podrobně strukturu 

nákladů jednotlivých odvětví činnosti a důchod pocházející z produkce vytvořený těmito 

činnostmi, toky zboží a služeb uvnitř národního hospodářství a směnu zboží a služeb s 

nerezidenty (dovoz a vývoz).  

Konstrukce tabulek zdrojů a užití je tedy založena na dvou rovnostech (při stejném ocenění 

složek zdrojů a užití):  

1. produkce podle odvětví = vstupy podle odvětví, neboť platí, že celková produkce je 

součtem mezispotřeby a přidané hodnoty 

2. zdroje podle výrobků = užití podle výrobků Klasifikace výrobků (CZ-CPA) a odvětví 

činnosti (NACE2) 

Klasifikace výrobků a odvětví činnosti používané v tabulkách dodávek a užití jsou vzájemně 

propojeny - na každé úrovni agregace pokrývá klasifikace hlavní výrobky odvětví, takže 

podrobnost členění výrobků odpovídá podrobnosti členění odvětví.  

Symetrické tabulky input-output (SIOT) jsou významným nástrojem ekonometrického 

modelování a celé řady analýz. Tyto tabulky jsou odvozeny matematickou transformací z 

publikovaných tabulek dodávek a užití. Prezentované tabulky jsou typu produkt x produkt a 

jsou založeny na metodě technologie výroby produktu. Tato metoda předpokládá, že 

produkty jsou vyráběny stejnou technologií bez ohledu na odvětví.  

Základem SIOT je transformovaná matice mezispotřeby (Z) v základních cenách, tato matice 

je získána jako:  

Z = U(V`)-1diag(q), kde:  

U............matice mezispotřeby v základních cenách (produkt x odvětví),  

(V`)-1.....inverzní matice k matici produkce (produkt x odvětví),  

diag(q)...matice s hodnotami produkce celkem (podle produktů) na diagonále.  

Součástí SIOT je také 2. kvadrant (finální užití v základních cenách podle produktů) a 3. 

kvadrant (složky přidané hodnoty na jednotlivé skupiny produktů). 

Je třeba vzít v úvahu, že sestavování těchto tabulek je založeno na poměrně striktních 

předpokladech (metoda technologie výroby produktu), které nemusí v realitě vždy platit. 

Další komplikací je nedostatečná "čistota" odvětví ve zdrojových údajích, neboť odvětví jsou v 

                                                           
24 Pro popis IO modelu viz například The ESA  95 Inpt-Output Manual: Compilation and Analysis. Eurostat. 2002 
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české praxi definována na základě převažující činnosti (dle klasifikace NACE2) a nikoli dle 

činnostních jednotek.  

Pro účely odvození dopadů jednotlivých renovačních Scénářů na HDP je uvažován následující 

postup:  

i. Z tabulek input-output je stanoven celkový dopad na úrovni dodatečného obratu v 

každém ze sledovaných sektorů s využitím obratového (transakčního) multiplikátoru 

(dále jen „Indukovaný obrat“);  

ii. Indukovaný obrat = nominální inkrementální Produkce v terminologii výrobní metody 

HDP; 

iii. Indukovaná Mezispotřeba je odvozena od průměrných hodnot mezispotřeby daného 

sektoru ve sledovaném období 1995-2010;  

iv. Od Produkce je odečtena indukovaná Mezispotřeba, výsledkem je indukovaná Hrubá 

přidaná hodnota;  

v. Indukované Daně z produktů a indukované Dotace na produkty jsou odvozeny výstupů 

ČSÚ pro rok 2015 ve vztahu k deklarovanému podílu těchto daní a dotací na výsledných 

hodnotách Produkce a Hrubé přidané hodnoty  

vi. Odečtením indukovaných Daní z produktů a Dotací na produkty od indukované Hrubé 

přidané hodnoty je stanoven příspěvek sledovaného Opatření na HDP prostřednictvím 

kalkulovaného sektoru.  

vii. Celkový dopad příslušného Scénáře na HDP je součtem jednotlivých parciálních dopadů 

Opatření přes jednotlivé sektory.  

Multiplikační efekty se podle používaných vstupů pro renovace budov poměrně výrazně liší, 

podle míry jejich vzájemných vazeb v národním hospodářství (výstup jednoho je vstupem 

druhého), respektive vlivu zahraničního obchodu (míry dovozní závislosti), ale podléhají 

vývoji v čase. 

Faktory, které na hodnotu multiplikátorů v čase působí, jsou například pokračující integrace 

české ekonomiky na jedné straně, a substituce dovozu domácí produkcí, jež je dále využívána 

v navazujících oborech české ekonomiky, na straně druhé.  

Autoři jsou si vědomi, že v čase se může měnit také samotná struktura vstupů, a to poměrně 

dynamicky, díky technologické změně, a tato změna struktury pak působí v kombinaci se 

změnami ve struktuře ekonomiky, zobrazované v IO tabulkách pro jednotlivé roky. 

Tato dvojí dimenze změny v čase zatěžuje extrapolaci vývoje v budoucnu. IO model je 

z definice statický – zachycuje to, co bylo, v tomto případě stav zdrojů a užití v roce 2013, a 

používá jej pro extrapolaci vývoje, což platí i pro další předpoklady obsažené ve Studii a 

Analýze včetně faktoru technologické změny a tomu odpovídající změny vah ve struktuře 

vstupů v jednotlivých opatřeních dle příslušných scénářů. 
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Tabulka 2 - Odvozené multiplikátory pro jednotlivé skupiny CZ-CPA 

CZ-CPA 
komodity 

Název 
Oborový 

multiplikátor 
2013 

Oborový 
multiplikátor 

2009 

Rozdíl 2013 jako 
% změna oproti 

2009 

16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky 1.804603 1.904568 -5% 

22 Pryžové a plastové výrobky 1.140976 1.204953 -5% 

23 Ostatní nekovové minerální výrobky 1.427143 1.631383 -13% 

25 Kovodělné výrobky 1.372627 1.474495 -7% 

27 Elektrická zařízení 1.001916 1.228326 -18% 

28 Stroje a zařízení j. n 0.957773 1.372347 -30% 

41 Budovy a jejich výstavba 2.646695 2.630912 1% 

71 Arch. a inž. služby; techn. zkoušky a analýzy 2.050448 2.229000 -8% 

 

Autoři by rádi upozornili na skutečnost, že vypočtené hodnoty multiplikátorů se často 

výrazně liší oproti hodnotám, jež byly získány identickou metodou výpočtu stejnými autory 

z předchozí verze IO modelu, získaných z dat ČSÚ pro rok 2009. 

Například hodnota oborového multiplikátoru CZ-CPA 23 Ostatní nekovové minerální výrobky, 

jež je v renovacích významně zastoupena ve všech typech budov, s váhou 10-18%, se snížila 

z 1,631 na 1,427, tedy o nijak zanedbatelných 13%. V relativně uzavřených oborech, například 

v architektonických, projekčních a inženýrských službách, jež se rovněž významně podílejí na 

celkovém rozpočtu, hodnota multiplikátoru poklesla z 2.229 na 2.050, tedy o 8%, naopak 

v samotné výstavbě budov se téměř nezměnila, respektive o 1% stopla z vysoké hodnoty 

2,631 na 2,647. IO model může být využitelný pro sledování dlouhodobějších strukturálních 

změn v ekonomice, avšak toto nebylo předmětem Analýzy, a zmíněné rozdíly v tak krátkém 

období jsou spíše vysvětlitelné mimořádností roku 2009, kdy na vysoce otevřenou českou 

ekonomiku výrazně dopadl vnější šok v podobě mimořádného poklesu mezinárodního 

obchodu, vyvolaném v důsledku finanční krize (2008-2009), a s tím souvisejícím výrazným 

poklesem průmyslové výroby i HDP.  

Autoři vycházejí z názoru, že IO model je i při všech svých limitacích pro porovnávání 

jednotlivých scénářů pro účely Analýzy nezastupitelný, neboť makroekonomické modely CGE 

či DSGE, jež jsou pro makroekonomické modelování v ČR používány (například příslušnými 

útvary MF ČR nebo ČNB, případně ekonomickým výzkumem v jiných veřejných i soukromých 

institucích), neposkytují pro účely této studie potřebnou jemnější granularitu (tedy míru 

detailu, pokud jde o strukturu používaných vstupů). 

Následující tabulka ukazuje kumulaci efektů investice na HDP v rozlišení jednotlivých 

zvažovaných opatření. 

4.3.2 Zaměstnanost, v podobě tvorby nových pracovní příležitostí z inkrementálních investic 

i. ke každému Scénáři jsou přiřazeny struktury výkonů v jednotlivých sektorech podle 

symetrické input-output tabulky. 

ii.    Z jednotlivých oborů odvozené změny v indukovaných obratech budou determinovat 

změnu v počtu zaměstnanců v sektoru v závislosti na přepočtu zvýšeného obratu a 

produktivity práce v tomto sektoru.  
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iii.    Základní rovnice platí: Změna počtu zaměstnanců = indukovaný obrat / produktivita 

práce zaměstnanců ve sledovaném sektoru  

4.3.3 Příjmy státního rozpočtu  

Dopad Opatření do příjmů státního rozpočtu je kalkulován na základě průměrné daňové 

kvóty vztažené na inkrementální vyvolanou změnu obratu. Tato kvóta zahrnuje efekty 

přímých i nepřímých daní.  

4.3.4 Příjmy ČSSZ z titulu odvodů na sociální zabezpečení  

Odvody na sociální zabezpečení a jejich indukovaný nárůst vlivem Opatření zahrnuje jak 

odvody hrazené zaměstnancem, tak odvody hrazené zaměstnavatelem, fyzickou osobou 

podnikatelem a státem za státní pojištěnce. Výše indukovaných odvodů na sociální 

zabezpečení je kalkulována jako násobek počtu indukovaných pracovních míst vytvořených 

realizací Opatření a podílem celkové částky odvodů na sociální zabezpečení k počtu osob v 

tzv. zaměstnanosti, tj. zaměstnaných a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), podle 

výstupů Českého statistického úřadu. Tato kalkulace předpokládá, že rozdělení 

zaměstnanosti podle jejich účasti na odvodech na sociální zabezpečení u indukovaných 

pracovních míst bude shodné jako rozdělení zaměstnanosti podle stejného měřítka na 

celkovém datovém souboru zaměstnanosti 

4.4 ODHAD „ZACHRÁNĚNÉ PRODUKTIVITY“ JAKO EFEKTU VHODNÝCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA KLIMATICKOU ZMĚNU 

Četné mezinárodní studie provedené za posledních 10-15 let dospívají k závěru, že teplotní 

šoky ovlivňují zemědělský, ale i průmyslový sektor, poptávku po energii, produktivitu práce, 

zdravotní stav populace, konflikty, politickou stabilitu, a ekonomický růst. Klimatická změna 

dolehne zejména na méně rozvinutí země, které jsou na šoky tohoto typu citlivější, a 

negativní dopad na ekonomický růst je podle řady zdrojů odhadován na výpadek 1-2% 

s každým nárůstem průměrné teploty o 1°C. Pro vyspělé země mírného pásma je odhad 

ekonomických dopadů rozdílný, v případě přibližování teplot k ročnímu průměru kolem 15°C 

může být celkový efekt kladný. 

I tam se však potvrzuje vysoká citlivost objemu zemědělské produkce, poptávky po energii, a 

produktivity práce v oborech vystavených účinkům extrémních teplot (probíhajícím pod širým 

nebem a v nechlazených budovách), i když citlivost na výkyvy teplot v rámci přijatelného 

teplotního koridoru je velmi malá.25  

Při vysokých tropických teplotách dochází i ve Spojených státech k výpadku nabídky práce 

zhruba o hodinu denně v oborech, které jsou vystaveny působení počasí (od zemědělství, 

přes lesnictví a stavebnictví až po utility), avšak i v uzavřených prostorách call-center klesá 

produktivita o s každým jednostupňovým zvýšení ambientní teploty o 1,8% (v teplotním 

intervalu 22-29°C). Překvapující je rovněž zjištění, že týden tropických teplot vyústil v pokles 

produkce v amerických automobilkách o 8%.   

Teplotní a další extrémy (sucha, povodně atd.) tak i v rámci příznivého celoročního průměru 

ovšem vyžadují cílená adaptační opatření i ve vyspělých zemích. Bez nich bude oteplování 

klimatu i ve vyspělých zemích v případě pokračování v „business as usual“ doprovázeno 

                                                           
25 What Do We Learn from the Weather? The New Climate–Economy Literature; Melissa Dell, Benjamin F. Jones, and Benjamin A. Olken; 

Journal of Economic Literature 2014, 52(3), 740–798 
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nižším ekonomickým růstem, přičemž jednotlivé studie uvádějí různé hodnoty, většinou 

v řádu nízkých desetin procentního bodu ročního ekonomického růstu.  

Již dříve citovaná studie provedená na dlouhé sérii dat ve Spojených státech (Deryugina et. 

Hsiang; NBER Working Paper 20750) uvádí roční snížení růstu HDP v rozsahu 0.06-0.16%, 

přičemž výpadek je zřejmý v případě velmi teplých dnů (nad 30°C), zejména při jejich 

kumulace do vln veder. Za předpokladu, že denní produkt je rozdělen v jednotlivých dnech 

týdne (včetně víkendů) uniformně, jsou velmi teplé dny (nad 27°C) provázeny ztrátou 

produktivity v rozsahu 31,8%, v případě kalkulace produktu pouze pro pracovní dny v týdnu, 

představuje výpadek 22,7%. Tropické dny s teplotami nad 30°C pak přinášejí výpadek 

produktivity v rozsahu 32,7% (pouze pracovní dny), respektive 45,8% v případě uniformního 

rozdělení v průběhu týdne. 

Autoři Analýzy konzervativně kalkulovali efekt „zamezení ztráty produktivity“ pouze pro 

důkladnější renovace budov pouze pro sektor služeb, ve dvou klimatických scénářích, pouze 

pro tropické dny 30°C a více. Základní hypotéza spočívá v tom, že v budovách, které byly 

důkladněji renovovány s využitím efektivních prvků stínění, větrání a chlazení k výše uvedené 

ztrátě produktivity nedochází, což je konzistentní s řadou jiných studií.  

Výstupy této simulace jsou uvedeny v grafech v Kapitole Porovnání scénářů.  

4.5 DISKUZE K VLIVU RENOVACÍ A KLIMATICKÝCH ADAPTACÍ BUDOV NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE/VÝDAJE NA 

ZDRAVOTNÍ PÉČI 

Není pochyb o tom, že kvalita prostředí obytných budov, pracovišť a dalších budov má 

nezanedbatelný vliv na produktivitu, zdravotní stav populace, výskyt zdravotních komplikací a 

s tím souvisejících výdajů na zdravotní péči.  

Státní zdravotní ústav ČR konstatuje, že „vnitřní prostředí budov se v současnosti stává 

prostředím, kde trávíme nejvíce času (až 90 %) a tak samozřejmě významně ovlivňuje naše 

fyzické zdraví a duševní pohodu. Přitom se zde vyskytuje mnoho faktorů, které mohou 

představovat zdravotní rizika.  Problémem může být kvalita vnitřního ovzduší daná kombinací 

vnitřních zdrojů a pronikáním škodlivin z vnějšího prostředí.  Zásadní význam mají 

mikroklimatické faktory prostředí (teplota, vlhkost a nevyhovující úroveň větrání), které 

mohou v bytech a budovách vyvolat růst plísní a dalších alergenů. Samostatnou kapitolou je 

obtěžující hluk, působící často až zdravotní a psychickou újmu.“  

Klimatická změna, provázená očekávaným oteplováním, vnáší do těchto vzájemných vazeb 

mezi změnami klimatu, zdravotním stavem populace a vhodnými adaptačními opatřeními ve 

fondu budov dodatečný moment závažnosti a potřeby adekvátní reakce včetně adaptačních 

opatření.  

Metastudie Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO Europe), která analyzovala 40 

studií relevantních pro předmětné téma26 a region publikovaných v rozmezí 1990-2012, avšak 

konstatuje nedostatek robustních ekonomických evaluací s přímo vazbou mezi zdravotním 

stavem/zdravotnickým systémem, ekonomickými dopady a klimatickou změnou. Z hlediska 

námi sledovaného, podstatně úžeji zaměřeného tématu (renovace a adaptace budov a 

                                                           
26 Economic Evidence on the Health Impacts of Climate Change in Europe; Guy Hutton1 and Bettina menne2 1Water and Sanitation 
Program, World Bank, New Delhi, India. 2World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe, Platz der Vereinten Nationen, 
Bonn, Germany. 
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zdravotní stav/ekonomické vícenáklady zdravotního systému) však existují některé studie, 

které umožňují alespoň „přispět do debaty“.  

V USA uvádí studie27, která analyzovala úmrtnost, že každý den extrémních veder nad 32°C 

zvyšuje roční mortalitu (adjustovanou na věk; relativně ve srovnání s teplotami v rozmezí 10-

12°C) asi o 0,11%. Mortalita se zvyšuje i v případě extrémně chladných dnů, přičemž v obou 

teplotních extrémech jsou nejrizikovějšími skupinami malé děti a senioři.  

Zajímavý je pohled na vývoj mortality v důsledku extrémních teplot v čase, kdy v Indii zvyšují 

extrémně horké dny nad 36°C mortalitu téměř o 0,75% (relativně ve srovnání s dny o 

teplotách v rozmezí 22-24°C, tedy přibližně sedminásobek úrovně v USA. Kauzální souvislost 

s rozšířením klimatizace obytných a jiných budov se nabízí, zejména s přihlédnutím k faktu, že 

před masovým rozšířením chlazení budov byla v USA ve 20. a 30. letech mortalita v důsledku 

extrémních teplot šestinásobná oproti současnosti.28 To potvrzuje také poznatek, že 

mortalita související s vedry se projevuje markantněji v městských aglomeracích na severu 

USA, kde je klimatizace v obytných budovách rozšířena méně než v teplých oblastech.  

Vlna veder v létě 2003 vyústila ve Velké Británii v odhadovaných 2 157 předčasných úmrtí 

s nákladem 3,6 miliardy EUR, což imputuje valuaci úmrtí na 1,7 milionů EUR. Alternativně 

byly náklady na „heat wave“ kvantifikovány ve výši 45 milionů EUR, což vychází z ocenění 

jednoho roku zachráněného života na 21 000 EUR, jež implikují, že postihla především osoby 

v postproduktivním věku. Vícenáklady na vyvolané hospitalizace byly vyčísleny na 21 milionů 

EUR za 1650 dodatečných případů29. 

Pouštět se do aproximací pro Českou republiku s její úrovní HDP na obyvatele, roční hrubou 

přidanou hodnotou na ekonomicky aktivního obyvatele, případně roční hrubé mzdy v ČR je 

z etického hlediska krajně nevhodné „ekonomické“ cvičení30. Relevantnější a 

aproximovatelné jsou však hodnoty dodatečných hospitalizací, kde je rozptyl denních sazeb 

na jednotkách intenzivní péče (JIP) znám (řádově vyšší desítky tisíc Kč), stejně tak úhrady pro 

anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), které jdou do stovek tisíců Kč denně. 

Každá vlna tropických veder v České republice tak znamená podstatný nárůst zdravotních 

komplikací s náklady na zdravotní péči v desítkách milionů Kč za každou epizodu. Mortalita ve 

vlnách veder v ČR podle studie Státního zdravotního ústavu (doc. MUDr. Bohumír Kříž) 

stoupá o 30%, v přepočtu o 100 denně. 

Zároveň je však nutno upozornit na efekt koncentrace mortality ve vlnách veder, který je 

následně kompenzován nižší mortalitou v několika týdnech následujících po jejich odeznění31, 

což znamená, že teplotní extrémy urychlují úmrtí nejohroženějších kohort křehkých pacientů 

s respiračními a kardiovaskulárními problémy.32 Tento fenomén přitom závisí na důchodové 

                                                           
27 Deschênes, Olivier, and Michael Greenstone. 2011. “Climate Change, Mortality, and Adaptation: Evidence from Annual Fluctuations in 

Weather in the US.” American Economic Journal: Applied Economics 3 (4): 152–85. 
28 Barreca, Alan I., Karen Clay, Olivier Deschenes, Michael Greenstone, and Joseph S. Shapiro. 2013. “Adapting to Climate Change: The 

Remarkable Decline in the U.S. Temperature–Mortality Relationship over the 20th Century.” National Bureau of Economic Research 
Working Paper 18692. 
29 Hunt A, Boyd R, Taylor T, et al. Report on costs of the hot summer of 2003. Project E – Quantify the cost of impacts and adaptation, UK 

Climate Change Impacts and Adaptation: Cross-Regional Research Programme, UK Department for Food Research and Agriculture; 2007 
30 Zejména to platí v případě seniorů, jejichž penze jsou financovány z průběžného penzijního systému a náklady na zdravotní péči jsou 

hrazeny částečně státem („státní pojištěnci“), ale většinově křížovými subvencemi ze zdravotních odvodů ekonomicky aktivní populace, 
ostatně jako ve všech vyspělých zemích. 
31 Deschênes, Olivier, and Enrico Moretti. 2009. “Extreme Weather Events, Mortality, and Migration.” Review of Economics and Statistics 

91 (4): 659–81. 
32 Braga, Alfesio Luis Ferreira, Antonella Zanobetti, and Joel Schwartz. 2001. “The Time Course of Weather Related Deaths.” Epidemiology 

12 (6): 662–67. 
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situaci jednotlivých sociálních vrstev a ekonomické úrovni (obě ovlivňují míru penetrace 

technologií kontrolovaného teplotního režimu v budovách- díky klimatizaci). Srovnávací 

studie naznačují, že kompenzace je minimální v Dillí (Indie), částečná v Sao Paulu (Brazílie), a 

téměř úplná v případě Londýna (Velká Británie). V Dillí tedy teplotní extrém zvyšuje 

mortalitu, ale po odeznění vlny abnormálních veder nenásleduje kompenzační pokles 

mortality.33  

V České republice lze předpokládat poměrně vysokou míru kompenzace mortality 

v sekvencích vlna veder-návrat k teplotnímu normálu, avšak rešerší literatury se nepodařilo 

nalézt odpovídající potvrzení/vyvrácení této hypotézy. 

Reakce na změnu klimatu by tak spočívala jednak v široce pojatých adaptačních opatřeních 

mimo samotný zdravotní systém (efektivní chlazení a stínění budov), snižujících teplotní 

stres, tak v posílení kapacit oddělení akutní péče o rizikové skupiny a jejich zvýšeném 

monitoringu (například s využitím distančních metod monitorování zdravotního stavu). 

Jiná studie, která se pokusila kvantifikovat vliv oteplování v geograficky blízkém Německu, 

odhadla roční dopady vyvolaných hospitalizací na 300-700 milionů EUR ročně, ale podstatně 

vyšší výpadek produktivity v řádu 2,5-10,3 miliard EUR ročně, v časovém horizontu 2071-

2100, kdy většina klimatických studií předpokládá podstatně agresivnější dynamiku 

oteplování (bez přijetí mitigačních opatření)34.  

V míře, v jaké adaptační opatření na rezidenčních i nerezidenčních budovách přispívají 

k odvrácení nárůstu nákladných hospitalizací, by bylo vhodné zohlednit je při kalkulacích 

jejich společenských ekonomických přínosů. Při absenci jednoznačné a dokumentovatelné 

kauzality však autoři Analýzy dávají přednost kvantifikaci přínosů v podobě odvráceného 

výpadku produktivity ekonomicky aktivního obyvatelstva v budovách, kde lidé bydlí a pracují, 

a kde máme k dispozici alespoň trochu uchopitelná data. 

  

                                                           
33 Hajat, Shakoor, Ben G. Armstrong, Nelson Gouveia, and Paul Wilkinson. 2005. “Mortality Displacement of Heat-Related Deaths: A 

Comparison of Delhi, São Paulo, and London.” Epidemiology 16 (5): 613–20. 
34 Hübler M, Klepper G, Peterson S. Costs of climate change: the effects of rising temperatures on health and productivity in Germany. Ecol 

Econ. 2008;68(1–2):381–93 
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5 ANALYZOVANÉ SCÉNÁŘE 

5.1 DEFINICE SCÉNÁŘŮ 

Scénáře analyzované v tomto dokumentu mají následující charakteristiku: 

I. Základní scénář uvažuje nejpomalejší tempo renovací, kdy politici neučiní žádná nová 
politická opatření („business as usual“).  

II. Druhý scénář uvažuje rychlé, ale mělké renovace fondu budov. 
III. Třetí scénář počítá s pomalou, ale energeticky důkladnou renovací. 
IV. Čtvrtý scénář popisuje rychlou a důkladnou renovaci fondu budov.  
V. Pátý scénář je hypotetický, „ideální“ scénář  

Scénáře jsou modelovány pouze pro rezidenční budovy, pro které je dostatek dat. Pro ostatní 

(veřejné a komerční administrativní) jsou hodnota odhadnuty a extrapolovány.  

Vstupy a výstupy jednotlivých scénářů jsou detailně popsány níže v dokumentu, stejně jako 

vzájemné porovnání scénářů. 

5.2 VSTUPNÍ DATA – DEFINICE, STRUKTURA, VZTAHY 

Všechny scénáře vycházejí z následujících definic: 

SFH   Single-Family Homes, jednočlenné domácnosti 

MFH   Multi-Family Homes, vícečlenné domácnosti 

Energy Savings  Měrná úspora ve spotřebě energií vygenerované příslušným opatřením, 

renovací, v kWh/m2.a (kilowatthodiny na metr čtvereční a rok) 

Specific Costs  Náklady vynaložené na realizaci příslušného opatření, renovace, v EUR/m2 

Learning Curve  Učící křivka pro stanovení klesajících jednotkových investičních nákladů, kde 

s postupujícím časem dochází definovaným tempem k poklesu této proměnné.  

Non-renovated  Bez provedení jakékoli energeticky účinné renovace 

Minor reno  Mělká renovace 

Moderate reno  Střední renovace 

Deep reno  Důkladná renovace 

 

Vstupní parametry pro všechny scénáře jsou charakterizovány v následujících tabulkách. 
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Tabulka 3 - Přehled vstupních parametrů I 

 

 

Tabulka 4 - Přehled vstupních parametrů II 

 

Nad rámec výše uvedených vstupů byly dopočítány hodnoty celkové podlahové plochy ve 

sledovaných budovách a struktura této podlahové plochy podle typu realizovaného opatření – 

nezrenovované, mělce zrenovované, středně zrenovované, důkladně zrenovované.  

Z alokace úsporných efektů na alokace podlahové plochy v jednotlivých letech byla odvozena celková 

spotřeba energií a úspora energií způsobené realizací jednotlivých opatření (renovací). Investice 

související s opatřeními současně vstupují do kalkulace makroekonomických efektů, které jsou 

popsaný v předchozí kapitole.  

5.2.1 Kvantifikace dopadů vývoje podle jednotlivých scénářů na makroekonomické veličiny 

 

Z logiky SIOT modelu vyplývají společné jednotkové hodnoty sledovaných 

makroekonomických parametrů, jež se liší podle intenzity zapojených vstupů a jejich 

oborových multiplikátorů, s nimiž se pracuje v jednotlivých opatření. Výsledné absolutní 

Input data SFH MFH

savings specific costs savings specific costs

kWh/m2.a euro/m2 learn curve kWh/m2.a euro/m2

minor reno of non-renovated 49 127 0.3% 44 81

moderate reno of non-renovated 120 181 0.6% 79 101

deep reno of non-renovated 182 244 0.9% 106 154

minor to moderate reno 70 181 0.6% 34 101

minor to deep reno 133 244 0.9% 62 154

moderate to deep reno 63 244 0.9% 27 154

new build until 2022 125 100

new build after 2022 55 40

consumption GWh/a GWh/a

non-renovated 43893 26506

minor renovation 34283 17908

moderate renovation 20582 11195

deep renovation 8324 5834

floor area specific e use in 2014 CZK/EUR 27

mil sq m kWh/m2.a

SFH MFH SFH MFH

already reno 48.74 62.49 already reno 135 105

not-reno 146.22 93.74 not-reno 205 160

sum 194.96 156.23 average 188 138

energy use energy price

until 2050 after 2050 GWh/a euro/MWh 70

new built 0.85% 0.35% SFH MFH

demolition 0.20% 0.20% already reno 6580 6561

not-reno 29975 14998

sum 36555 21560
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hodnoty makroekonomických veličin se však pochopitelně výrazně odlišují pro jednotlivé 

Scénáře, jež pracují s velmi rozdílnými objemy celkových investic. 

Tabulka 5 - přehled základních efektů 

 

5.3 SCÉNÁŘ 1 „BUSINESS AS USUAL“ 

 

5.3.1 Popis scénáře 

 

 

    MAKROEKONOMICKÉ EFEKTY 

    HDP zaměstnanost 
příjmy státního 

rozpočtu 
pojistné na sociální 

zabezpečení 

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ mil. Kč pořadí 
počet 
osob 

pořadí mil. Kč pořadí tis. Kč pořadí 

Bytové domy Mělké renovace 0,9562  7 0,710  7 0,33  7 38,16  7 

Bytové domy Střední renovace 0,9562  7 0,710  7 0,33  7 38,16  7 

Bytové domy Důkladné renovace 1,0104  1 0,746  1 0,35  1 40,06  1 

Bytové domy 
Střední renovace 
zrenovovaných 

0,9562  7 0,710  7 0,33  7 38,16  7 

Bytové domy 
Důkladná renovace 
zrenovovaných 

1,0104  1 0,746  1 0,35  1 40,06  1 

Rodinné domy Mělké renovace 0,9380  13 0,705  13 0,33  13 37,84  13 

Rodinné domy Střední renovace 0,9380  13 0,705  13 0,33  13 37,84  13 

Rodinné domy Důkladné renovace 1,0012  5 0,745  5 0,35  5 39,99  5 

Rodinné domy 
Střední renovace 
zrenovovaných 

0,9380  13 0,705  13 0,33  13 37,84  13 

Rodinné domy 
Důkladná renovace 
zrenovovaných 

1,0012  5 0,745  5 0,35  5 39,99  5 

Veřejné a komerční 
budovy 

Mělké renovace 0,9562  7 0,710  7 0,33  7 38,16  7 

Veřejné a komerční 
budovy 

Střední renovace 0,9562  7 0,710  7 0,33  7 38,16  7 

Veřejné a komerční 
budovy 

Důkladné renovace 1,0104  1 0,746  1 0,35  1 40,06  1 

Veřejné a komerční 
budovy 

Střední renovace 
zrenovovaných 

0,9562  7 0,710  7 0,33  7 38,16  7 

Veřejné a komerční 
budovy 

Důkladná renovace 
zrenovovaných 

1,0104  1 0,746  1 0,35  1 40,06  1 

Neefektivní chlazení   0,7301  18 0,575  18 0,26  18 30,86  18 

Efektivní chlazení   0,7981  16 0,617  17 0,28  16 33,16  17 

Stínící prvky   0,7786  17 0,639  16 0,27  17 34,30  16 
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Základní scénář počítá s průměrnou roční dynamikou renovace budov 1% bez jakékoli 

dodatečné státní podpory. 

 

Obrázek 1 – Scénář 1 – základní charakteristika vývoje vybraných parametrů 

 
 

 

Souhrn přínosů pro daný scénář 

Tabulka 6 - Kumulované efekty ve scénáři 1 

Parametr 
Kumulace 
2017-2060 

Kumulace 
2017-2020 

Kumulace 
2021-2040 

Kumulace 
2041-2060 

Investice (mil.€) 28 199  2 623  13 401  12 176  

Úspora energií (MWh) 582 219  1 661  104 180  476 378  

Indukované HDP (mil.€) 27 089  2 498  12 869  11 721  

Indukovaná zaměstnanost 
(člověkoroky ) 

545 196  50 340  259 023  235 833  

Indukované příjmy státního 
rozpočtu (mil.€) 

9 481  874  4 504  4 102  
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Indukované příjmy sociálního 
pojištění (mil.€) 

1 084  100  515  469  

 

 

5.3.2 Scénář 2: Rychlé, ale mělké renovace 
 

Obrázek 2 – Scénář 2 – základní charakteristika vývoje vybraných parametrů 

 

Tabulka 7 - Kumulované efekty ve scénáři 2 

Parametr 
Kumulace 
2017-2060 

Kumulace 
2017-2020 

Kumulace 
2021-2040 

Kumulace 
2041-2060 

Investice (mil.€) 55 506  4 137  37 801  13 568  

Úspora energií (MWh) 1 236 706  1 911  216 406  1 018 389  

Indukované HDP (mil.€) 52 594  3 946  36 366  12 282  

Indukovaná zaměstnanost 
(člověkoroky ) 

1 058 643  79 498  731 739  247 406  
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Indukované příjmy státního 
rozpočtu (mil.€) 

18 408  1 381  12 728  4 299  

Indukované příjmy sociálního 
pojištění (mil.€) 

2 106  158  1 455  492  

5.3.3 Scénář 3: Pomalé, ale důkladné renovace 
 

Obrázek 3 – Scénář 3 – základní charakteristika vývoje vybraných parametrů 

 

Tabulka 8 - Kumulované efekty ve scénáři 3 

Parametr 
Kumulace 
2017-2060 

Kumulace 
2017-2020 

Kumulace 
2021-2040 

Kumulace 
2041-2060 

Investice (mil.€) 49 911  3 288  24 457  22 167  

Úspora energií (MWh) 992 721  1 783  161 772  829 166  

Indukované HDP (mil.€) 49 621  3 170  24 338  22 114  

Indukovaná zaměstnanost 
(člověkoroky ) 

993 958  63 761  487 463  442 734  
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Indukované příjmy státního 
rozpočtu (mil.€) 

17 367  1 109  8 518  7 740  

Indukované příjmy sociálního 
pojištění (mil.€) 

1 977  127  970  881  

 

5.3.4 Scénář 4: Rychlé a důkladné renovace 

 
Obrázek 4 – Scénář 4 – základní charakteristika vývoje vybraných parametrů 

 

Tabulka 9 - Kumulované efekty ve scénáři 4 

Parametr 
Kumulace 
2017-2060 

Kumulace 
2017-2020 

Kumulace 
2021-2040 

Kumulace 
2041-2060 

Investice (mil.€) 62 755  4 464  46 573  11 718  

Úspora energií (MWh) 1 557 945  1 974  263 027  1 292 944  

Indukované HDP (mil.€) 61 045  4 302  46 313  10 431  
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Indukovaná zaměstnanost 
(člověkoroky ) 

1 223 279  86 539  927 668  209 072  

Indukované příjmy státního 
rozpočtu (mil.€) 

21 366  1 506  16 210  3 651  

Indukované příjmy sociálního 
pojištění (mil.€) 

2 433  172  1 845  416  

 

5.3.5 Scénář 5: Hypotetický „ideál“ 

 

Obrázek 5 – Scénář 5 – základní charakteristika vývoje vybraných parametrů 

 

 

Tabulka 10 - Kumulované efekty ve scénáři 5 

Parametr 
Kumulace 
2017-2060 

Kumulace 
2017-2020 

Kumulace 
2021-2040 

Kumulace 
2041-2060 

Investice (mil.€) 66 637  9 879  51 180  5 578  

Úspora energií (MWh) 1 892 353  3 322  365 807  1 523 225  
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Indukované HDP (mil.€) 64 068  9 692  50 963  3 413  

Indukovaná zaměstnanost 
(člověkoroky ) 

1 283 535  194 503  1 020 430  68 602  

Indukované příjmy státního 
rozpočtu (mil.€) 

22 424  3 392  17 837  1 195  

Indukované příjmy sociálního 
pojištění (mil.€) 

2 553  387  2 030  136  

 

 

6 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ 

Porovnání extrémně objemného datového souboru porovnávající jednotlivé scénáře je 
nejlépe zobrazitelné prostřednictvím grafických výstupů pro jednotlivé sledované scénáře a 
parametry členění pro jednotlivé typy budov, jež jsou detailně rozepsány v tabulkové příloze. 
Na tomto místě uvádíme grafické výstupy za souhrn budov celkem a tabulky s hodnotami 
sledovaných parametrů v letech 2020, 2040, 2060, 2080 a 2100. 

6.1 VÝVOJ PODLAHOVÉ PLOCHY BUDOV PODLE TYPU RENOVACÍ 

Rozdíl ve scénářích je možné dobře ilustrovat při srovnání metráží podlahových ploch v 
jednotlivých letech, za všechny typy budov dohromady a při rozlišení jednotlivých typů 
renovací. Srovnání je uvedeno v následujícím grafu pro období 2013-2060.  
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Obrázek 6 – Vývoj podílů podlahové plochy budov dle typu renovací v jednotlivých scénářích 
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6.2 VÝVOJ KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ 1-5 (GWH/ROK) 

Obrázek 7 - Konečná spotřeba energie 

 

Nejstrmější pokles konečné spotřeby energií je patrný v hypotetickém „optimálním“ 
scénáři, kde se díky výrazné dynamice investic křivka spotřeby výrazně klesá až do 
počátku 40. let s následným mírným poklesem. Méně agresivní scénáře mají logicky 
výrazně odstupňovaný průběh poklesu křivek spotřeby, přičemž základní Scénář 1 
vykazuje mírně klesající křivku až do konce sledovaného období, kde však zůstává na 
podstatně vyšší úrovni než Scénáře 3-5, které se liší jak dosažením plochého průběhu 
křivky, tak koncovou úrovní spotřeby. 

Tabulka 11 – Vývoj konečné spotřeby energie podle jednotlivých Scénářů 1-5 (GWh/rok) 

Scénář 2020 2040 2060 

1 96188 86316 75832 

2 95147 69083 61517 

3 95677 75985 57937 

4 94860 60067 52602 

5 90856 54491 50698 

Pramen: Výpočtový model v tabulkové příloze 
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6.3 VÝVOJ ÚSPOR ENERGIE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ 1-5 (GWH/ROK) 

Obrázek 8 – Roční úspora energie 

 

V náběhu úspor energií podle jednotlivých scénářů s výjimkou základního scénáře 
sledujeme strmý průběh úspor, který se následně stabilizuje v závislosti na scénářích 
počínaje 40. lety v případě hypotetického „optimálního“ scénáře 5, a v 60. letech 
v případě Scénáře 3, založeného na pomalé, ale důkladné renovaci. 

Tabulka 12 – Vývoj úspor energie podle jednotlivých Scénářů 1-5 (GWh/rok) 

 

Scénář 

2020 2040 2060 

1 2597 12769 22954 

2 3638 30002 37328 

3 3109 23100 40600 

4 3926 39018 46066 

5 7929 44565 47648 

Pramen: Výpočtový model v tabulkové příloze 
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6.4 ROČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY (V MIL. EUR)  

Obrázek 9 – Roční investiční náklady 

  

Velmi zajímavý je průběh křivek ročních investičních nákladů, které podmiňují dosažení 
energetických úspor. Zde opět prominentně figuruje hypotetický „optimální“ Scénář 5, 
který názorně prokazuje, proč je samotnými autory Studie označován za obtížně 
dosažitelný: předpokládá téměř vertikální nárůst investic během několika let až na roční 
investice těsně pod hranicí 2 miliard euro, a následnou vysokou úrovní investic až do 
počátku 40. let, kde pro „vyčerpání substrátu“ prudce klesá. Scénáře 2,3 a 4 pak vykazují 
méně strmý náběh, kulminující ve druhé polovině 20. let s různě širokým vrcholem 
„stolové hory“, který v případě Scénáře 3 končí až v 60. letech. Zejména v případě 
investiční aktivity se jako limitující jeví právě možnost rychlé mobilizace zdrojů, která je 
obtížně dosažitelná bez výrazného vnějšího podnětu (nárůst cen energií, výrazná 
podpora ze strany státu).  

Tabulka 13 – Roční investiční náklady (v mil. EUR)  

Scénář 2020 2040 2060 

1 661 644 591 

2 1273 1423 107 

3 932 1168 1033 

4 1419 1835 107 

5 2776 1707 107 

Pramen: Výpočtový model v tabulkové příloze 
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6.5 ROČNÍ FINANČNÍ ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE (V MIL.EUR)  

Obrázek 10 – Roční úspora nákladů za energie 

 

Hodnoty ročních úspor nákladů na energii při jednotlivých scénářích se opět výrazně liší 
podle Scénářů, opět s různým náběhem a sklonem křivky. Rozdíly v úsporách, 
kalkulovaných bez diskontování a cenového nárůstu v milionech EUR, jsou funkcí celkové 
zásoby již renovovaných budov a měrné úspory nákladů, a v čase rychle rostou.  

Tabulka 14 – Roční úspora nákladů na energie (v mil.EUR) 

Scénář 2020 2040 2060 

1 656 11611 37145 

2 800 26108 74923 

3 727 19307 65328 

4 838 32628 94885 

5 1521 41705 107667 

Pramen: Výpočtový model v tabulkové příloze 

 

6.6 ADAPTACE BUDOV V DŮSLEDKU KLIMATICKÉ ZMĚNY 

 

Výstupy této simulace jsou uvedeny v grafech níže pro jednotlivé adaptační a klimatické 

scénáře. První graf zobrazuje vývoj podlahové plochy nechlazených a nestíněných obytných 

budov (v mil. m2). Pokles celkové výměry neintervenovaných budov je významnou 

proměnnou ovlivňující další sledované parametry.  
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6.6.1 Podlahová plocha nechlazených a nestíněných obytných budov  

 

Obrázek 11 – Podlahová plocha nechlazených a nestíněných budov [mil. m2] 

 

 
 

V kombinaci s klimatickými scénáři 4.5 a 8.5 sledujeme vývoj spotřeby energie na chlazení, 

které logicky rostou, navzdory postupnému náběhu účinnějších technologií chlazení a stínění. 

Při stejné výměře intervenovaných budov a stejné technologii je zřetelně patrný dopad 

klimatické změny podle příslušného klimatického scénáře (4.5 versus 8.5) v závislosti na 

gradientu oteplování. 
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Obrázek 12 – Graf spotřeby energie na chlazení budov (součet; GWh/rok) 

 

 

Na straně druhé klesají náklady na vytápění v důsledku provedených opatření a klimatické 

změny podle příslušné kombinace scénářů v důsledku mírnějších teplot v chladných ročních 

obdobích. Pozoruhodné jsou značné rozdíly mezi identickými „technologickými“ scénáři 

v závislosti na vývoji klimatické změny (například kombinace 1-4.5 a 1-8.5, atd.). 

 
Obrázek 13 – Graf poklesu spotřeby energie na vytápění v budovách (GWh/rok)  
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6.7 MAKROEKONOMICKÉ IMPLIKACE JEDNOTLIVÝCH RENOVAČNÍCH SCÉNÁŘŮ 

Předmětem Analýzy jsou implikace kombinace jednotlivých renovačních, adaptačních a 

klimatických scénářů na sledované makroekonomické veličiny indukované HDP, 

zaměstnanost, příjmy státního rozpočtu a systému sociálního zabezpečení. 

 
Obrázek 14 – Indukovaný HDP 

 
Grafické zobrazení jednotlivých renovačních scénářů potvrzuje významné přínosy 

investičně náročnějších, ale zároveň ambicióznějších scénářů (2-5) ve srovnání se 

základním scénářem „business as usual“, které se navzájem liší průběhem v čase, přičemž 

indukovaný HDP je koncentrován v rozmezí 20. až 40. let, přičemž s různou intenzitou 

následně přínos klesá tak, jak je „vytěžen substrát“. 

Logicky z vazby mezi indukovaným HDP a produktivitou vyplývá obdobný průběh 

v případě zaměstnanosti. 

 
Obrázek 15 – Indukovaná zaměstnanost 

 
Kauzální vazba příjmů státního rozpočtu (daňová kvóty/HDP) se promítá na příjmech 

státu vyvolaných investiční aktivitou a multiplikačním účinkem investic na HDP, a je 
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zobrazena na následujícím grafu s průběhem, který těsně sleduje graf indukovaného 

HDP.  

 
Obrázek 16 – Indukované příjmy státního rozpočtu 

 
Analogicky k zaměstnanosti a vývoji pracovních příjmů probíhají křivky příjmů systémů 

sociálního pojištění. 

 
Obrázek 17 – Indukované příjmy ze sociálního pojištění 

 
 

Z grafů je patrný pokles indukovaných veličin po ukončení hlavního běhu energeticky 

úsporné renovace fondu budov. Lze nicméně předpokládat, že rychlost renovace bude 

pokračovat v běžné obnově budov, ale již bez efektu dodatečné úspory energie – toto 

nicméně modelované scénáře již nezohledňují. 
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6.8 MAKROEKONOMICKÉ IMPLIKACE ADAPTAČNÍCH SCÉNÁŘŮ  

Separátně jsou zobrazeny dopady Adaptačních scénářů, založených na opatřeních do 

účinnější chlazení a stínění budov) v kombinaci se scénáři klimatického modelu na 

makroekonomické veličiny. Tento je však konstruován do roku 2060. 

6.8.1 Indukované hodnoty makroekonomických veličin pro Klimatický scénář 4.5 
 

Obrázek 18 – Scénář 4.5 – Indukovaný HDP 

 
 

Adaptační opatření - investice do účinnějšího chlazení a stínění budov vzhledem k jinému 

mixu používaných technologií a komodit s jinými hodnotami oborových multiplikátorů se 

promítají do podstatně skrovnějších hodnot sledovaných makroekonomických veličin. 

Zároveň je však třeba upozornit na další důležitý efekt adaptace na klimatické změny, a 

to zamezení relativních ztrát na produktivitě měřené hrubou přidanou hodnotou 

v důsledku nárůstu počtu tropických dnů s teplotami 30°C a více, které jsou rovněž 

součástí Analýzy, avšak jsou kalkulovány separátně a do zde vykazovaných hodnot 

nevstupují. 
 

Obrázek 19 – Scénář 4.5 – Indukovaná zaměstnanost 
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Obrázek 20 – Scénář 4.5 - Indukované příjmy státního rozpočtu 

 
 

Obrázek 21 – Scénář 4.5 - Indukované příjmy ze sociálního pojištění 

 

6.8.2 Indukované hodnoty makroekonomických veličin pro Klimatický scénář 8.5 

Klimatický scénář 8.5 předpokládá výrazně rychlejší průběh změny klimatu (oteplování), 

zejména v horizontu po roce 2040, který se promítá zprostředkované – prostřednictvím 

adaptačních investic také do hodnot vyvolaných makroekonomických veličin. 
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Obrázek 22 – Scénář 8.5 – Indukovaný HDP 

 
Obrázek 23 – Scénář 8.5 – Indukovaná zaměstnanost 

 
Obrázek 24 – Scénář 8.5 – Indukované příjmy státního rozpočtu 
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Obrázek 25 – Scénář 8.5 – Indukované příjmy ze sociálního pojištění 

 
 

6.8.3 Relativní ztráta výstupu prostřednictvím snížené produktivity v důsledku tropických dnů 

Autoři Analýzy se pokusili vyhovět zadání a provést s využitím rešerší dostupné zahraniční 

literatury odhad klimatické změny na produktivitu (měřeno prostřednictvím hrubé přidané 

hodnoty ve službách, kde předpokládáme logicky obhajitelný kauzální řetězec budovy-

chlazení-stínění-teplota-produktivita). Nejde tedy o celkový dopad klimatické změny podle 

jednotlivých Klimatických scénářů na celou ekonomiku, kde výpadek produktivity v jednom 

oboru může znamenat nárůst výstupu v jiném, například ve zdravotnických službách, jimž se 

teplotní šoky a vlny tropických veder zajišťují přísun klientů a růst výkonů (míněno bez 

jakéhokoli pejorativu). V souladu s omezením daným Klimatickým modelem sestaveným 

MMF UK rovněž pracujeme s časovým intervalem do roku 2060, rozděleným na dvě periody 

s rozhraním v roce 2040. Autoři vycházejí z předpokladu, že v sektoru služeb bude reálná 

hrubá přidaná hodnota stoupat v průměrnou roční dynamikou 1,75% ročně, tropické dny 

s teplotami 30°C a více tedy představují relativní ztrátu oproti obecně rostoucímu trendu. 

6.9 KLIMATICKÝ SCÉNÁŘ 4.5  

Relativní ztráta na ekonomickém výstupu (hrubá roční přidaná hodnota; HPH) v první periodě 

(do roku 2040) klesá ve všech scénářích kromě defaultního Scénáře 1 („business as usual“), 

neboť podle klimatického modelu 4.5 dochází k relativně mírnému nárůstu počtu tropických 

dnů v roce („vyhlazeno“ lineární logaritmickou regresí), zatímco adaptační opatření mají 

dynamiku rychlejší. S tím, jak se klimatická změna dostává v čase do rychlejší fáze, se však 

křivka ročních ztrát obrací opět k růstu, přičemž strmost vzestupu i bod zvratu na křivce je 

logicky závislý na jednotlivých scénářích 1-5. Přitom scénář 5 („optimální“) vykazuje logicky 

strmý pokles křivky, následovaný v souvislosti s rychlejším nárůstem počtu tropických dnů 

s teplotami 30°C a více, jejím mírným nárůstem.  
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Obrázek 26 – Scénář 4.5 – pokles hrubé přidané hodnoty 

 

Ekonomický dopad oteplování lze ovšem názorněji demonstrovat v případě kumulovaných 

hodnot, které jsou významné, jak je patrné z grafu níže. 

Obrázek 27 – Scénář 4.5 – pokles hrubé přidané hodnoty kumulativně 

 

6.10 KLIMATICKÝ SCÉNÁŘ 8.5 

Obdobný průběh mají křivky relativní ztráty HPH i v případě agresivnějšího scénáře nárůstu 

počtu tropických dnů 8.5, kde se začíná od vyššího počtu dnů s teplotami 30°C a více již na 

začátku sledovaného období, a rychlejším meziroční dynamikou, zejména v letech 2040-2060. 
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Obrázek 28 – Scénář 8.5 – pokles hrubé přidané hodnoty 

 

Opět je nutné upozornit na zobrazení kumulativních hodnot poklesu HPH, kde rozdíly mezi 

jednotlivými scénáři začínají být poměrně výrazné již od poloviny 30. let a následně divergují. 

Rozdíly mezi Scénáři 1-2 na straně jedné a Scénáři 3-5 na straně druhé jsou 

makroekonomicky markantní.  

Obrázek 29 – Scénář 8.5 – pokles hrubé přidané hodnoty kumulativně 
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Obrázek 30 Srovnání kumulované hodnoty poklesu hrubé přidané hodnoty  

 

Na konci sledovaného období k roku 2060 v klimatickém Scénáři 8.5 je rozdíl mezi relativní 

ztrátou HPH dle Scénáře 1 („business as usual“) a „optimálního“ Scénáře 5 v řádu 800 miliard 

korun (!), tedy ekvivalent přibližně šestiny současného ročního HDP České republiky. Takže 

relativní ztráta HPH sama o sobě figuruje jako významný motivující prvek pro včasnou a 

důkladnou adaptaci budov na změny klimatu.  

Interpretace je poměrně jednoznačná: čím dříve adaptační opatření začnou a udrží si 

dostatečnou dynamiku, tím nižší bude kumulativní relativní výpadek HPH v důsledku 

rostoucího výskytu tropických dnů. Dopad na některé makroekonomické veličiny je přitom 

srovnatelný se samotným primárním efektem adaptačních investic, když předpokládáme, že 

výpadek produktivity se promítne především prostřednictvím snížené rentability většiny 

zaměstnavatelských subjektů.  

Analýzy se přitom soustřeďuje pouze na jednu výseč dopadů klimatické změny v sektoru 

služeb, kde autoři mohli vycházet alespoň z nějakých tvrdých dat, pokud jde o fond budov, 

investiční náklady a další proměnné, a opřít se o kauzální vztah mezi investičními výdaji dle 

jednotlivých scénářů a jejich příspěvku k zamezení ztrát na produktivitě. Je přitom zřejmé, že 

další důsledky klimatické změny se budou promítat například v sektoru průmyslu, jenž nebyl 

předmětem analýzy pro nedostupnost podkladových dat ve Studiích Šance pro budovy, a 

ztrátám způsobeným v zemědělství. Na straně druhé nebylo předmětem Analýzy ani 

zkoumání vlivu změny klimatu v chladném ročním období, kde menší počet mrazivých dnů 

bude mít naopak převážně příznivý makroekonomický efekt, a to i včetně možných výpadků 

produktivity.  
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7 REŠERŠE OBDOBNÝCH ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ 

Nejrozsáhlejší programy zaměřené na renovace budov rezidenčního charakteru byly a jsou 
realizovány ve Spolkové republice Německo prostřednictvím rozvojové banky Kreditanstalt für 
Wiederafbau (KfW), které představují významnou referenci při konstrukci Analýzy jak z hlediska 
metodologie, tak i vzhledem k dlouholetým posteriorním evaluačním studiím, hodnotícím účinnost a 
efekty programů, čímž poskytují důležitou zpětnou vazbu. 

V roce 2010 představoval roční rozpočet KfW pro zvýšení energetické účinnosti v roce 2010 
představoval 1,4 miliard EUR, tedy ekvivalent 0,055% německého HDP. Průměrné výdaje federálního 
rozpočtu ve výši 1,4 mld. EUR v letech 2006-2010 však mobilizovaly podstatně vyšší částku celkových 
investic (desetinásobný objem, tedy 14 miliard EUR ročně), a znamenaly podstatný přímý efekt 
v podobě úspor energií (2,1 TWh/rok). Evaluace programů KfW za rok 2011 pak dospěla k závěru, že 
subvence a zvýhodněné úvěry v rozsahu 952 mil. EUR do zateplování a výměny tepelného 
hospodářství existujících budov indukovaly celkové investice 3,9 miliardy EUR, tvorbu pracovních 
míst (52 000 člověkoroků) a rozpočtové příjmy 0,6 miliardy EUR prostřednictvím výběru DPH. 
Energetické úspory po odhadovanou dobu životnosti provedených opatření představují 3,3 mld. EUR. 
Další přínosy jsou v podobě snížení emisí klimatických plynů. Multiplikační efekt u obratového 
multiplikátoru byl v případě programů KfW kvantifikován na úrovni 1,68.35 

Souhrnné hodnoty programů energetických úspor do existujícího bytového fondu KfW za roky 200-
2015 pak potvrzují předchozí evaluační studie. Celkem mobilizované investice ve výši 52,2 miliard 
EUR byly využity pro renovaci 2 milionů 320 000 bytových jednotek. Celková kumulovaná úspora 
energií byla vyčíslena za toto období na 17,260 GWh, snížení emisí klimatických plynů na 6 438 000 
tun. Efekt na zaměstnanost byl kvantifikován na úrovni 728 000 člověkoroků.36 

Stejný pramen pak v evaluaci roku 2015, pokud jde o ekonomické výstupy, vychází z Input-Output 
modelu sestaveného pro Německo (analogický postup byl použit při výpočtu efektů pro ČR v Analýze) 
uvádí 237 000 intervenovaných bytových jednotek s celkovým objemem investic včetně DPH ve výši 
6,4 miliardy EUR. Tvorba pracovních příležitostí přepočtených na člověkoroky dosáhla 74 500, z toho 
přímé efekty 54 000, a nepřímé (vyvolané) 20 500 člověkoroků. Investice 1 milionu EUR tak 
v přepočtu generoval celkový efekt zaměstnanosti 11,7 člověkoroku, a setrvává tak v koridoru 
předchozích let i v pásmu 10-17 pracovních míst v ročním ekvivalentu uváděných v mezinárodních 
srovnáních. Tato hodnota opět rámcově dobře odpovídá výsledkům Analýzy pro podmínky ČR, stejně 
tak jako hodnota monetárního multiplikátoru na netto obratech (bez DPH 19%) na úrovni 1,77. Jinak 
řečeno, investice v objemu 6,4 miliardy EUR vyvolaly při výnosu DPH 1,017 miliardy EUR přímé netto 
obraty v objemu 5,351 miliardy a nepřímé 4,127 miliardy EUR, s celkovým netto obratovým 
multiplikačním efektem 9,478 miliardy EUR.  

Efekty pro regionální zaměstnanost a malé a střední podniky 

Hodnota v podobě zpětné vazby evaluací KfW pro české prostředí spočívá nejen v agregovaných, ale i 
distribučních efektech. Lze totiž očekávat, že obdobná konstrukce programu bude generovat 
obdobnou strukturu, například v podobě příspěvku pro regionální rozvoj, a podporu malých a 
středních podniků. Velký počet široce geograficky rozprostřených projektů vyúsťuje ve významný 

                                                           
35 Prognos (2013): Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Programme zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren 
 
36 Monitoring der KfW-Programme „Energieeffizient Sanieren“ und „Energieeffizient Bauen; 2015 (IWU a Fraunhofer) viz 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-
Evaluationen/Monitoringbericht_EBS_2015.pdf 
 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Monitoringbericht_EBS_2015.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Monitoringbericht_EBS_2015.pdf
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přínos v podobě jejich zadávání regionálním zhotovitelům, většinou malým a středním firmám. 
Konkrétně u vlastních realizací je podíl pracovních příležitostí u malých a středních podniků (MSP) 
89% procent, zatímco u nepřímé (vyvolané) zaměstnanosti je pochopitelně podíl MSP dodavatelů 
podstatně nižší, pouze 58% (technologie a používané materiály mají podstatně vyšší koncentraci). 
Velmi cennou charakteristikou je regionální dopad, neboť ve velkých aglomerací představují 
regionální přímí dodavatelé podíl 78,8%, ve městech střední velikosti 90,4%, ale ve venkovských 
oblastech stoupá jejich podíl na 96,6%. Podíl zahraničních zhotovitelů stavebních zakázek je 
zanedbatelný. Renovace budov tak díky svému lokálnímu charakteru může být velmi významnou 
složkou regionální politiky a podpory MSP sektoru, aniž by musely být udělovány speciální preference 
a zvýhodnění a pokřivováno tržní prostředí.   

Další relevantní studie z hlediska předmětu Analýzy 

1. Ürge-Vorsatz, D. et al. (2010): Employment Impacts of a Large-Scale Deep Building Energy 
Retrofit Programme in Hungary. Prepared by the Center for Climate Change and Sustainable 
Energy Policy (3CSEP) of Central European University, Budapest, on behalf of the European 
Climate Foundation. 
Dopadová studie zaměstnanosti u programů renovace budov- odhady pro Maďarsko 

2. INFRAS (2007): Auswirkungen von Energieeffizienz-Massnahmen auf Innovation und 
Beschäftigung. Inputpaper für den Energie Trialog Workshop vom 25. Oktober 2007, Zürich, 
17.Oktober 2007. 
Dopadová studie na obdobné téma zaměstnanosti a podpory inovací pro Švýcarsko 

3. Kuckshinrichs, W., Kronenberg, T., Hansen, P. (2012): Wirkungen der Förderprogramme 
„Energieeffizientes Bauen“, „Energieeffizient Sanieren“ und „Energieeffiziente Infrastruktur“ 
der KfW auf öffentliche Haushalte: Förderjahr 2011. 
Vyhodnocení programů KfW v Německu. 
 

4. Pro diskusi na téma ekonomických a fiskálních dopadů programů zvyšování energetické 
účinnosti rezidenčních budov vee Velké Británii viz například Cambridge Econometrics and 
Verco (2014), Building the Future: The economic and fiscal impacts of making homes energy 
efficient.    
 

5. Užitečné shrnutí ex-post dopadových studií viz například REVIEW OF COSTS AND BENEFITS OF 
ENERGY SAVINGS, Institute for European Environmental Policy (IEEP) 
 

Klimatické změny, produktivita a efekty na zdravotní stav populace 

6. DOES THE ENVIRONMENT STILL MATTER? DAILY TEMPERATURE AND INCOME IN THE UNITED 
STATES Tatyana Deryugina; Solomon M. Hsiang; NBER Working Paper 20750 
(http://www.nber.org/papers/w20750)- autoři dospívají ke vlivu tropických dnů 30°C a více 
pro odhad výpadku produktivity- uváděné hodnoty převzaty pro účely analýzy relativního 
výpadku produktivity v nechlazených a nestíněných budovách v ČR podle Klimatických 
scénářů 4.5 a 4.8 

7. Ellsworth Huntington; Civilization and Climate (vydána v USA v roce 1915) 
https://archive.org/stream/civilizationand01huntgoog#page/n48/mode/2up 

První rešerší literatury získána publikace dokumentující na empiricky získaných datech vliv 

teplot v budovách na produktivitu práce v továrnách na jihu USA na počátku 20.století 

(přádelny bavlny v Jižní Karolíně, továrna na výrobu doutníků v Jacksonville na Floridě). 

http://www.nber.org/papers/w20750)-
https://archive.org/stream/civilizationand01huntgoog#page/n48/mode/2up
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8. Viz http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/TR350-29.pdf 

Předpisová základna Armády USA pro přípustné zátěže pod vlivem teplot zpracované na 
základ kombinovaného WBGT Indexu (teplota, insolace, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu)- 
argumentačně prokazuje výpadek produktivity 

9. ISO Standard 7243. Geneva: International Standards Organization; 1989. Hot environments – 
estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe 
temperature) 

Standardy v civilním prostředí stanovící přípustné zátěže pro pracovníky vystavených 
tepelnému šoku na základě WBGT Indexu 

10. Liljegren JC, Carhart RA, Lawday P, Tschopp S, Sharp R. Modeling the Wet Bulb Globe 
Temperature using standard meteorological measurements. J Occup Environ 
Hyg. 2008;5:645–55. 

Metodika výpočtu WBGT Indexu 

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2799237/table/T0002/ 

Tabulky pro přípustné zátěže sestavené na základě WBGT Indexu 

12. Parsons K. The effects of hot, moderate and cold temperatures on human health, comfort 
and performance. 2nd edition. New York: CRC Press; 2003. Human thermal environment. 

Publikace shrnují účinky teplotního stresu na zdravotní stav, pohodu a výkonnost pracovníků 
vystavených účinkům. 

13. Thomas Piketty, Kapitál v 21.století (BUX, 2015) 

Argumentačně využito jako dokumentace podílu rezidenčního bydlení na celkové kapitálové 
zásobě vyspělých zemí- zhodnocení bytového hodnotu má značný dopad na celkovou 
kapitálovou zásobu v ČR včetně čistého majetku sektoru domácností-diskuse s poměry v ČR 
v textu studie  

14. Oponentura RNDr. Luďka Niedermayera k ekonomickým přínosům zateplování budov 
(http://www.sanceprobudovy.cz/wp-
content/uploads/2013/02/zamecnik_komentar_niedermayer1.pdf) 

15. PRŮZKUM FONDU BUDOV A MOŽNOSTÍ ÚSPOR ENERGIE na 
http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Pruzkum%20fondu%20budov%20a%20moznosti
%20uspor%20energie.pdf 

Jeden ze základních datových zdrojů používaných pro účely Analýzy z hlediska mixu opatření 
vstupujících do SIOT modelu a kalkulace multiplikačních efektů. 

16. Economic Evidence on the Health Impacts of Climate Change in Europe; Guy Hutton1 and 
Bettina Menne2 ( 1Water and Sanitation Program, World Bank, New Delhi, India. 2World 
Health Organization (WHO) Regional Office for Europe, Platz der Vereinten Nationen, Bonn, 
Germany). 

http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/TR350-29.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2799237/table/T0002/
http://www.sanceprobudovy.cz/wp-content/uploads/2013/02/zamecnik_komentar_niedermayer1.pdf
http://www.sanceprobudovy.cz/wp-content/uploads/2013/02/zamecnik_komentar_niedermayer1.pdf
http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Pruzkum%20fondu%20budov%20a%20moznosti%20uspor%20energie.pdf
http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Pruzkum%20fondu%20budov%20a%20moznosti%20uspor%20energie.pdf
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Metastudie Světové zdravotnické organizace (WHO) shrnující výsledky 40 rešeršovaných 
studií na téma dopadu klimatické změny pro region WHO-Europe- v analýze využito několika 
odkazů na podkladové studie. 

17. Deschênes, Olivier, and Michael Greenstone. 2011. “Climate Change, Mortality, and 
Adaptation: Evidence from Annual Fluctuations in Weather in the US.” American Economic 
Journal: Applied Economics 3 (4): 152–85. 

Empirická studie zkoumající kauzalitu mezi teplotními výkyvy a mortalitou na dlouhých 
časových řadách v USA. Průkazná zvýšená mortalita způsobená vlnami veder, teritoriální 
rozdíly v závislosti na míře adaptace. 

18. Barreca, Alan I., Karen Clay, Olivier Deschenes, Michael Greenstone, and Joseph S. Shapiro. 
2013. “Adapting to Climate Change: The Remarkable Decline in the U.S. Temperature–
Mortality Relationship over the 20th Century.” National Bureau of Economic Research 
Working Paper 18692. 

Zajímavé implikace vlivu technologie na mortalitu způsobené rozšířením chlazení vzduchu ve 
vnitřních prostorách rezidenčních a ostatních budov ve Spojených státech v průběhu 
dlouhých časových období (relevance: adaptace vede ke snížené mortalitě). 

19. Hunt A, Boyd R, Taylor T, et al. Report on costs of the hot summer of 2003. Project E – 
Quantify the cost of impacts and adaptation, UK Climate Change Impacts and Adaptation: 
Cross-Regional Research Programme, UK Department for Food Research and Agriculture; 
2007 

Analýza dopadu vlny veder v létě 2003 na mortalitu ve Velké Británii včetně nákladů na 
hospitalizace a kvantifikace společenských nákladů zvýšené mortality. Poukaz na absenci 
ekvivalentních valuací v ČR v textu Analýzy: přímá relevance je však zřejmá pro náklady na 
hospitalizace na JIP a ARO v ČR v průběhu epizod veder s odkazem na Státní zdravotní ústav 
ČR. 

20. Deschênes, Olivier, and Enrico Moretti. 2009. “Extreme Weather Events, Mortality, and 
Migration.” Review of Economics and Statistics 91 (4): 659–81. 

Další studie zkoumající kauzalitu extrémních teplot na mortalitu, doplněná o aspekty 
migrace. 

21. Braga, Alfesio Luis Ferreira, Antonella Zanobetti, and Joel Schwartz. 2001. “The Time Course 
of Weather Related Deaths.” Epidemiology 12 (6): 662–67. 

Studie se zabývá efektem „harvestingu“, tedy kumulace mortality do časových epizod 
extrémního počasí, které jsou následovány poklesem mortality oproti průměru 
v následujícím období po odeznění teplotních extrémů: akcelerace úmrtí zvláště ohrožených 
skupin postižených chronickými zdravotními potížemi respiračního a kardiovaskulárního 
charakteru. 

22. Hajat, Shakoor, Ben G. Armstrong, Nelson Gouveia, and Paul Wilkinson. 2005. “Mortality 
Displacement of Heat-Related Deaths: A Comparison of Delhi, São Paulo, and London.” 
Epidemiology 16 (5): 613–20. 

Fenomén „harvestingu“ mortality v závislosti na ekonomické vyspělosti a příjmové situace 
v jednotlivých aglomeracích různě vyspělých zemí- je možno stanovit hypotézu o míře 
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adaptačních opatření daných jejich finanční nákladností (paralela s konceptem energetické 
chudoby). 

23. Hübler M, Klepper G, Peterson S. Costs of climate change: the effects of rising temperatures 
on health and productivity in Germany. Ecol Econ. 2008;68(1–2):381–93 

Studie, která potvrzují negativní efekty na výdaje na zdravotní péči a produktivitu práce 
v Německu s přímou relevancí pro Českou republiku vzhledem ke geografické blízkosti a 
velmi podobnému očekávanému dopadu oteplování dle jednotlivých klimatických scénářů. 
Proveden odhad výpadku produktivity, který je odhadován v časovém rozmezí 2071-2100 na 
velmi vysokých 0,1-0,5% ročně. Vzestup mortality vinou teplotních extrémů je odhadován na 
trojnásobek oproti současnosti. Vzestup hospitalizačních nákladů je odhadován na 
šestinásobek oproti současnosti, bez dodatečných nákladů na ambulantní výkony. Efekt 
„harvestingu“, tedy následné snížení úmrtnosti po odeznění extrémních veder je odhadován 
v případě Německa na 25%. 

24. Energy efficiency: An infrastructure priority September 2015, Frontier Economics (UK) 

Studie shrnuje argumenty pro podporu investic do energetických úspor, které jsou z hlediska jejich 
národohospodářského významu srovnávány a infrastrukturními odvětvími. Podle jejích závěrů vychází 
podpora do tohoto segmentu ve výši 50% z národohospodářského hlediska z hlediska poměru přínosů 
a nákladů ze společenského hlediska (BCR) ve výši 2,0 srovnatelně jako projekt Crossrail, a lépe než 
projekt vysokorychlostního spojení Londýna s aglomeracemi na severu Anglie (tzv.HS2).   
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8 ZÁVĚR 

8.1 OBECNÉ POZNÁMKY K ANALÝZE 

Autoři jsou si zároveň vědomi zátěže, kterou například představuje efekt vytěsňování, který 

Input-Output model nedokáže postihnout na úrovni makroekonomického výstupu v podobě 

nákladů obětované příležitosti, kdy v rozhodování ekonomických agentů samozřejmě existuje 

podstatně širší spektrum možností, jak a kam alokovat investice, realizovat spotřebu, 

zejména v situaci, kdy ekonomika plně využívá všech zdrojů, případně je nad potenciálním 

růstem a přehřívá se. Zároveň bychom však rádi upozornili na skutečnost, že Input-Output 

Model využívá při zpětné evaluaci programů renovace budov také německá KfW, respektive jí 

kontrahovaní externí hodnotitelé včetně respektovaného Fraunhoferova institutu 

(Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM 

Abteilung Energiesystemanalyse, Bremen). 

V předchozích pracích Autoři poukazovali zejména na existenci hluboké produkční mezery 

v české ekonomice v době jimi prováděných analýz, jakož i na fakt, že zdroj pobídkového 

financování (inkaso z prodaných povolenek AAUs pro Zelená úsporám; 2009) byl ryze 

exogenní a zdroje možného použití výnosů byly limitované kupujícím. Dotační pobídka a její 

národohospodářské zhodnocení tak v těchto podmínkách hledaly maximální multiplikátor 

v podobě lokálních stavebních prací, a faktor vytěsnění byl v dané době minimální. Tato 

konstelace okolností ovšem byla unikátní, a limitace tohoto přístupu jsou v čase, kdy 

ekonomika již nepracuje se zápornou produkční mezerou Autorům studie zřejmé. 

Opatření při renovacích budova jejich adaptace na změnu klimatu může mít dopady na 

dodavatele tepla, ovšem s postupným náběhem a možnosti jejich přizpůsobení se poptávce 

v čase, navíc i tato oblast vyžaduje podstatnou technologickou obměnu, která může být 

časově synchronizována s opatřeními v bytovém fondu. Vcelku jednoznačně lze s poukazem 

na kapitálovou intenzitu dodavatelů tepla na jedné straně a dodavatelů renovačních a 

adaptačních opatření a jejich pracnost dovodit kladné saldo pro národní hospodářství jako 

celek včetně dopadů na zaměstnanost a příjmy veřejných rozpočtů. 

 

V případě poptávky po elektrické energii lze poukázat na fakt, že přes preferenci účinnějších 

metod chlazení a dopadům klimatického modelu vykazuje poptávková křivka stoupající 

trend. 

 

Zároveň platí, že investice ve prospěch energetických úspor a adaptace na změny klimatu do 

celkové kapitálové zásoby obytných, veřejných a komerčních budov v soukromém i veřejném 

sektoru, což je předmět Analýzy, mají pozitivní návratnost jak na úrovni individuálního 

investora, tak na národohospodářské úrovni. 

 

Přítomnost vnějšího (netto) dotačního financování z EU, alespoň na počátku sledovaného 

období, se nepromítá do nárůstu celkové zadluženosti soukromého a veřejného sektoru v ČR. 

Případný přechod od dotací do využití finančních nástrojů (návratného, nízkoúročeného 

financování, garance) může snížit zájem investorů na renovačních či adaptačních opatřeních 

vzhledem k prodloužení návratnosti financované investice ceteris paribus (dotace přiznaná 

krátce po dokončení díla a ověření jeho funkčnosti výrazně zkracuje návratnost oproti 

čerpání a splácení úvěru, jakkoli úrokově zvýhodněného).  
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Investice do úspor tedy dávají z pohledu individuálního investora různou návratnost na NPV 

bázi, a výsledné saldo se bude měnit v čase v závislosti na ekonomickém cyklu ve stavebnictví 

a souvisejících odvětví, v závislosti na mixu úsporných opatření a jejich investiční náročnosti a 

hodnotách multiplikátorů, ale také energetického mixu v ČR, a jeho investiční a dovozní 

náročnosti.  

 

Kritickou hodnotou, která hraje rozhodující roli pro NPV projektů, je vývoj cen stavebních 

prací, jež hrají rozhodující, byť diferencovanou roli, v jednotlivých Scénářích.  

 

Přehřátí trhu, jež je důsledkem rozevírání cenových nůžek mezi cenami intervencí 

navozujících úspory a cenami energií, lze ovšem zabránit vhodným nastavením podpor, které 

jsou pro investory atraktivní jenom v situaci, která dává z hlediska návratnosti investic smysl. 

Autoři dospěli ke kalkulaci národohospodářských efektů k přibližně stejným hodnotám, jako 

studie zpracované jinými týmy pro programy zateplování budov (bez vytěsňovacího efektu), 

včetně již zmíněných studií pro německou rozvojovou banku KfW.  

 

Intervence, jež byly předmětem Analýzy, fakticky působí na (různě intenzivní) zvyšování 

hodnoty celkové kapitálové zásoby nemovitostí, aniž by výrazně měnily celkovou výměru. 

Nabídková bublina z renovací při předpokládaném minimálně stabilním objemu poptávky po 

nemovitostech pro vlastníky a nájemce obývaných nemovitostí z definice nemůže vzniknout, 

neboť nevzniká dodatečná metráž. Zároveň předpokládáme, že nadále bude existovat 

motivace k nové výstavbě, reagující na poptávku po novostavbách, která bude ovlivněna 

spíše jinými faktory (dostupnost pozemků, stavební regulace, dostupnost hypotečního 

financování), než podporou renovace a adaptace existující kapitálové zásoby. 

 

V Analýze se zejména v pozdějších fází počítá s renovací renovovaného tam, kde to z pohledu 

investora bude mít zájem, takže nové postupy, materiály a technologie pravděpodobně 

nevyústí do výrazného a prudkého snížení hodnoty renovovaných staveb oproti nové 

výstavbě, a tedy k (ne)realizované kapitálové ztrátě majitelů nemovitostí. Autoři považují 

tento scénář za krajně nepravděpodobný. 

Technické a tržní zhodnocení nemovitostí může vytvořit úzká hrdla dostupnosti pro určité 

sociální skupiny nájemníků, ale tento problém nemůže primárně kauzálně souviset 

s renovacemi, neboť nájemné u renovovaných nemovitostí bude kompenzováno úsporami 

energií (placenými nájemníkem), a výsledné saldo bude z velké části kompenzováno. Mimo 

jiné jde o cestu, jak potlačovat fenomén tzv. energetické chudoby. 

 

U nerezidenčních nemovitostí existují potenciální nerovnováhy způsobené „hromaděním“ ve 

veřejném sektoru, a tedy rozdílným vývojem cen oproti přirozenému tržnímu vývoji. 

 

Analyzovaná podpora adaptace budov na změny klimatu se investorům/uživatelům zaplatí 

v horizontu, který je podstatně kratší než jeho technická životnost, právě tak jako se státu 

zaplatí rozumně koncipovaná a přiměřená podpora ze strany státu, zacílená na oblasti a 

skupiny, pro něž by investice, nehledě na jejich společenské přínosy, nebyly realizovatelné. 

 

Volba preferovaného scénáře adaptace bude mít vliv také na makroekonomické veličiny. 

Zaměstnanost v nejprogresivnějším scénáři renovace a adaptace bude na úrovni 55 tisíc 

pracovních míst oproti pouhým 10 tisíc v základním scénáři bez ingerence státu vůči vyšším 
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investicím do zkvalitňování budov. Příspěvek k českému HDP pak může být okolo 70 mld. Kč 

ročně oproti „pouhým“ 15 miliardám Kč bez zásahu státu 

 

Na závěr nelze nezopakovat základní přednosti programu tohoto typu. A to jeho opční 

hodnotu, tedy možnost přizpůsobovat jeho rozsah a dynamiku včetně jemnější kalibrace 

podpor v čase, což zmenšuje zcela zásadním způsobem riziko nákladného omylu velkého 

rozsahu, jež je vlastní projektům velkého rozsahu financovaným převážně či výhradně 

veřejným sektorem. 

 

Jen velmi málo programů z možného instrumentária hospodářské politiky má srovnatelně 

pozitivní dopady na regionální rozvoj, aniž by pokřivovalo tržní prostředí, konzervovalo 

strukturu firem v nízké produktivitě. Koneckonců zadavateli jsou a budou ve většině případů 

soukromé subjekty, které musejí mobilizovat finanční zdroje, ať již vlastní nebo z komerčního 

sektoru. Tato skutečnost umožňuje v případě potřeby poměrně rychlou reakci na ekonomický 

vývoj (v závislosti na míře podpory v časech recese), a představuje poměrně významný 

nástroj proticyklické hospodářské politiky. Velké množství malých projektů se zhotoviteli 

z řad regionálních malých a středních podniků pak představuje nezanedbatelnou hodnotu, 

která v monetárních jednotkách není vyčíslována, přesto však bezpochyby existuje. 
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9 PŘÍLOHY 
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9.1 PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ KALKULACE SCÉNÁŘE 1  

 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Scénář 1: Základní (business as usual)

procento renovovaných budov ročně 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

RODINNÉ DOMY

podíl mělkých renovací 43.21% 41.43% 39.64% 37.86% 36.07% 34.29% 32.50% 30.71% 28.93% 27.14% 25.36% 23.57% 21.79% 20.00%

podíl středně energeticky úsporných renovací 50.36% 50.71% 51.07% 51.43% 51.79% 52.14% 52.50% 52.86% 53.21% 53.57% 53.93% 54.29% 54.64% 55.00%

podíl důkladných renovací 6.43% 7.86% 9.29% 10.71% 12.14% 13.57% 15.00% 16.43% 17.86% 19.29% 20.71% 22.14% 23.57% 25.00%

střední renovace zrenovovaných 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

důkladná renovace zrenovovaných 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

konečná spotřeba energie [GWh/rok] 39932 39872 39809 39742 39554 39362 39166 38966 38761 38552 38339 38122 37901 37676

měrná spotřeba energie [kWh/(m2.rok)] 200 198 197 195 193 191 189 187 184 182 180 178 176 174

konečná spotřeba energie bez renovace [GWh/rok] 40646 40773 40900 41027 41038 41048 41059 41070 41081 41092 41103 41114 41124 41135

úspora energie v daném roce [GWh/rok] 715 901 1091 1285 1484 1686 1893 2105 2320 2539 2763 2991 3223 3460

podlahová plocha celková [mil. m2] 200.03 201.30 202.56 203.83 205.10 206.37 207.63 208.90 210.17 211.43 212.70 213.97 215.24 216.50

podlahová plocha nezrenovovaných domů [mil. m2] 136.87 134.53 132.19 129.86 127.53 125.19 122.86 120.53 118.20 115.87 113.54 111.21 108.88 106.55

podlahová plocha mělce zrenovovaných [mil. m2] 35.16 35.96 36.74 37.47 38.18 38.85 39.48 40.08 40.64 41.17 41.67 42.13 42.55 42.94

podlahová plocha středně zrenovovaných [mil. m2] 18.53 19.52 20.51 21.52 22.52 23.54 24.56 25.60 26.63 27.68 28.73 29.79 30.85 31.92

podlahová plocha důkladně zrenovovaných [mil. m2] 2.85 3.01 3.19 3.40 3.63 3.90 4.19 4.51 4.86 5.24 5.64 6.07 6.53 7.02

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 315 319 323 326 330 333 337 341 344 348 352 355 359 363

investiční náklady se zohledněním účící křivky – bez diskontu [mil. euro] 309 310 312 314 315 316 318 319 320 321 322 323 324 324

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 1234 1544 1857 2170 2485 2802 3119 3438 3758 4079 4401 4724 5048 5372

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 50 63 76 90 104 118 133 147 162 178 193 209 226 242

kumulativní úspory nákladů na energie [mil. euro] 125 188 264 354 458 576 708 856 1018 1196 1389 1599 1824 2067

Indukované HDP [mil. euro] 291 293 295 296 298 300 301 302 304 305 306 307 308 309

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 5894 5932 5968 6003 6035 6066 6096 6123 6150 6174 6197 6218 6238 6256

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 102 102 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 108

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

BYTOVÉ DOMY

podíl mělkých renovací 43.21% 41.43% 39.64% 37.86% 36.07% 34.29% 32.50% 30.71% 28.93% 27.14% 25.36% 23.57% 21.79% 20.00%

podíl středně energeticky úsporných renovací 50.36% 50.71% 51.07% 51.43% 51.79% 52.14% 52.50% 52.86% 53.21% 53.57% 53.93% 54.29% 54.64% 55.00%

podíl důkladných renovací 6.43% 7.86% 9.29% 10.71% 12.14% 13.57% 15.00% 16.43% 17.86% 19.29% 20.71% 22.14% 23.57% 25.00%

střední renovace zrenovovaných 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

důkladná renovace zrenovovaných 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

konečná spotřeba energie [GWh/rok] 21971 21956 21939 21921 21821 21720 21618 21514 21408 21301 21192 21081 20969 20856

měrná spotřeba energie [kWh/(m2.rok)] 137 136 135 134 133 131 130 129 127 126 124 123 122 120

konečná spotřeba energie bez renovace [GWh/rok] 22375 22464 22552 22641 22650 22659 22668 22677 22686 22696 22705 22714 22723 22732

úspora energie v daném roce [GWh/rok] 404 508 613 720 829 939 1050 1164 1278 1395 1513 1632 1753 1876

podlahová plocha celková [mil. m2] 160.29 161.31 162.32 163.34 164.35 165.37 166.38 167.40 168.42 169.43 170.45 171.46 172.48 173.49

podlahová plocha nezrenovovaných domů [mil. m2] 86.24 84.37 82.50 80.63 78.76 76.89 75.02 73.15 71.28 69.42 67.55 65.68 63.82 61.95

podlahová plocha mělce zrenovovaných [mil. m2] 43.40 44.05 44.67 45.26 45.82 46.36 46.87 47.35 47.80 48.22 48.62 48.99 49.33 49.64

podlahová plocha středně zrenovovaných [mil. m2] 21.88 22.67 23.47 24.27 25.08 25.89 26.71 27.54 28.37 29.21 30.05 30.90 31.75 32.61

podlahová plocha důkladně zrenovovaných [mil. m2] 3.46 3.58 3.73 3.89 4.08 4.30 4.53 4.79 5.07 5.37 5.69 6.04 6.41 6.80

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 150 151 153 155 157 158 160 162 164 165 167 169 171 172

investiční náklady se zohledněním účící křivky – bez diskontu [mil. euro] 147 147 148 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 154

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 586 733 881 1030 1180 1330 1481 1632 1784 1937 2090 2243 2397 2551

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 28 36 43 50 58 66 74 81 89 98 106 114 123 131

kumulativní úspory nákladů na energie [mil. euro] 71 106 149 199 257 323 397 478 568 665 771 885 1008 1139

Indukované HDP [mil. euro] 141 142 142 143 144 145 146 146 147 147 148 148 149 149

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 2820 2838 2855 2872 2887 2902 2916 2929 2941 2953 2963 2973 2982 2991

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 49 50 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ BUDOVY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

podíl mělkých a částečných renovací 43.21% 41.43% 39.64% 37.86% 36.07% 34.29% 32.50% 30.71% 28.93% 27.14% 25.36% 23.57% 21.79% 20.00%

podíl středně energeticky úsporných renovací 50.36% 50.71% 51.07% 51.43% 51.79% 52.14% 52.50% 52.86% 53.21% 53.57% 53.93% 54.29% 54.64% 55.00%

podíl důkladných renovací 6.43% 7.86% 9.29% 10.71% 12.14% 13.57% 15.00% 16.43% 17.86% 19.29% 20.71% 22.14% 23.57% 25.00%

střední renovace zrenovovaných 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

důkladná renovace zrenovovaných 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

konečná spotřeba energie [GWh/rok] 34696 34641 34584 34526 34369 34210 34050 33889 33726 33561 33395 33227 33057 32886

měrná spotřeba energie [kWh/(m2.rok)] 139 138 137 137 135 134 133 132 131 129 128 127 126 125

konečná spotřeba energie bez renovace [GWh/rok] 34842 34934 35026 35118 35113 35108 35103 35098 35093 35088 35083 35078 35073 35068

úspora energie v daném roce [GWh/rok] 146 293 442 592 744 897 1052 1209 1367 1527 1688 1851 2016 2182

podlahová plocha celková [mil. m2] 249.42 250.53 251.65 252.77 253.89 255.00 256.12 257.24 258.36 259.47 260.59 261.71 262.83 263.94

podlahová plocha nezrenovovaných domů [mil. m2] 119.69 116.72 113.74 110.77 107.79 104.82 101.85 98.88 95.91 92.95 89.98 87.01 84.05 81.08

podlahová plocha mělce a částečně zrenovovaných [mil. m2] 63.15 64.17 65.16 66.10 66.99 67.85 68.65 69.42 70.13 70.81 71.44 72.02 72.56 73.06

podlahová plocha středně zrenovovaných [mil. m2] 50.91 52.17 53.44 54.71 56.00 57.29 58.60 59.91 61.23 62.56 63.90 65.25 66.60 67.97

podlahová plocha důkladně zrenovovaných [mil. m2] 12.57 12.77 13.00 13.27 13.57 13.90 14.28 14.68 15.13 15.61 16.12 16.67 17.26 17.88

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 199 201 204 207 210 212 215 218 220 223 226 228 231 234

investiční náklady se zohledněním účící křivky – bez diskontu [mil. euro] 195 196 197 199 200 201 202 204 205 206 207 207 208 209

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 195 391 588 787 987 1188 1391 1594 1799 2004 2211 2418 2627 2835

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 10 20 31 41 52 63 74 85 96 107 118 130 141 153

kumulativní úspory nákladů na energie [mil. euro] 10 31 62 103 155 218 292 376 472 579 697 827 968 1120

Indukované HDP [mil. euro] 187 188 190 191 193 194 195 196 198 199 200 201 202 203

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 3744 3775 3805 3834 3862 3888 3913 3937 3960 3982 4003 4022 4041 4058

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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OBYTNÉ BUDOVY – SCÉNÁŘ 4,5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

měrná spotřeba energie na neefektivní chlazení [kWh/m2.rok] 7.073 7.148 7.223 7.299 7.375 7.453 7.531 7.610 7.690 7.771 7.852 7.935 8.018 8.102

podíl chlazených nezrenovovaných a mělce zrenovovaných budov 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8%

podíl stíněných středně zrenovovaných 16% 17% 18% 19% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 31%

podíl stíněných důkladně zrenovovaných budov 31% 32% 33% 34% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 46%

spotřeba energie na chlazení [GWh/rok] 51 60 68 77 86 94 103 111 120 128 136 145 153 161

snížení spotřeby energie na vytápění [GWh/rok] 92 137 183 228 273 317 360 403 446 488 529 570 610 650

provozní náklady na chlazení [mil. euro] 7 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23

úspora provozních nákladů na vytápění [mil. euro] 6 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

dodatečné investice do chlazení [mil. euro] 38 37 37 37 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33

dodatečné investice do stínění [mil. euro] 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28

podlahová plocha budov nechlazených+nestíněných [mil. m2] 332.67 329.93 327.15 324.33 321.47 318.56 315.61 312.61 309.57 306.47 303.33 300.13 296.89 293.58

Indukované HDP [mil. euro] 45.69 45.67 45.66 45.66 45.66 45.66 45.67 45.69 45.71 45.73 45.76 45.79 45.83 45.87

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 36.56 36.56 36.56 36.56 36.57 36.58 36.60 36.62 36.65 36.68 36.71 36.75 36.79 36.84

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 15.99 15.99 15.98 15.98 15.98 15.98 15.99 15.99 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.06

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98 1.98

VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ BUDOVY – SCÉNÁŘ 4,5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

měrná spotřeba energie na neefektivní chlazení [kWh/m2.rok] 6.063 6.127 6.191 6.256 6.322 6.388 6.455 6.523 6.591 6.661 6.730 6.801 6.873 6.945

měrná spotřeba energie na efektivní chlazení [kWh/m2.rok] 1.516 1.532 1.548 1.564 1.580 1.597 1.614 1.631 1.648 1.665 1.683 1.700 1.718 1.736

podíl chlazených nezrenovovaných a mělce zrenovovaných budov 16% 16% 17% 18% 18% 19% 20% 20% 21% 22% 22% 23% 24% 24%

podíl stíněných+efektivně chlazených středně zrenovovaných 26% 27% 28% 29% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 41%

podíl stíněných důkladně zrenovovaných budov 31% 32% 33% 34% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 46%

spotřeba energie na chlazení [GWh/rok] 194 203 212 221 230 239 247 256 265 274 283 291 300 308

snížení spotřeby energie na vytápění [GWh/rok] 51 77 102 128 153 177 202 226 250 273 297 320 343 365

provozní náklady na chlazení [mil. euro] 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29

úspora provozních nákladů na vytápění [mil. euro] 4 5 7 9 11 12 14 16 17 19 21 22 24 26

dodatečné investice do chlazení [mil. euro] 147 146 145 145 144 143 142 141 140 140 139 138 137 136

dodatečné investice do stínění [mil. euro] 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18

podlahová plocha budov nechlazených+nestíněných [mil. m2] 200.47 197.97 195.45 192.92 190.38 187.82 185.25 182.66 180.05 177.43 174.80 172.14 169.47 166.77

Indukované HDP [mil. euro] 114.78 114.65 114.51 114.37 114.23 114.08 113.94 113.79 113.63 113.48 113.32 113.17 113.01 112.84

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 90.58 90.49 90.39 90.30 90.20 90.10 90.00 89.90 89.79 89.69 89.58 89.48 89.37 89.26

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 40.17 40.13 40.08 40.03 39.98 39.93 39.88 39.83 39.77 39.72 39.66 39.61 39.55 39.50

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 4.86 4.86 4.85 4.85 4.84 4.84 4.83 4.83 4.82 4.82 4.81 4.81 4.80 4.79
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OBYTNÉ BUDOVY – SCÉNÁŘ 8,5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

měrná spotřeba energie na neefektivní chlazení [kWh/m2.rok] 7.144 7.291 7.441 7.594 7.750 7.910 8.072 8.238 8.408 8.581 8.757 8.937 9.121 9.309

podíl chlazených nezrenovovaných a mělce zrenovovaných budov 3% 3% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 11%

podíl stíněných středně zrenovovaných 16% 18% 19% 20% 22% 23% 24% 26% 27% 28% 30% 31% 32% 34%

podíl stíněných důkladně zrenovovaných budov 31% 33% 34% 35% 37% 38% 39% 41% 42% 43% 45% 46% 47% 49%

spotřeba energie na chlazení [GWh/rok] 57 71 85 100 115 130 146 162 178 194 210 227 243 260

snížení spotřeby energie na vytápění [GWh/rok] 249 373 496 619 740 859 977 1093 1208 1322 1435 1546 1655 1763

provozní náklady na chlazení [mil. euro] 8 10 12 14 17 19 21 23 26 28 30 33 35 38

úspora provozních nákladů na vytápění [mil. euro] 17 26 35 43 52 60 68 77 85 93 100 108 116 123

dodatečné investice do chlazení [mil. euro] 58 58 57 57 56 56 55 54 54 53 53 52 51 51

dodatečné investice do stínění [mil. euro] 28 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33

podlahová plocha budov nechlazených+nestíněných [mil. m2] 331.90 328.39 324.84 321.25 317.63 313.96 310.26 306.51 302.71 298.87 294.98 291.05 287.06 283.02

Indukované HDP [mil. euro] 64.14 64.02 63.90 63.79 63.68 63.57 63.47 63.37 63.27 63.18 63.09 63.01 62.93 62.85

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 51.19 51.10 51.02 50.94 50.86 50.79 50.72 50.65 50.59 50.53 50.47 50.42 50.37 50.32

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 22.45 22.41 22.37 22.33 22.29 22.25 22.21 22.18 22.15 22.11 22.08 22.05 22.03 22.00

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 2.75 2.74 2.74 2.74 2.73 2.73 2.72 2.72 2.72 2.71 2.71 2.71 2.71 2.70

VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ BUDOVY – SCÉNÁŘ 8,5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

měrná spotřeba energie na neefektivní chlazení [kWh/m2.rok] 6.123 6.249 6.378 6.509 6.643 6.780 6.919 7.061 7.207 7.355 7.506 7.661 7.818 7.979

měrná spotřeba energie na efektivní chlazení [kWh/m2.rok] 1.531 1.562 1.594 1.627 1.661 1.695 1.730 1.765 1.802 1.839 1.877 1.915 1.955 1.995

podíl chlazených nezrenovovaných a mělce zrenovovaných budov 16% 17% 18% 19% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 27%

podíl stíněných+efektivně chlazených středně zrenovovaných 26% 28% 29% 30% 32% 33% 34% 36% 37% 38% 40% 41% 42% 44%

podíl stíněných důkladně zrenovovaných budov 31% 33% 34% 35% 37% 38% 39% 41% 42% 43% 45% 46% 47% 49%

spotřeba energie na chlazení [GWh/rok] 198 212 226 241 255 270 285 300 316 332 348 364 380 397

snížení spotřeby energie na vytápění [GWh/rok] 139 209 278 347 414 481 547 613 677 741 805 868 930 991

provozní náklady na chlazení [mil. euro] 19 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38

úspora provozních nákladů na vytápění [mil. euro] 10 15 19 24 29 34 38 43 47 52 56 61 65 69

dodatečné investice do chlazení [mil. euro] 196 195 194 193 192 191 190 188 187 186 185 184 182 181

dodatečné investice do stínění [mil. euro] 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20

podlahová plocha budov nechlazených+nestíněných [mil. m2] 199.92 196.87 193.81 190.74 187.66 184.57 181.46 178.34 175.21 172.06 168.89 165.71 162.52 159.31

Indukované HDP [mil. euro] 151.51 151.25 150.99 150.72 150.45 150.17 149.89 149.60 149.31 149.01 148.71 148.40 148.08 147.76

Indukovaná zaměstnanost [počet osob] 119.52 119.33 119.14 118.94 118.74 118.54 118.34 118.13 117.92 117.70 117.48 117.26 117.03 116.80

indukované příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 53.03 52.94 52.85 52.75 52.66 52.56 52.46 52.36 52.26 52.15 52.05 51.94 51.83 51.72

indukované příjmy ze sociálního pojištění [mil. euro] 6.42 6.41 6.40 6.39 6.38 6.37 6.36 6.34 6.33 6.32 6.31 6.30 6.29 6.27


