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1. Úvod 

Energeticky úsporné renovace budov jsou příležitostí pro české stavebnictví i energetiku. Realizace 

této strategie přinese nová pracovní místa zejména v malých a středních firmách napříč územím 

státu. Povede ke zvýšenému komfortu bydlení a užívání budov. Domácnosti, instituce a podniky 

budou mít vyšší disponibilní prostředky pro nákup neenergetických služeb a zboží. Energeticky 

úsporné stavebnictví má vysoký multiplikační efekt do české ekonomiky a významně tak může přispět 

jejímu růstu. Dojde také k úspoře energie a tedy nižší potřebě využití fosilních paliv, což povede ke 

snížení lokálního znečištění, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické bezpečnosti. 

Tato strategie hledá možnosti nákladově efektivního přístupu k renovacím budov. Typicky jde o 

ekonomicky výhodná, ale dlouhonávratná opatření. Je tak třeba vyvážit nutné počáteční investiční 

náklady a získané přínosy, a to jak na mikroekonomické úrovni vlastníka budovy, tak na 

makroekonomické úrovni státu. 

Materiál provádí průzkum fondu budov a možností úspor energie v něm. Studuje různé scénáře 

renovace fondu budov, jejich náklady a přínosy a navrhuje politické, legislativní a ekonomické 

nástroje k jejich realizaci. Věnuje se rezidenčním budovám, o jejichž fondu bylo možné získat kvalitní 

statistická data a zároveň u nich lze opatření vedoucí k úspoře energie typizovat. Nově v této 

aktualizaci pak také doplňuje údaje pro nerezidenční budovy, tedy veřejné a komerční budovy. 

Dokument slouží jako podklad pro Ministerstvo průmyslu a obchodu k přípravě aktualiované zprávy 

podle článku 4 směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) jako součásti Národního akčního plánu 

pro energetickou účinnost, ale může být použit i pro potřeby dalších strategických dokumentů státu 

v  souvisejících oblastech. 

Důležitým zdrojem údajů pro přípravu této strategie byl aktualizovaný průzkum fondu rezidenčních 

budov1 a nově připravený průzkum fondu nerezidenčních budov2. 

                                                           

 

1 Průzkum fondu rezidenčních budov v České republice a možností úspor v nich, Šance pro budovy pro MPO, 

prosinec 2016 
2 Průzkum fondu nerezidenčních budov v České republice a možnosti úspor v nich, Šance pro budovy pro MPO, 
prosinec 2016 



 

 

2. Ekonomické souvislosti 

Podpora úspor energie v budovách může mít významné pozitivní efekty na ekonomiku. Dle studií pro 

Ministerstvo životního prostředí a alianci Šance pro budovy34 může 1 mld. Kč státní investice do 

podpůrných programů přinést zpět do veřejných rozpočtů 0,97 až 1,21 mld. Kč na daních z příjmů 

firem, jejich zaměstnanců, sociálním a zdravotním pojištění a nevyplacených sociálních dávkách 

v nezaměstnanosti. Zároveň bude indukovat růst HDP ve výši 2,13 až 3,59 mld. Kč. Tyto hodnoty 

reflektovaly situaci v období krize, kdy vytěsňovací efekt veřejných investic byl malý, ale odpovídají i 

období do roku 2020, protože velká část prostředků dostupných pro investice státu do těchto 

programů je z vnějších zdrojů, zejména Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Důvody těchto přínosů jsou zejména dva: a) multiplikační efekt renovace budov (pozemního 

stavitelství) na českou ekonomiku díky vysokému podílu domácí práce a zboží a b) možnost finanční 

páky státní investice na investice soukromé, kde lze uvažovat motivační míru podpory pro soukromé 

subjekty ve výši 25–35 % a pro veřejné subjekty ve výši 40–50 % investičních nákladů. Míra podpory 

bude záviset na zvoleném způsobu podpory, resp. použitém finančním nástroji. 

Při celkové investici do energeticky úsporných renovací budov na úrovni 40 až 45 mld. Kč ročně, což 

je odhadovaná absorpční kapacita stavebnictví pro tento typ činnosti, pak dojde k indukci HDP ve výši 

+1 % a vytvoření zhruba 35 tis. pracovních míst. 

3. Rešerše studií potenciálu úspor energie v budovách 

Stanovením potenciálu úspor energií se zabývají české, evropské i světové studie. Jednotlivé studie 

uvádějí vždy několik různých scénářů budoucí spotřeby, každá s predikcí pro různé roky. 

Seznam dostupných studií: 

– World Energy Outlook 2012, IEA 
– EU energy trends to 2030, update 2007, DG Energy 
– EU energy trends to 2030, update 2009, DG Energy 
– Nástin scénářů vývoje energetické náročnosti české ekonomiky, SEVEn pro Nezávislou 

energetickou komisi, 2008 

                                                           

 

3 Miroslav Zámečník, Tomáš Lhoták: Analýza různých způsobů alokace výnosů z aukcí emisních povolenek pro 

období 2013–2020, studie pro MŽP, květen 2012; Srovnání makroekonomických dopadů národních programů 
pro zvyšování energetických standardů budov s jinými, státem financovanými alternativami, studie pro Šanci 
pro budovy, květen 2012; Analýza dopadů a efektů alokace financňích prostrědků Státního fondu životního 
prostrědí, získaných z prodeje emisních povolenek, do podpůrných programů v rámci své agendy s důrazem na 
program Zelená úsporám, studie pro SFŽP, cěrvenec 2012 

4 Luděk Niedermayer: Komentář ke studii srovnání makroekonomických dopadů národních programů pro 
zvyšování energetických standardů budov, červen 2012 



 

 

– Potenciál úspor energie v budovách v ČR, Porsenna, 2013 
– Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050, Porsenna, 2007 
– Studie potenciálu úspor energie v terciárním sektoru do roku 2050, Porsenna, 2007 

Aktualizovaný průzkum fondu budov1 uvádí určení potenciálu úspor energie vždy pro několik 

vybraných scénářů vůči scénáři základnímu (srovnávacímu). Například scénář Efficient World (studie 

WEO 2012) oproti scénáři Current Policies vykazuje pro rok 2020 potenciál úspory pro ČR 53 PJ. 

Stejně tak scénář Efficient World oproti scénáři Baseline (Energy trends to 2030, 2007) vykazuje 

potenciál 87 PJ. Nízký scénář E (studie NEK 2008) vykazuje potenciál 52 PJ. Scénář EKO 

(Porsenna 2013) potom vykazuje potenciál 48 PJ a scénář TECH (Porsenna 2013) pak 74 PJ.  

Lze tedy shrnout, že do roku 2020 lze v budovách rezidenčního a terciérního sektoru uspořit přes 

50 PJ na konečné spotřebě energie. Nutné je však dodat, že všechny studie předpokládaly počátek 

realizace úsporných opatření již před rokem 2014. 

4. Přehled fondu budov 

Tato kapitola reflektuje požadavek směrnice o energetické účinnosti, článku 4, bodu a). 

Základním zdrojem statistických dat pro fond budov je Český statistický úřad. Pro rodinné a dbytové 

domy byla využita zejména data získaná ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (SLDB 2011). Pro 

ostatní budovy byla získána data na základě mandátu od Ministerstva průmyslu a obchodu. 

4.1. Rodinné domy 

Následující tabulky uvádí počty domů, bytů a podlahovou plochu obydlených rodinných domů v ČR. 

Tabulka 1:  Celkový počet rodinných domů v jednotlivých kategoriích 

Počet podlaží 
budovy 

Počet domů celkem RD  
samostatné 

RD  
dvojdomky 

RD 
 řadové 

  [-] [-] [-] [-] 

Celkem 1 554 794 1 163 655 133 877 257 262 

  100,0% 74,8% 8,6% 16,5% 

1 584 075 456 426 38 885 88 764 

2 861 774 630 737 86 757 144 280 

3 45 995 24 753 4 783 16 459 

nezjištěno 62 950 51 739 3 452 7 759 

Tabulka 2:  Celkový počet bytů v rodinných domech v jednotlivých kategoriích 

Počet podlaží 
budovy 

Počet bytů celkem RD  
samostatné 

RD  
dvojdomky 

RD 
 řadové 

  [-] [-] [-] [-] 

Celkem 1 896 931 1 417 272 170 847 308 812 

  100,0% 74,7% 9,0% 16,3% 

1 638 573 496 998 45 605 95 970 



 

 

2 1 115 606 823 789 113 086 178 731 

3 72 404 39 216 7 918 25 270 

nezjištěno 70 348 57 269 4 238 8 841 

Tabulka 3: Celková vnitřní podlahová plocha rodinných domů v jednotlivých kategoriích 

Počet podlaží 
budovy 

Celková vnitřní 
plocha RD 

RD  
samostatné 

RD  
dvojdomky 

RD 
 řadové 

  [m2] [m2] [m2] [m2] 

Celkem 194 957 505 146 673 210 16 405 534 31 878 760 

  100,0% 75,2% 8,4% 16,4% 

1 59 426 442 46 791 207 3 843 967 8 791 268 

2 122 834 323 91 633 017 11 428 145 19 773 160 

3 7 941 825 4 398 222 831 822 2 711 781 

nezjištěno 4 754 915 3 850 763 301 600 602 551 

Je třeba poznamenat způsob uvedení celkové vnitřní podlahové plochy. Terminologie ČSÚ rozlišuje 

tzv. celkovou plochu bytů a tzv. obytnou plochu. Zatímco obytná plocha je součtem ploch obytných 

místností, celková plocha je součtem ploch všech místností v bytě. Ve vztahu k celkové vnitřní 

podlahové ploše používané standardně ve výpočtech energetické náročnosti budov je tedy celková 

plocha uváděná ve statistických údajích o bytovém fondu ČR vždy menší. V rodinných domech je 

rozdílem půdorysná plocha příček případně šachet, v bytových domech pak navíc plocha společných 

prostor (chodeb a schodišť). V tabulkách uvedená celková vnitřní podlahová plocha je pro rodinné 

domy získána přirážkou 10 % k tzv. celkové ploše obydlených bytů (odhad na základě vlastního 

šetření zpracovatele Podkladové studie). V energetickém hodnocení dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. dále 

figuruje tzv. energeticky vztažná plocha. S touto plochou není v této strategii uvažováno. 

4.2. Bytové domy 

Následující tabulky uvádí počty domů, bytů a podlahovou plochu obydlených bytových domů v ČR. 

Tabulka 4: Celkový počet bytových domů v jednotlivých kategoriích 

POČET BUDOV [-] období výstavby 

počet podlaží celkem 1919 a 
dříve 

1920-
1945 

1946-
1960 

1961-
1980 

1981-
2000 

2001-
2011 

nezjiš-
těno 

  211 252 26 077 27 775 30 573 71 429 38 042 12 674 4 682 

1 podlaží 3 910 1 199 612 473 556 526 488 56 

2 podlaží 37 708 7 939 5 700 6 867 9 734 4 892 2 350 226 

3 podlaží 49 888 7 714 8 909 11 226 12 154 6 209 3 420 256 

4 podlaží 48 000 4 777 5 360 7 313 19 079 8 154 3 084 233 

5 podlaží 23 354 3 175 3 905 2 916 8 573 3 203 1 452 130 

6 podlaží 10 192 598 1 351 827 4 100 2 570 712 34 

7 podlaží 5 716 138 838 272 2 780 1 337 330 21 

8 podlaží 15 259 32 160 81 7 394 7 163 390 39 

9 podlaží 3 216 0 16 12 1 852 1 226 101 9 

10 podlaží 700 0 1 8 504 155 32 0 



 

 

11 a více podlaží 3 660 0 15 21 2 397 1 134 88 5 

nezjištěno 9 649 505 908 557 2 306 1 473 227 3 673 

Tabulka 5: Celkový počet bytů v bytových domech v jednotlivých kategoriích 

POČET BYTŮ [-] období výstavby 

počet podlaží celkem 1919 a 
dříve 

1920-
1945 

1946-
1960 

1961-
1980 

1981-
2000 

2001-
2011 

nezjiš-
těno 

  2 416 033 166 271 230 420 250 141 989 462 569 804 153 527 56 408 

1 podlaží 18 466 4 887 2 570 1 937 3 165 2 820 2 788 299 

2 podlaží 174 915 34 391 25 014 31 127 45 086 24 281 13 697 1 319 

3 podlaží 324 604 41 925 50 146 75 511 85 448 40 571 29 445 1 558 

4 podlaží 489 745 37 579 46 586 70 586 204 713 89 104 39 189 1 988 

5 podlaží 310 593 32 943 50 087 40 176 116 594 44 050 24 975 1 768 

6 podlaží 174 383 7 365 22 427 14 894 69 256 44 733 15 209 499 

7 podlaží 115 119 1 847 16 118 5 441 55 718 27 738 7 833 424 

8 podlaží 358 531 468 3 279 1 671 174 960 167 842 9 475 836 

9 podlaží 81 354 0 252 268 46 468 31 505 2 649 212 

10 podlaží 23 602 0 8 276 16 536 5 570 1 212 0 

11 a více podlaží 183 950 0 311 1 035 120 563 57 790 4 129 122 

nezjištěno 160 771 4 866 13 622 7 219 50 955 33 800 2 926 47 383 

Tabulka 6: Celková vnitřní podlahová plocha v bytových domech v jednotlivých kategoriích 

PODLAHOVÁ PLOCHA 
 [tis. m2] 

období výstavby 

počet podlaží celkem 
1919 a 
dříve 

1920-
1945 

1946-
1960 

1961-
1980 

1981-
2000 

2001-
2011 

nezjiš-
těno 

  156 226 10 161 14 202 15 657 64 518 38 943 9 435 3 310 

1 podlaží 869 227 112 90 159 132 138 11 

2podlaží 10 516 1 904 1 388 1 899 3 009 1 510 759 49 

3 podlaží 20 365 2 495 3 080 4 636 5 723 2 639 1 716 76 

4 podlaží 31 535 2 356 2 838 4 391 13 393 6 004 2 442 112 

5 podlaží 20 276 2 191 3 146 2 649 7 627 2 961 1 613 90 

6 podlaží 11 691 521 1 471 977 4 589 3 117 983 33 

7 podlaží 7 682 136 1 121 362 3 587 1 940 508 28 

8 podlaží 24 517 29 225 114 11 590 11 881 623 56 

9 podlaží 5 494 0 17 18 3 046 2 238 161 13 

10 podlaží 1 534 0 0 20 1 069 364 81 0 

11 a více podlaží 11 698 0 20 62 7 492 3 877 240 8 

nezjištěno 10 051 303 783 441 3 236 2 282 172 2 834 

Celková vnitřní podlahová plocha byla pro bytové domy stanovena přirážkou 15 % k tzv. celkové 

ploše obydlených bytů v bytových domech. 



 

 

4.3. Ostatní budovy 

Schéma sběru statistických dat o budovách veřejného a komerčního sektoru jsou uvedeny na 

následujícím schématu. 

Obrázek 1: Schéma sběru statistických dat o budovách 

 

 

Budovy lze primárně rozdělit na budovy s a bez cí̌sla domovního (cí̌slo popisné nebo evidencňí). Cí̌slo 

popisné je standardně použito u budov k trvalému užívání. Cí̌slo evidencňí je použito u budov, které 

k trvalému užívání neslouží. Dále i pro budovy pro budovy bez cí̌sla domovního jsou v některých 

prí̌padech k dispozici urcǐté údaje. Jedná se data sbíraná od roku 2005 pro novostavby s investicňími 

náklady prěvyšujícími 50 mil. Kc.̌ Prǐbližně od roku 1999-2000 jsou na stavebních úrǎdech 

identifikovány budovy. Od roku 2012 probíhá identifikace na základě RUIAN. Pouze posledních 10 let 

se evidují všechny budovy, kterým je prǐděleno cí̌slo domovní.  

Pro budovy s cí̌slem domovním (tedy s prědpokladem trvalého užívání) jsou v prí̌padě níže uvedených 

dat z CŠÚ k dispozici údaje ze trěch následujících zdrojů:  

 Scí̌tání lidí, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) 

o provedeno pro každou budovu, ve které se nachází alespoň jeden byt (trvale užívaný) 

o obsahuje naprí̌klad následující údaje:  

 druh budovy 

 druh vlastníka 

 období výstavby nebo rekonstrukce 

 pocět nadzemních podlaží  

 „Starší data“ (pro budovy s rokem výstavby od 2005 do roku 2012) 

o obsahuje následující údaje:  

 celková podlahová plocha  

 pocět podlaží budovy 

budovy 
ČR

bytové
nebytov

é

bez čísla 
domovn

ího

pod 50 
mil. inv.

nad 50 
mil. inv. 

starší

nad 50 
mil. inv. 
(2005-
dnes)

s číslem 
domovn

ím

zcela 
bez 

údajů

SLDB 
2011 

starší 
data 

(2005-
2012)

nová 
data 

(2012 -
dnes)



 

 

 typ budovy 

 „Nová data“ (pro budovy s rokem výstavby od 2012 do soucǎsnosti) 

o data agregovaná z více zdrojů 

 RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) 

 Stavební úrǎdy (kód 3041, stav 7-99) 

o obsahujenásledujícíúdaje: 

 zastavěná plocha 

 podlahová plocha 

 pocět podlaží budovy 

 typ budovy 

o prǐbližně 20% nebytových budov prozatím není evidováno  

Budovy v sektorech služeb, průmyslu a zemědělství eviduje Český statistický úřad jen v případě, že 

mají přiděleno domovní číslo. Počty těchto budov jsou uvedeny v následující tabulce. Zároveň je 

odhadnuto, kolik procent budov v jednotlivých kategorií je vytápěných. Na základě průměrné 

podlahové plochy u budov, kde je známa, je odhadnuta celková podlahová plocha všech a 

vytápěných budov. Tyto údaje tedy vykazují výrazně vyšší odchylku, než údaje pro rezidenční sektor. 

Tabulka 7: Způsob využití ostatních budov, odhadovaný počet vytápěných budov a podlahová plocha 

 

5. Možnosti úspor energie ve fondu budov 

Tato kapitola reflektuje požadavek směrnice o energetické účinnosti, článku 4, bodu b). 

typ budovy/zóny označení počet 

záznamů, kde 

známe 

podlahovou 

plochu

podlahová 

plocha budov 

se známou 

podlahovou 

plochou

průměrná 

podlahová 

plocha

[ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

NEBYTOVÉ BUDOVY 613 134 24 816 16 639 423 671 251 195 155

administrativa ADM 18 922 3% 1 109 2 698 403 2 433 39 399 657 16%

obchod OBCH 14 999 2% 2 101 3 414 115 1 625 19 885 124 8%

školy ŠKO 12 564 2% 259 533 503 2 060 24 733 375 10%

hotely HTL 8 899 1% 590 512 725 869 6 700 256 3%

kulturní účely KULT 51 668 8% 1 594 1 086 095 681 34 014 464 14%

zdravotnoctví ZDR 1 906 0% 150 211 437 1 410 6 283 691 3%

sport SPORT 1 525 0% 262 307 156 1 172 1 621 623 1%

doprava DOP 356 0% 16 33 192 2 075 699 107 0%

průmysl PRŮM 19 067 3% 1 530 3 545 138 2 317 41 133 448 16%

sklady SKL 5 696 1% 719 1 399 854 1 947 6 518 995 3%

zemědělství ZEMĚ 41 287 7% 1 486 463 734 312 12 960 790 5%

rekreace REK 289 281 47% 9 184 764 851 83 23 180 360 9%

garáže GRŽ 93 994 15% 3 261 267 673 82 6 062 821 2%

hrady a zámky HRDZM 229 0% 1 680 680 155 720 0%

nespecifikováno ? 51 849 8% 2 468 1 304 083 528 27 247 377 11%

bez spotřeby energií - 892 0% 86 96 784 1 125 598 348 0%

odhad celkové 

podlahové plochy

počet záznamů 

celkem



 

 

5.1. Metodika výpočtu pro rezidenční budovy 

Podrobný popis postupu je uveden v průzkumu fondu rezidenčních budov5. Byly provedeny 

následující kroky: 

a) Pro matici 72 kategorií domů podle věku a velikosti budovy byly odhadnuty tepelně izolační 

vlastnosti obálky budovy (hodnoty součinitele prostupu tepla pro hlavní konstrukce). Jako 

základní materiál posloužila studie projektu Tabula6 a hodnoty byly verifikovány a zpřesněny na 

základě údajů od odborníků a firem z praxe. Procentní rozložení jednotlivých konstrukcí na obálce 

domu bylo odhadnuto na základě vlastního šetření zhruba 50 obytných budov. Pro výpočty bylo 

dále uvažováno s určitou účinností zdrojů tepla podle paliv, opět na základě expertních odhadů. 

b) Dále byl odhadnut podíl již zrenovovaných budov. U rodinných domů je toto procento 25 % a u 

bytových domů 40 % (samotné panelové bytové domy jsou zrekonstruovány z 55 %). Vyšlo se 

z vlastního šetření, odhadů konzultačních společností, statistiky podpůrných programů, množství 

prodaného ETICS (kontaktní zateplovací systém) a v případě bytových domů studie PanelScan7. 

Větší část ze zrenovovaných budov je uvažována na požadované hodnoty součinitelů prostupu 

tepla, menší část pak na doporučené hodnoty podle normy ČSN 730540 (2011). 

c) V dalším kroku byl využit vlastní unikátní model autora studie8, který pracuje na stochastickém 

principu. Pro každou ze 72 kategorií vytvoří vždy 1000 hypotetických budov lišících se ve 

stanoveném intervalu svou geometrií, orientací, velikostí a také tepelně-izolačními vlastnostmi 

obálky budovy. Tento způsob modelování snižuje míru odchylky výsledku oproti postupu, kdy by 

se pro každou kategorii pracovalo pouze s jednou reprezentativní budovou. 

Model byl pro výpočet nakalibrován tak, aby výsledné hodnoty konečné spotřeby energie (resp. 

na úrovni budovy dodané energie) odpovídaly skutečné statistice MPO. 

d) Jako nákladově efektivní standardy k renovaci budov byly definovány dva. První vychází z tzv. 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcemi dle ČSN 730540 (2011) a mírně 

zlepšených účinností zdrojů. Lze zjednodušeně říct, že jde o středně energeticky úspornou 

renovaci na standard blížící se nízkoenergetickému standardu.9 

                                                           

 

5 Průzkum fondu rezidenčních budov v České republice a možností úspor v nich, Šance pro budovy pro MPO, 

prosinec 2016 
6 Prí̌rucǩa typologií obytných budov, výstup projektu Tabula, STÚ-K, 2011 
7 Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR, CERPAD pro MMR, 2009 
8 http://optimalizacebudovy.fsv.cvut.cz 
9 Anglicky, například v materiálech Buldings Performance Institute Europe (BPIE), tomu odpovídá pojem 
"moderate renovation". 

http://optimalizacebudovy.fsv.cvut.cz/


 

 

Druhý pak vychází ze spodní hranice intervalu tzv. pasivních hodnot součinitele prostupu tepla 

podle stejné normy, dosahuje špičkové účinnosti zdrojů tepla a využívá nucené větrání 

s rekuperací odpadního tepla. Lze zjednodušeně říct, že jde o důkladnou celkovou renovaci 

budovy na standard blížící se pasivnímu standardu.10 

Tyto dva definované standardy vychází také z propočtů společnosti SEVEn pro MPO při 

nastavování nákladově optimální úrovně požadavků dle směrnice o energetické náročnosti budov. 

Pro referenci byl také uvažován mělký standard renovace na tzv. požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla bez zlepšení účinnosti zdrojů.11 

e) Pro výpočet možností úspory energie na vytápění byl použit zmíněný model. Pro výpočty možností 

úspor energie na ohřev teplé vody a na osvětlení byly použity jednodušší způsoby výpočtu 

založené na prošetření možností v celém fondu budov najednou (tedy ne stochasticky pro 

jednotlivé kategorie budov). 

5.2. Výstupy modelování pro vytápění 

Výsledné spotřeby energie a možné úspory oproti stávající spotřebě rezidenčního fondu budov jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 8: Modelové stavy fondu budov (aktuální a po renovaci), spotřeba tepla na vytápění 

Stav budov Uvažovaná teplota 
interiéru 

RD BD Celek 

 [°C] [GWh] [GWh] [GWh] 

původní stav budov – modelový odhad teplot* 38 492 20 023 58 516 

spotřeba na vytápění – statistická data MPO n/a   47 798 

nový stav/uvažovaný standard renovace:     

mělká renovace, požadované hodnoty U 18 30 836 13 666 44 503 

střední renovace, doporučené hodnoty U 19 18 334 8 168 26 502 

důkladná renovace, pasivní hodnoty U 20 6 083 2 812 8 895 

* Pro budovy v původním stavu je uvažováno s nižší průměrnou vnitřní teplotou v období vytápění oproti standardně 

uvažovaným 20°C. Vnitřní výpočtová teplota je uvažována odlišně pro jednotlivé věkové kategorie a zvyšuje se podle 

rostoucího izolačního standardu. Pro budovy ve standardu „požadované hodnoty“ je potom uvažováno s teplotou 18°C, pro 

budovy ve standardu „doporučené hodnoty“ 19°C a v „pasivním standardu“ 20°C. K odhadům možností úspor energie je 

tedy přistupováno spíše konzervativně. 

Tabulka 9: Modelové stavy fondu budov (aktuální a po renovaci), spotřeba tepla na vytápění, úspora 

    Data MPO 
2011 

Renovace na 
doporuč. hodnoty 

Renovace na 
pasivní hodnoty 

Potřeba tepla na vytápění [GWh] 38 189 23 852 8 450 

                                                           

 

10 Anglicky tomu odpovídá pojem "deep renovation". 
11 Anglicky tomu odpovídá pojem "shallow renovation". 



 

 

Souhrnná účinnost (výroba, distribuce, sdílení) 
 

80% 90% 95% 

Spotřeba tepla na vytápění [GWh] 47 798 26 502 8 895 

  [PJ] 172,1 95,4 32,0 

Úspora na spotřebě tepla na vytápění  [GWh]   21 296 38 903 

 [PJ]  76,7 140,1 

 Procentuální úspora z reálné spotřeby [%]   45% 81% 

Možná úspora energie na vytápění je tedy u rezidenčních budov 77 PJ při středně energeticky 

úsporné renovaci (45 % původní spotřeby) a 140 PJ při důkladné renovaci celého fondu budov na 

pasivní standard (81 % původní spotřeby). Jedná se o technický potenciál úspor energie. Jeho 

adekvátní část realizovatelná na budovách, které ještě neprošly žádnou energeticky úspornou 

renovací, je pak ekonomickým potenciálem, jehož plné realizaci však brání řada faktorů (počáteční 

vysoké investiční náklady, malá informovanost o vhodných opatřeních pro různé typy budov apod.). 

Nejde tedy o potenciál tržní. Míra realizace úspor energie je diskutována spolu s různými scénáři 

renovace budov v kapitole 7. 

5.3. Úspora energie na ohřev teplé vody a osvětlení 

Pro systémy ohřevu teplé vody a umělého osvětlení v rezidenčních budovách je dostupných daleko 

méně údajů o stávajícím stavu. Protože však jde o absolutně nižší spotřebu, než pro prostorové 

vytápění, lze pracovat s nižší mírou přesnosti. 

Na základě odborných odhadů založených na postupu uvedeného v Podkladové studii, lze shrnout: 

Odhad možné úspory energie pro ohřev teplé vody je 12 PJ, tedy asi 30 % současné spotřeby. Lze 

nicméně předpokládat, že při realizaci méně kvalitních rekonstrukcí bude tento potenciál využit spíše 

méně a naopak při realizaci důkladných energeticky úsporných renovací může být i překročen. Do 

výpočtu investičních nákladů pak vstupuje společně s náklady na výměnu zdroje tepla pro vytápění. 

Odhad možné úspory energie pro umělé osvětlení je 3,4 PJ, tedy asi 60 % současné spotřeby. Celý 

tento potenciál je na spotřebě elektřiny. Výměna osvětlení nevstupuje do výpočtu investiční nákladů, 

protože je považována za běžnou údržbu bytů a cena i nejúspornější osvětlení rychle klesá. 

5.4. Spotřeba a celková možná úspora energie v rezidenčním sektoru 

Pro rok 2011 byla konečná spotřeba energie v domácnostech (rezidenčním sektoru) na úrovni 246 až 

252 PJ (podle různých metodik) a zhruba 40 PJ z toho činila spotřeba energie na domácí spotřebiče. 

Celková možná úspora energie v rezidenčních budovách je 92 PJ při středně energeticky úsporné 

renovaci fondu budov a 155 PJ při důkladné renovaci budov. Tento odhad pracuje s typy spotřeby 

energie, které jsou zahrnuty do výpočtu energetické náročnosti budov v souladu se zákonem o 

hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) a vyhláškou o energetické náročnosti budov (č. 78/2013 Sb.). 

Není tedy zahrnuta spotřeba energie na domácí spotřebiče. 



 

 

Opět je nutno poznamenat, že jde sice o ekonomický, ale ne tržní, a pouze hypoteticky dosažitelný 

potenciál úspor energie. Předpoklady naplnění určitého podílu tohoto potenciálu a scénáře časového 

náběhu jeho realizace jsou diskutovány v kapitole 7. 

5.5. Metodika výpočtu pro nerezidenční budovy 

Podrobný popis postupu je uveden v průzkumu fondu nerezidenčních budov12. Byly provedeny 

následující kroky: 

a) Na vzorku dobře popsaných 100 budov různé velikosti, stáří a typu užívání byla provedena 

podrobná analýza možnosti úspor energie a jejich investiční náročnosti. Na uvedeném vzorku byly 

následně hodnoceny čtyři varianty úsporných opatrění na straně obálky budovy a úsporná 

opatrění na straně zdrojů energie.  

b) Dále byl hodnocena podmnožina 20 budov, u kterých jsou mimo energetický model k dispozici 

rovněž reálné spotrěby energií (prědevším pro vytápění) vycházející z faktur za energie. Z toho je 

následně uvedeno srovnání výpocťových hodnot dle PENB a reálných spotrěb budov a je odvozen 

korekcňího faktoru mezi výpocťovými a reálnými hodnotami spotrěb v závislosti na vybraných 

parametrech budovy. Podkladová studie tak poskytuje klícǒvý údaj k budoucímu využití celé 

databáze sběru dat z PENB pro stanovení reálného potenciálu úspor energie. Tato korekce je pak 

aplikována zpětně na vzorek 100 budov. 

c) Posléze byla ve spolupráci s MPO a Českým statistickým úřadem sebrána statistická data fondu 

nerezidenčních budov. Na základě nich a provedené analýzy na vzorku budov, korigované blíže 

reálným hodnotám, je závěrem studie stanoven odhad potenciálu úspor spotrěby energie pro 

sektor nebytových budov CŘ v několika různých variantách úsporných opatrění a scénárí̌ch. Ten 

obsahuje i odhad investiční náročnosti provedených opatření a uspořené energie. 

5.6. Výstupy modelování pro úspory energie renovací obálky 

Vzhledem k charakteru navrhovaných úsporných opatření, která se týkají v prvním kroku obálky 

budovy a instalaci nuceného větrání s rekuperací, jsou níže uvedeny možnosti úspor energie pouze 

na složce vytápění, tedy dodané energii na vytápění. 

 

                                                           

 

12 Průzkum fondu nerezidenčních budov v České republice a možnosti úspor v nich, Šance pro budovy pro MPO, 
prosinec 2016 



 

 

Obrázek 1: Procentuální úspora měrné dodané energie na vytápění s korekcí – dle podlahové plochy 

 

Tabulka 11: Procentuální úspora měrné dodané energie na vytápění s korekcí – dle podlahové plochy 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole výše o statistických datech, odhad celkové plochy dodaných záznamů 

o nebytových budovách (záměrně není uvedeno budov, jelikož není zřejmé, zdali pod jedním 

záznamem nemůže být veden komplex budov) je 251,2 milionu m2. S odečtením kategorií, které 

mohou být z většiny považovány za nevytápěné (kategorie garáže, hrady a zámky a kategorie „bez 

spotřeby energií“) a současně se zavedením odhadu počtu vytápěné plochy budov ve výši 50% 

z kategorií sklady, rekreace a „nespecifikováno“, dostáváme odhad podlahové plochy ve výši 215,9 

milionu m2.  V dalším kroku je zohledněn rozdíl mezi podlahovou plochou uváděnou statistickými 

daty a energeticky vztažnou plochou ve výši 15%. Celková plocha budov pro stanovení možné úspory 

je uvažována ve výši 248,3 milionu m2. 

Pokud budeme předpokládat stejnou strukturu budov jako v hodnoceném vzorku 100 budov, včetně 

jejich počátečního stavu (tedy s přihédnutím k tomu, že část z nich už nějakou renvoací prošla), je 

možné úspory ekonomicky zajímavě realizovat na 50 % energeticky vztažné plochy budov. Potenciál 

úspor energie na vytápění při realizaci komplexních a kvalitních renovací je 32,6 PJ. Dalších 10,5 PJ lze 

stav min průměr max min průměr max

1   - dílčí renovace 0 16 67 0% 15% 43%

2   - požadované hodnoty 2 30 132 1% 28% 56%

3   - doporučené hodnoty 5 39 166 3% 36% 65%

4   - pasivní h. + rekuperace 13 53 189 20% 49% 84%

[kWh/(m2a)] [kWh/(m2a)]

úspora měrné dodané energie na vytápění - s korekcí 



 

 

dále uspořit dražšími renovacemi na dalších 30 % energeticky vztažné plochy. 

 

5.7. Výstupy modelování pro úspory energie výměnou zdroje 

V rámci vzorku budov je provedena analýza instalovaných výkonů a jednotlivých druhů zdrojů tepla 

pro vytápění a ohrěv teplé vody s rozdělením podle paliva. Analýza vychází ze stanovené návrhové 

tepelné ztráty budov, prǐcěmž rozdělení zdrojů tepla je provedeno odhadem podle procentuálního 

pokrytí potrěby energie pro vytápění, vycházející z průkazu energetické nárocňosti. Soucǎsně je 

provedeno stanovení jednotlivých složek rocňích spotrěb energií s rozdělením spotrěby podle druhu 

paliva.  Pokles nutného výkonu zdrojů díky renovované obálce a instalaci větrání s rekuperací je pak 

přibližně na polovinu (na 53%). 

Tabulka 20: Výkon zdrojů tepla pro vzorek 100 budov vztažený na podlahovou plochu 

 

Dále jsou uvažovány dvě varianty výměny zdrojů. V případě CZT se uvažuje se zachováním stávajícího 

zdroje. V případě kotelny na zemní plyn se uvažuje s výměnou kotlů za nové kondenzační kotle a to 

samozřejmě pouze tam, kde ještě kondenzační kotle nejsou instalovány. Výměna za nové plynové 

kotle se potom týká přibližně poloviny celkového instalovaného výkonu stávajících plynových kotlů. 

Pokud je stávajícím zdrojem tepla pro vytápění zdroj, využívající elektřinu (mimo tepelného čerpadla, 

tedy ve většině především elektrokotle, v malém množství případů potom přímotopné nebo 

akumulační spotřebiče), je ve variantě A uvažováno s přechodem na tepelné čerpadlo. Z důvodů 

omezení, která platí pro čerpadla typu země-voda (speciálně v městské zástavbě) je uvažována 

výměna za tepelná čerpadla vzduch-voda. Varianta B pak uvažuje s hypotetickým případem výměny 

všech typů zdrojů za tepelná čerpadla. 

Celková možná úspora ve variantě variantě A je stanovena ve výši 7,0 PJ a 34,3 PJ ve variantě B.  

5.8. Spotřeba a celková možná úspora energie v nerezidenčním 
sektoru 

Pro rok 2011 byla konečná spotřeba energie v sektoru služeb na úrovni zhruba 126 PJ a v sektoru 

zemědělství pak 23 PJ. Na základě rozboru statistických dat o spotřebě byly z těchto hodnot odečteny 

spotřeby mimo budovy (např. vlastní spotřeba výtopen a spaloven a stroje v zemědělství) a mimo 

varianta opatření min max

SS - stávající stav [W/m2] 30 81 100% 198

1 - dílčí renovace [W/m2] 24 67 83% 132

2 - požadavek [W/m2] 17 51 63% 95

3 - doporučení [W/m2] 15 45 56% 87

4 - pasiv [W/m2] 13 36 45% 71

výkon zdroje tepla pro vytápění vztažený na podlahovou plochu

průměr



 

 

typy spotřeb neuvedené v hodnocení energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření 

energií (např. datacentra a servery nebo technologické vybavení obchodů). Konečná spotřeba 

energie na provoz budov v těchto dvou sektorech je odhadnuta na 124 PJ. 

Potenciál úspor energie je součtem potenciálu úspor pomocí převážně stavebních opatření na 
vhodnější části fondu budov (levnější úspory energie často na ještě  nerenovovaných či pouze dílčím 
způsobem renovovaných budov, týká se poloviny podlahové plochy stávajících budov) ve výši 32,6 PJ, 
dále potenciálu na již zrenovované části fondu budov (dalších 30 % podlahové plochy, dražší úspory 
energie) ve výši 10,5 PJ a potenciálu úspor pomocí technologických opatření v rozmezí 7,0 PJ (lepší 
účinnost zdrojů při zachování palivového mixu) a 34,3 PJ (lepší účinnost a hypotetický přechod na 
tepelná čerpadla). Celkový potenciál úspor je tedy možné stanovit na úrovni 50,1 PJ až 77,4 PJ. 
Poznámka: V minulé verzi dokumentu byl méně podrobným způsobem stanoven na 55 PJ. 
 

6. Potřebné investiční náklady na renovace 

6.1. Investice na renovaci obálky rezidenčního fondu 

Odhad investičních nákladů na renovaci budov na jednotlivé standardy vychází z celkových nákladů 

na jednotkovou plochu konstrukcí (obvodové stěny, plochá/šikmá střecha, otvorové výplně, podlaha 

na suterénem/příp. nad terénem). Z použitého modelu jsou pak známy plochy jednotlivých částí 

obálky pro celý fond budov (v tabulkách uveden odděleně pro rodinné a pro bytové domy). 

Náklady jsou celkové a zahrnují v sobě nejen vlastní materiál a práce, ale také projekční práce, stavbu 

lešení, likvidaci odpadu apod. Některé z těchto nákladů by musely být vynaloženy i bez provádění 

energeticky úsporné renovace a jde o zanedbanou údržbu, ta je z odhadu odečtena.  

Tabulka 10: Celková investice do renovace obálky rodinných a bytových domů (na doporucěné hodnoty)  

DOPORUČENÝ STANDARD 

    OBVODOVÉ 
STĚNY 

STŘECHY PODLAHY  VÝPLNĚ 
OTVORŮ 

OBÁLKA + 
PROJEKT 

plocha [mil. m2] 279,0 217,4 192,8 84,9 774,1 

měrný náklad RD [Kč/m2] 1 145 1 110 824 5 800 - 

měrný náklad BD [Kč/m2] 1 278 1 026 824 5 800 - 

náklad RD [mld. Kč] 222,3 200,7 128,7 281,6 833 

náklad BD [mld. Kč] 108,5 37,6 30,2 211,1 387 

náklad RD+BD [mld. Kč] 330,8 238,2 158,8 492,6 1 221 

nezateplitelné - RD [%] 5% 0% 60% 0% - 

nezateplitelné - BD [%] 10% 0% 20% 0% - 

potřebná investice RD [mld. Kč] 211,2 200,7 51,5 281,6 776,0 

potřebná investice BD [mld. Kč] 97,6 37,6 24,1 211,1 385,2 

potřebná investice RD+BD [mld. Kč] 308,8 238,2 75,6 492,6 1 161,2 

podíl renovací RD [%] 25% 

podíl renovací BD [%] 40% 

investice po odečtu RD [mld. Kč] 158,4 150,5 38,6 211,2 582,0 

investice po odečtu BD [mld. Kč] 58,6 22,5 14,5 126,6 231,1 

investice po odečtu RD+BD [mld. Kč] 217,0 173,1 53,1 337,8 813,1 



 

 

 
Tabulka 11: Celková investice do renovace obálky rodinných a bytových domů (pasivní hodnoty) 

PASIVNÍ STANDARD 

    OBVODOVÉ 
STĚNY 

STŘECHY PODLAHY  VÝPLNĚ 
OTVORŮ 

OBÁLKA 
+PROJEKT 

plocha [mil. m2] 279,0 217,4 192,8 84,9 774,1 

měrný náklad RD [Kč/m2] 1 285 1 410 982 6 500 - 

měrný náklad BD [Kč/m2] 1 483 1 376 982 6 500 - 

náklad RD [mld. Kč] 249,4 254,9 153,4 315,6 973 

náklad BD [mld. Kč] 125,9 50,4 35,9 236,5 449 

náklad RD+BD [mld. Kč] 375,3 305,3 189,3 552,1 1 422 

nezateplitelné - RD [%] 5% 0% 60% 0% - 

nezateplitelné - BD [%] 10% 0% 20% 0% - 

potřebná investice RD [mld. Kč] 237,0 254,9 61,3 315,6 899,9 

potřebná investice BD [mld. Kč] 113,3 50,4 28,8 236,5 443,7 

potřebná investice RD+BD [mld. Kč] 350,3 305,3 90,1 552,1 1 343,7 

podíl renovací RD [%] 25% 

podíl renovací BD [%] 40% 

investice po odečtu RD [mld. Kč] 177,7 191,2 46,0 236,7 675,0 

investice po odečtu BD [mld. Kč] 68,0 30,2 17,3 141,9 266,2 

investice po odečtu RD+BD [mld. Kč] 245,7 221,4 63,3 378,6 941,2 

Celková potřebná investice do renovace obálky rodinných domů na doporučený standard je 

odhadnuta na 776 mld. Kč a na pasivní standard 900 mld. Kč. 

Celková potřebná investice do renovace obálky bytových domů na doporučený standard je 

odhadnuta na 385 mld. Kč a na pasivní standard 444 mld. Kč. 

Tyto náklady jsou již po odečtu doposud energeticky úsporně zrenovovaných (zjednodušeně 

zateplených) rodinných a bytových domů. Nicméně lze předpokládat, že v dlouhodobém horizontu 

do roku 2050 dojde k nové renovaci již zateplených domů. Investiční náklady na renovaci jsou sice 

totožné (nebo velmi podobné) jako při renovaci nezatepleného domu, ale úspora energie bude 

značně nižší. Je otázka, zda jsou takové renovace nákladově efektivní. Tato otázka je diskutována v 

kapitole 7 při modelování scénářů. 

Průměrný náklad na renovaci obálky budovy pohybuje v rozsahu 2 465 Kč/m2 až 4 616 Kč/m2 dle 

typu budovy a kvality renovace, viz následující tabulka. 

Tabulka 12: Výsledná měrná investice pro renovaci obálky rodinných a bytových domů (na podlahovou plochu) 

    CELKOVÁ VNITŘNÍ PODLAHOVÁ PLOCHA - PO ODEČTENÍ PODÍLU JIŽ 
ZRENOVOVANÝCH BUDOV 

podlahová plocha RD [mil. m2] 146,22 

podlahová plocha BD [mil. m2] 93,74 

    DOPORUČENÝ STANDARD 

    OBVODOVÉ 
STĚNY 

STŘECHY PODLAHY  VÝPLNĚ 
OTVORŮ 

OBÁLKA 
CELKEM měrný náklad RD [Kč/m2] 1 083 1 029 264 1 444 3 980 

měrný náklad BD [Kč/m2] 625 240 154 1 351 2 465 

    PASIVNÍ STANDARD 

měrný náklad RD [Kč/m2] 1 215 1 308 315 1 619 4 616 

měrný náklad BD [Kč/m2] 725 322 184 1 514 2 840 



 

 

6.2. Investice na obměnu technologií v rezidenčním fondu 

Odhad potřebných investičních nákladů na renovaci technologických zařízení budov do 

doporučeného, resp. pasivního standardu je odhadnut také z jednotkových nákladů. Ty zahrnují jak 

variabilní náklady odvislé od instalovaného výkonu technologie, tak fixní náklady na rodinný či bytový 

dům. Odhadnuté náklady jsou opět bez DPH, ale celkové se zahrnutím všech potřebných úkonů. 

Pro každou úroveň renovace je také předpokládán určitý mix paliv a tedy typů zdrojů. Vzhledem 

k odlišné finanční náročnosti různých technologií, toto je významný faktor, který ovlivňuje celkové 

náklady. Lze je tedy považovat za pouze odhadnuté a pouze řádově přesné. 

Tabulka 13: Stanovení celkových investičních nákladů na renovaci technologických zařízení budovy 

investice do renovace TZB (pouze část zdroje tepla) 

typ zdroje tepla doporučený standard pasivní standard 

  RD BD RD BD 

  podíl investice podíl investice podíl investice podíl investice  
  [mld. Kč]   [mld. Kč]   [mld. Kč]   [mld. Kč] 

Oil & Petroleum Products 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 

Natural Gas 45% 136,0 35% 84,7 40% 152,4 30% 83,6 

Coal & Coal Products 5% 244,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 

Biomass 30% 244,0 5% 108,8 30% 231,7 10% 103,8 

Heat* 5% 0,0 55% 0,0 5% 0,0 50% 0,0 

Electricity* 5% 0,0 0% 0,0 5% 0,0 0% 0,0 

Other (solar; heat pumps) 10% 305,0 5% 122,8 20% 280,4 10% 121,3 

Total 100% 177,10 100% 41,23 100% 186,56 100% 47,57 

*Podlahová plocha [mil. m2] 194,96 156,23 194,96 156,23 

Měrná investice [Kč/m2] 908 264 957 304 

Celkem [mld. Kč] 218,33 234,13 

*Podlahová plocha [mil. m2] 351,18 351,18 

Měrná investice [Kč/m2] 622 667 

investice do renovace TZB (zdroje včetně nuceného větrání pro případ pasivního standardu) 

      RD BD 

Investice do nuceného větrání s rek.      200,30  157,00 

Total         100% 386,85 100% 204,61 

Měrná investice [Kč/m2]         1 984 1 310 

Celkem [mld. Kč]         591,46 

Měrná investice [Kč/m2]         1 684 

Celková potřebná investice do obměny technologií rodinných domů na doporučený standard je 

odhadnuta na 177 mld. Kč a na pasivní standard 387 mld. Kč (vč. nuceného větrání s rekuperací). 

Celková potřebná investice do obměny technologií bytových domů na doporučený standard je 

odhadnuta na 41 mld. Kč a na pasivní standard 205 mld. Kč (vč. nuceného větrání s rekuperací). 



 

 

6.3. Investice do budov nerezidenčního sektoru 

Potřebné investice na dosažení teoretického potenciálu úspor energie ve veřejných a komerčních 

budovách lze odhadnout na 764 mld. Kč až 1156 mld. Kč při přechodu na tepelná čerpadla. Tento 

odhad však vykazuje poměrně velkou chybovost, protože sektor fondu nerezidenčních budov je velmi 

různorodý. Vedle budov typově podobných bytovým domům (školy, úřady) jsou v něm i budovy typu 

nákupních center nebo logistických hal. 

7. Scénáře renovace rezidenčního fondu budov 

Tato kapitola reflektuje požadavek směrnice o energetické účinnosti, článku 4, bodů d) a e). 

Zpracování scénářů renovace fondu budov v České republice provedl na základě výstupů předchozích 

kapitol této zprávy Buildings Performance Institute Europe (BPIE) prostřednictvím svého vlastního 

modelu. Tato kapitola má sloužit ke zhodnocení energetických a ekonomických dopadů různých 

scénářů renovace fondu budov v České republice. 

7.1. Definice scénářů 

Bylo definováno pět scénářů: 

Scénář 1: Základní bez nových politických opatření (business as usual) 

Scénář 2: Rychlá, ale mělká renovace fondu budov 

Scénář 3: Pomalá, ale energeticky důkladná renovace fondu budov 

Scénář 4: Rychlá a důkladná renovace fondu budov 

Scénář 5: Ideální hypotetický (3 % důkladně renovovaných budov od roku 2017) 

Popis parametrů jednotlivých scénářů je v následující tabulce. 

Tabulka 14: Popis modelovaných scénářů 

Popis scénáře 2016–2025 2025–2035 2035–2050 
        

Scénář 1: Základní (business as usual)       

bez nových politických opatření       

procento renovovaných budov ročně 1% 1% 1% 

podíl mělkých renovací 45% 20% 20% 

podíl středně energeticky úsporných renovací 50% 55% 55% 

podíl důkladných renovací 5% 25% 25% 
    
Scénář 2: Rychlá, ale mělká renovace fondu budov     

vyšší procento renovovaných budov, bez progresivních energetických kritérií   

procento renovovaných budov ročně 1->3% 3% 3->1,5% 

podíl mělkých renovací 45% 20% 20% 

podíl středně energeticky úsporných renovací 50% 55% 55% 

podíl důkladných renovací 5% 25% 25% 
    



 

 

Scénář 3: Pomalá, ale energeticky důkladná renovace fondu budov   

stávající procento renovovaných budov, kritéria energeticky důkladné renovace   

procento renovovaných budov ročně 1->1,5% 1,5% 1,5% 

podíl mělkých renovací 45% 5% 5% 

podíl středně energeticky úsporných renovací 50% 10% 10% 

podíl důkladných renovací 5% 85% 85% 
    
Scénář 4: Rychlá a důkladná renovace fondu budov     

vyšší procento renovovaných budov, kritéria energeticky důkladné renovace   

procento renovovaných budov ročně 1->3% 3% 3->1,5% 

podíl mělkých renovací 45% 5% 5% 

podíl středně energeticky úsporných renovací 50% 10% 10% 

podíl důkladných renovací 5% 85% 85% 
    
Scénář 5: Ideální hypotetický        

3 % důkladně renovovaných budov od zítřka       

procento renovovaných budov ročně 3% 3% 3->1,5% 

podíl mělkých renovací 5% 5% 5% 

podíl středně energeticky úsporných renovací 10% 10% 10% 

podíl důkladných renovací 85% 85% 85% 

        

Scénáře jsou modelovány pro rezidenční i administrativní budovy. Výše uvedená tabulka představuje 

zjednodušený pohled na jednotlivé scénáře. Jednotlivé scénáře se liší v procentu renovovaných 

budov ročně, ale i hloubce renovací.  

Rychlé scénáře 2 a 4 počítají do roku 2025 s postupným nárůstem roční míry renovace na 3 % (Ideální 

rychlý scénář 5 počítá s tímto nárůstem skokově od roku 2017). U pomalého scénáře 3 vzroste ve 

stejném období roční míra renovace pouze na 1,5 %, u základního scénáře zůstane po všechna 

období na úrovní 1%. U všech scénářů potom, s výjimkou scénáře 1, dochází v posledním období 

k poklesu procenta renovovaných budov ročně z důvodu, že je dokončena renovace již všech budov, 

které do počáteční fáze vstupovaly nezrenovovány (viz níže). 

Scénáře důkladné renovace budov (3 a 4) v prvním období navyšují podíly důkladných renovací až na 

85%, u scénáře 5 se počítá s nárůstem ještě o něco rychlejším. Scénáře mělké renovace (1 a 2) 

navyšují podíly středních a důkladných renovací na 55, resp. 25 %. 

Rozdílný vývoj struktury celkového fondu budov v čase dle jednotlivých scénářů ilustruje následující 

obrázek. 



 

 

 

Ve všech scénářích je uvažováno s přírůstkem podlahové plochy nových budov 0,85 % a demolicí 

budov s 0,20 % podlahové plochy ročně. Za období do roku 2050 dojde tedy ve všech scénářích 

k nárůstu podlahové plochy zhruba o 16 % oproti dnešnímu stavu. 

Nové budovy jsou do roku 2020 uvažovány v tzv. nákladově optimálním standardu (se spotřebou 

energie 125 kWh/m2.rok pro rodinné domy, resp. 100 kWh/m2.rok pro bytové domy a veřejné a 

komerční budovy) a od roku 2021 ve standardu s téměř nulovou spotřebou (55 kWh/m2.rok pro 

rodinné domy, 40 kWh/m2.rok pro bytové domy a veřejní a komerční budovy). Obě úrovně jsou v 

souladu s požadavky zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) a v souladu s definicemi ve 

vyhlášce o energetické náročnosti budov (č. 78/2013 Sb.). 

U stávajících budov se ve všech scénářích předpokládá alespoň nějaká úroveň renovace u přibližně 

94 % jejich celkové podlahové plochy budov. Ostatní jsou považovány za nezrekonstruovatelné ať již 

z důvodu technických nebo z důvodu rozhodnutí vlastníka. Renovace historických budov je 

zohledněna tím, že i v progresivních scénářích 4 a 5 se uvažuje určité procento mělké a středně 

energeticky úsporné renovace. 



 

 

Do scénářů vstupuje nejdříve renovace energeticky úsporně nezrenovovaných budov (75 % 

rodinných domů, 60 % bytových domů, a 50 % veřejných a komerčních budov viz kapitola 5). Při jejich 

vyčerpání pak nastává druhá renovace (vždy již střední nebo důkladná) těchto nyní již zrenovovaných 

domů (například u rodinných domů je to ve scénáři 1 až kolem roku 2070, ve scénářích 4 a 5 kolem 

roku 2040). Z Podkladové studie se přebírá předpoklad, že 65 % z nich prošlo v minulých dvou 

desetiletích mělkou, 30 % střední a 5 % důkladnou renovací, u nerezidenčních budov je tento podíl 50 

%, 40 % a 10 %. Se stejnými investičními náklady je pak dosaženo zhruba poloviční úspory energie 

oproti renovaci nyní ještě nezrenovovaných budov. 

Potřebné investiční náklady pro renovaci jsou převzaty z výsledků kapitoly 6. V čase je uvažována tzv. 

learning curve, tedy postupné snižování investičních nákladů v současných cenách v důsledku 

snižování cen některých technologií, zdokonalování postupů, rutinního provádění prací a zvyšování 

jejich kvality a tedy nižší potřeby oprav. Toto převáží trend postupného nárůstu nákladů na pracovní 

sílu ve stavebnictví a růst cen běžných stavebních materiálů. Uvažované roční poklesy jsou 0,3 % pro 

mělké renovace, 0,6 % pro středně energeticky úsporné renovace a 0,9 % pro důkladné renovace. 

Při zhodnocení ekonomických nákladů není uvažováno ani s diskontováním budoucích investic a 

úspor na jedné straně, ani s růstem cen energie a stavebních prací na druhé straně. Lze spekulovat o 

nastavení těchto hodnot. Pro další analýzu by mohlo být uvažováno s 3% diskontní sazbou (pro 

domácnosti má alternativní investice výnosnost okolo 1 až 2 % na spořícím účtu, případně ze státního 

dluhopisu, a úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou na úrovni 3 %, pro bytové domy pak ještě nižší). 

Cena energie pro konečné odběratele rostla za posledních desetiletí o 3 až 6 % ročně bez zohlednění 

daňových změn. Cena stavebních prací za posledních pět let naopak v důsledku krize poklesla. 

7.2. Výstupy modelování 

Výstupy modelování jsou uvedeny ve čtyřech grafech. Ty popisují: 

a) Vývoj spotřeby energie v sektoru budov pro typy spotřeby uvažované v hodnocení energetické 

náročnosti budov v souladu se zákonem o hospodaření energií (tedy bez spotřebičů). Výchozí bod 

je 349 PJ (96905 GWh). Pro rezidenční sektor se jedná o 224 PJ (62158 GWh), u nerezidenčního 

sektoru jde o 125 PJ (34747 GWh). 

b) Celkový vývoj úspory energie oproti stavu bez energeticky úsporných renovací budov, ale se 

započtením nárůstu počtu nových budov a demolice starých. 

c) Celkový vývoj ročních investičních nákladů potřebných na realizaci jednotlivých scénářů renovace. 

Ty zahrnují veškeré potřebné náklady, včetně přípravy projektové dokumentace, zajištění 

stavebního dozoru, odvozu a likvidace odpadu nebo např. postavení lešení. Jsou uvedeny bez 

DPH. Pro hodnoty v euro je uvažován fixní přepočtový kurz 27 Kč/euro po celou dobu modelování. 

d) Celkový vývoj roční úspory nákladů na energie pro provoz budov v důsledku realizovaných 

opatření. Pro stanovení tohoto ukazatele je uvažována průměrná cena uspořené energie 70 

euro/MWh. Hodnota je opět uvažována bez DPH. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.3. Zhodnocení a porovnání jednotlivých scénářů 

Základní scénář (č. 1) nepočítající s intervencí státu vede k renovaci 94 % zatím nezrenovovaných 

budov do roku 2070 (rodinné domy), resp. 2058 (bytové domy) a 2054 (veřejné a komerční budovy) a 

k roku 2050 snižuje spotřebu energie o zhruba 56,5 PJ oproti současnému stavu. U budov, které byly 

zrenovovány od 90. let, je další renovace prováděna až v druhé polovině tohoto století. Kumulativní 



 

 

potřebné investiční náklady do roku 2050 jsou pro realizaci tohoto scénáře na úrovni 22,2 miliard 

euro. 

Hypotetický scénář (č. 5) předpokládající naopak výraznou intervenci státu vedoucí k využití plné 

absorpční kapacity energeticky úsporného stavebnictví zajistí renovaci veškerého nezrenovovaného 

fondu budov a kvalitní renovaci budov v minulosti zrenovovaných pouze mělce (pouze vyměněná 

okna, zateplení na požadovaného hodnoty apod.) do roku 2040. Zamezuje tak chátrání budov a 

zajišťuje vysoké využití potenciálu úspor energie. K roku 2050 snižuje spotřebu energie v rezidenčních 

budovách o zhruba 163 PJ. Kumulativní potřebné investiční náklady do roku 2050 jsou pro realizaci 

tohoto scénáře na úrovni 65,5 miliardy euro. 

Realistické scénáře (č. 2, 3 a 4) pak leží v koridoru mezi těmito dvěma extrémy. Jejich vliv na snížení 

spotřeby energie v rezidenčních budovách a ekonomické náklady a přínosy jsou lze odečíst z grafů. 

Dosažení různých úrovní úspory energie závisí zejména od efektivnosti nastavení opatření. V případě 

finančních podpůrných nástrojů pak na výši jejich alokace a schopnosti vybudit dodatečné soukromé 

investice (výše tzv. finanční páky). 

Neméně důležité je také nastavení energetických kritérií jako podmínky podpůrných programů. 

Z porovnání scénářů č. 2 (rychlý, ale mělký) a č. 3 (pomalý, ale důkladný) je zřejmé, že v počáteční fázi 

scénáře je možné rychlejší mělkou renovací vybudit větší úsporu energie, ale v dlouhodobém 

horizontu naopak mělkými renovacemi zablokuji část ekonomicky efektivního potenciálu úspor a 

důkladné renovace s pomalejším nástupem pak znamenají absolutně nižší možnou dosažitelnou 

úroveň spotřeby energie. Výstupy Podkladové studie také ukazují, že důkladná renovace má mírně (o 

2 až 3 roky) kratší dobu návratnosti, než středně energeticky úsporné renovace budov. Lze doporučit, 

aby středně energeticky úsporné renovace budov byly minimálními požadavky podpůrných programů 

a při provedení důkladné renovace vlastník budovy získával bonus v podobě vyšší míry podpory. 

Pro plnění českého cíle do roku 2020 v souladu se směrnicí o energetické účinnosti přirozeně 

přispívají různé scénáře různou měrou. Počátečním rokem modelování je rok 2016 a proto model do 

roku 2020 nepředpokládá výrazné úspory z důvodu teprve nabíhajících rychlejších a hlubších 

renovací (viz výše). Scénář č. 5 nám ukazuje možný potenciál úspor na úrovni 22 PJ s náklady 9,9 

miliardy euro. Základní scénář č. 1 by bez intervencí naopak přispěl k plnění českého cíle úsporou 

pouze minimálně s náklady 2,6 miliardy euro. 

Při pohledu na možnosti úspor do roku 2030 a 2050 nabízí modely zajímavější pohled. Potenciál 

úspor v sektoru budov do roku 2030 je 96 PJ s náklady 36,4 miliard euro, do roku 2050 potom až 163 

PJ při nákladech 65,5 miliard euro. Naopak při realizaci scénáře č. 1 lze očekávat úsporu pouze 20, 

resp. 56 PJ. V období mezi lety 2020-2030, které bude důležité pro plnění cílů revidované směrnice o 

energetické účinnosti lze tak pouze v sektoru budov ušetřit 74 PJ. 

Shrnutí údajů pro všechny scénáře je uvedeno v následující tabulce: 

Tabulka 15: Vybrané výstupy scénářů k rokům 2020, 2030 a 2050 

Scénář 1: Základní (business as usual) 2020 2030 2050 

konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 346 329 292 

úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 3 20 56 



 

 

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 661 687 603 

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 2623 9393 22235 

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 656 4326 22571 

Celkové indukované HDP [mil. euro] 3790 10280 22636 

Průměrná indukovaná zaměstnanost 12585 12928 12636 

Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 874 3146 7470 

Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 100 360 855 

Scénář 2: Rychlá, ale mělká renovace fondu budov       

konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 343 292 230 

úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 6 57 118 

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 1273 2061 700 

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 4137 23394 51494 

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 800 8455 49289 

Celkové indukované HDP [mil. euro] 5238 23736 50679 

Průměrná indukovaná zaměstnanost 19874 32272 29231 

Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1381 7855 17285 

Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 158 899 1977 

Scénář 3: Pomalá, ale energeticky důkladná renovace fondu budov       

konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 344 310 240 

úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 4 38 109 

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 932 1273 1122 

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 3288 15600 39193 

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 727 6409 39301 

Celkové indukované HDP [mil. euro] 4462 16686 40220 

Průměrná indukovaná zaměstnanost 15940 22049 22938 

Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1109 5388 13625 

Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 127 614 1551 

Scénář 4: Rychlá a důkladná renovace fondu budov       

konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 341 276 194 

úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 7 72 155 

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 1419 2546 563 

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 4464 27807 61200 

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 838 10038 62779 

Celkové indukované HDP [mil. euro] 5594 28732 61741 

Průměrná indukovaná zaměstnanost 21635 39303 35627 

Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1506 9604 21157 

Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 172 1094 2409 

Scénář 5: Ideální hypotetický        

konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 327 253 185 

úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 22 96 163 

investiční náklady v daném roce [mil. euro] 2776 2546 117 

kumulativní investiční náklady [mil. euro] 9879 36355 65524 

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 1521 15070 74454 

Celkové indukované HDP [mil. euro] 10984 37392 65248 

Průměrná indukovaná zaměstnanost 48626 51662 37685 

Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 3392 12635 22385 

Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 387 1439 2549 
    



 

 

Výše uvedená tabulka svým časovým ohraničením nezachycuje uzamčení úspor mělkou renovací a 

v tabulce se tedy jeví výhodněji mělká a rychlá renovace. To by byl ovšem nepřesný závěr. Zpětný 

pohled na výše představené grafy ukazuje, že pomalá, ale důkladná renovace „dožene“ úroveň 

spotřeby rychlého scénáře v roce 2055 a na rozdíl od rychlejšího scénáře pak dále klesá. Je proto 

důležité uvažovat toto dlouhodobé hledisko při volbě scénáře a předně nastavování politik. O to více 

s ohledem na předpokládané dopady změn klimatu (viz níže). 

Dlouhodobé efekty je též třeba sledovat i s ohledem na návratnost investic. Ještě v roce 2030 jsou 

kumulované investiční náklady výrazně vyšší než úspora nákladů na energie dosahovaná v daném 

roce. Okolo roku 2050 jsou naopak ve většině scénářů úspory mírně vyšší. V roce 2050 pak také u 

všech scénářů dosahují kumulované příjmy státního rozpočtu, které byly vyvolány investicemi do 

energetických renovací, více než 1/3 celkové výše těchto investic. 

Z modelování se jeví jako nejvhodnější zajistit naplnění alespoň scénáře č. 4 (rychlý a důkladný), který 

by do roku 2030 přispěl celkovou úsporou na konečné spotřebě energie 72 PJ. Celkové náklady jsou 

odhadnuty na 27,8 mld. euro. Oproti stejně rychlému scénáři, avšak s mělkou renovací (scénář č. 2) 

přináší scénář č. 4 o 26 % větší úsporu při vyšších nákladech pouze o 19 %. Posun k realizaci scénáře 

č. 4 se tedy jeví nákladově efektivní a zajistí vyšší příspěvek k naplnění českého cíle. Tomuto posunu 

však kromě výše potřebných investic budou bránit také další bariéry snižující absorpční kapacitu pro 

realizaci na straně vlastníků nemovitostí. Pro jejich překonání je třeba dlouhodobá strategie a cílené 

úsilí státu a koordinace všech zúčastněných aktérů. 

Je nutné poznamenat, že výše potřebných investičních nákladů bude ještě podrobena dalšímu 

zkoumání a ověřena z praktických zkušeností (např. je potřeba zohlednit rozdíl mezi standardní 

cenou prací a ve výsledku realizovanou od firmy s nejvýhodnější nabídkou). 

8. Úspora primární energie 

Tato strategie uvažuje úspory energie na konečné spotřebě a prodávané energie pro účely vytápění a 

ohřevu teplé vody (solární termické kolektory a tepelná čerpadla). To je v souladu s návrhem cílů 

České republiky jak podle článku 3, tak podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti. 

Snížení konečné spotřeby energie v budovách se však promítne také do snížení spotřeby primární 

energie (jak celkové, tak neobnovitelné). To je důsledkem snížení samotné potřeby energie a také 

zvýšením účinnosti technologií. Toho je dosaženo využitím kvalitnějších nových technologií, zejména 

fotovoltaických panelů, případně do budoucna i mikrokogeneračních jednotek. 

Některé technologie lokálních obnovitelných zdrojů v/na budovách nebo v jejich blízkosti pak navíc 

přímo snižují spotřebu neobnovitelné primární energie, byť na bilanci konečné spotřeby a celkové 

primární energie se jejich využití neprojeví, nebo projeví málo díky jejich vysoké účinnosti. Jde o 

tepelná čerpadla, zdroje na biomasu, solárně-termické kolektory, fotovoltaiku, případně 

vysokopotenciálové geotermální zdroje a větrné miniturbíny. 



 

 

Důležitou roli pro snižování spotřeby primární energie v budovách hraje také posun faktorů 

neobnovitelné energie k nižším hodnotám u energonositelů, které jsou výsledkem energetické 

transformace mimo budovu, tedy elektřiny ze sítě a dálkového tepla. Postupným zvyšováním podílu 

obnovitelných zdrojů a zvyšováním účinnosti výroby a distribuce (modernizace teplárenství) bude 

klesat spotřeba primární energie nutná pro zajištění kvalitního užívání budov. 

Byť tyto aspekty nejsou v tomto materiálu rozpracovány, je nutné jim věnovat pozornost, protože 

spotřeba primární energie ve výsledku nejlépe odráží zátěž z užívání budov na životní prostředí. 

9. Adaptace budov na změnu klimatu 

Aby bylo modelování vývoje budoucí spotřeby sektoru budov ještě přesnější, byla v rámci projektu 

přípravy Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu vypracována studie mapující 

pravděpodobné dopady změn klimatu v ČR.13 Výstupy z této studie byly následně podkladem pro 

vypracování vhodného souboru opatření, která budou v oblasti budov reagovat na předpokládané 

změny klimatu a pomohou tak budovy adaptovat. 

Česká republika bude podle výše zmíněné studie patřit k oblastem méně postiženým změnou 

klimatu. I přesto její dopady přivodí řadu problémů, které se budou bezprostředně dotýkat i sektoru 

stavebnictví a lidských sídel. Studie uvažovala dva scénáře budoucího vývoje emisí – mírnější RCP4,5 

a scénář predikující vyšší nárůst teplot RCP8,5 dle metodiky IPCC (dále jen scénáře S4,5 a S8,5). 

Výsledky jejich dopadů shrnují následující body. 

1. Do roku 2040 se průměrná roční teplota vzduchu na našem území zvýší cca o 1 °C, průměrná roční 

teplota vzduchu v ČR stoupne do r. 2060 až o 2,5 °C.  

2. Zvýší se pravděpodobnost výskytu, intenzity i délky trvání souvislých vln extrémně vysokých teplot 

až na dvojnásobek oproti období do roku 2000.  

3. Počet tropických dní (nad 30 °C) a nocí (nad 20 °C) vroste v některých oblastech až na dvojnásobek.  

4. Počet arktických (maximální teplota během dne nepřesáhne -10 °C), ledových (teplota se během 

celého dne drží pod bodem mrazu) a mrazových (minimální teplota během dne klesne pod bod 

mrazu) dnů bude klesat.  

5. Budou se zvyšovat zimní srážkové úhrny, letní srážkové úhrny budou naopak klesat, významně 

vzroste počet dnů bezesrážkového období a riziko vzniku sucha, zvýší se riziko vzniku požárů.  

                                                           

 

13 Belda M., Pišoft P., Žák M. (2015). Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 – 
2060. Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 



 

 

6. Vzroste riziko přívalových dešťů a následných lokálních povodní, zvýší se maximální průtoky, ale 

nejspíše poklesnou průměrné a minimální průtoky řek, případně bude docházet k úplnému vyschnutí 

toků.  

7. Vzroste riziko vzniku městských tepelných ostrovů, tedy městských oblastí se znatelně vyšší 

teplotou než je v jeho okolí.  

8. Zvýší se četnost extrémních povětrnostních jevů (vichřice, tornáda).  

Do modelu scénářů renovace budov pak vstupovaly efekty předpokládaného nárůstu teplot pro 

období do roku 2060, které na jednu stranu snižovaly spotřebu tepla na vytápění, ale zároveň 

navyšovaly spotřebu energie na chlazení. Pro zjednodušení bylo ve scénářích uvažováno s tímto 

nárůstem teplot jako s lineárním, a to do roku 2060 v případě scénáře S4,5 o Všech pět scénářů 

renovace budov tedy bylo upraveno o dvě varianty budoucího klimatického vývoje.  

Dále do modelů vstupovaly i adaptační opatření v podobě instalace stínění a chlazení vč. úpravy 

příslušných investičních nákladů renovace a provozních nákladů. Pro mělkou renovaci bylo počítáno 

s variantou, která vedle instalace stínění více upřednostňuje instalaci neefektivního chlazení. Naopak 

důkladná renovace počítala s preferencí stínění a případně až následnou instalací efektivního 

chlazení. Makroekonomická data navíc kalkulovala s dopady snižující se výkonnosti práce na 

ekonomiku vlivem nárůstu počtu tropických dní. Celkově je tedy výstupem 10 scénářů možného 

budoucího vývoje. 

9.1. Výstupy modelování se zahrnutím klimatických scénářů 

Pro scénář S4,5 i S8,5 platí, že celkovou spotřebu energie oproti výchozím číslům snižují, neboť efekt 

snižování spotřeby díky nárůstu teplot v obou případech převyšuje nárůst spotřeby energií na 

chlazení. Pouze mírný nárůst spotřeby na chlazení je způsoben tím, že byl uvažován relativně 

konzervativní odhad podílu chlazených budov a že až na scénář č. 1 a částečně i scénář č. 3, v našich 

modelech relativně rychle nastupuje takový typ renovací, u kterého v rámci renovace předpokládáme 

preferenci instalace stínících prvků. Díky instalaci chlazení i stínění je pak soustavně snižován podíl 

budov, které mohou být postihnuty přehříváním, díky čemuž dochází vlivem poklesu produktivity 

práce i k poklesu hrubé přidané hodnoty. 

Výše popsané je ilustrováno v následujících grafech. Z důvodu lepší přehlednosti je v některých 

grafech zobrazen pouze jeden ze dvou klimatických scénářů. 

a) Vývoj konečné spotřeby energie v klimatických scénářích S4,5 a S8,5 

b) Podlahová plocha budov, která není ani stíněná ani chlazená ve scénáři S8,5 

c) Nárůst spotřeby na chlazení ve scénáři S8,5. 

d) Pokles spotřeby energie na vytápění dle klimatických scénářů S4,5 a S8,5 

e) Výsledný efekt poklesu spotřeby energie na vytápění a zvýšení spotřeby na chlazení 

f) Vliv efektu tropických dní skrze pokles HPH dle scénáře S4,5 

g) Vliv efektu tropických dní skrze pokles HPH dle scénáře S8,5 



 

 

Konečná spotřeba energie pro klimatické scénáře S4,5 a S8,5 

 

Podlahová plocha budov, která není ani stíněná ani chlazená v klimatickém scénáři S8,5 

 



 

 

 
Nárůst spotřeby energie na chlazení v klimatickém scénáři S8,5 

 

 

Pokles spotřeby energie na vytápění dle klimatických a renovačních scénářů 

 



 

 

Výsledný efekt poklesu spotřeby na vytápění a zvýšení spotřeby na chlazení 

 

 

Vliv efektu tropických dní skrze pokles HPH dle scénáře S4,5 

 

 



 

 

Vliv efektu tropických dní skrze pokles HPH dle scénáře S8,5 

 

9.2. Zhodnocení a porovnání jednotlivých scénářů 

Klimatické scénáře a s nimi spojené výsledky modelování představují určité mantinely, mezi kterými 

se pravděpodobně budou pohybovat sledované hodnoty. Z výsledků, které jsou shrnuty 

v následujících tabulkách, je zajímavé především mírně vyšší indukované HDP, zaměstnanost, příjmy 

státního rozpočtu a příspěvky na sociální zabezpečení u „horšího“ klimatického scénáře S8,5. To je 

způsobeno zejména tím, že vyšší míra instalace chladicích systémů ale i stínění, kterou v tomto 

scénáři předpokládáme, více přispívá do národního hospodářství. Mnohem významnější je však efekt 

poklesu hrubé přidané hodnoty, která je výsledkem zhoršené produktivity práce vlivem přehřívání. 

Zde je k roku 2050 rozdíl mezi klimatickými scénáři od 106 mld. Kč u renovačního scénáře č. 5 do 294 

mld. Kč u scénáře č. 1. Ještě významnější jsou však rozdíly mezi jednotlivými scénáři renovace. Při 

uvažování klimatického scénáře S8.5 je rozdíl mezi renovačním scénářem č.1 a č.5 581 mld. Kč.  

 



 

 

Scénář 1: Základní (business as usual) 2020 (S4,5) 2020 (S8,5) 2030 (S4,5) 2030 (S8,5) 2050 (S4,5) 2050 (S8,5) 
konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 346 344 327 322 288 277 
úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 3 5 22 27 61 72 
investiční náklady v daném roce [mil. euro] 878 952 902 972 805 867 
kumulativní investiční náklady [mil. euro] 3491 3790 12417 13438 29410 31757 
úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 681 724 4397 4519 22718 22970 
Celkové indukované HDP [mil. euro] 4431 4650 12514 13264 27954 29680 
Průměrná indukovaná zaměstnanost 12712 12755 13055 13097 12760 12801 
Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1099 1175 3928 4190 9332 9936 
Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 127 137 455 487 1082 1155 
Scénář 2: Rychlá, ale mělká renovace fondu budov             
konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 342 340 290 285 226 217 
úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 7 9 59 64 123 132 
investiční náklady v daném roce [mil. euro] 1498 1572 2296 2363 871 918 
kumulativní investiční náklady [mil. euro] 5025 5323 26638 27639 58808 60927 
úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 620 867 8518 8626 49406 49604 
Celkové indukované HDP [mil. euro] 5894 6113 26147 26884 56147 57714 
Průměrná indukovaná zaměstnanost 20005 20048 32410 32451 29360 29396 
Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1611 1687 8699 8957 19199 19748 
Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 186 195 1002 1033 2212 2278 
Scénář 3: Pomalá, ale energeticky důkladná renovace fondu budov             
konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 344 342 308 303 235 226 
úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 5 7 40 46 114 123 
investiční náklady v daném roce [mil. euro] 1155 1229 1155 1229 1314 1363 
kumulativní investiční náklady [mil. euro] 4171 4469 18763 19761 46535 48674 
úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 752 794 6476 6591 39422 39629 
Celkové indukované HDP [mil. euro] 5164 5401 19195 19990 46029 47728 
Průměrná indukovaná zaměstnanost 16077 16124 22190 22234 23073 23112 
Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1355 1438 6266 6544 15658 16253 
Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 156 166 720 753 1798 1869 
Scénář 4: Rychlá a důkladná renovace fondu budov             
konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 341 339 275 270 189 181 
úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 8 10 74 79 160 168 
investiční náklady v daném roce [mil. euro] 1650 1724 2794 2855 722 758 
kumulativní investiční náklady [mil. euro] 5366 5663 31224 32197 68490 70361 



 

 

úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 863 905 10097 10200 62877 63044 
Celkové indukované HDP [mil. euro] 6310 6547 31437 32211 67490 68974 
Průměrná indukovaná zaměstnanost 21775 21821 39456 39499 35761 35795 
Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 1756 1839 10551 10822 23169 23689 
Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 202 212 1209 1242 2655 2718 
Scénář 5: Ideální hypotetický              
konečná spotřeba energie v daném roce [PJ] 327 325 253 247 185 174 
úspora energie oproti výchozímu stavu  349 PJ [PJ] 22 24 96 102 163 175 
investiční náklady v daném roce [mil. euro] 3035 3105 2780 2835 236 267 
kumulativní investiční náklady [mil. euro] 10873 11164 39805 40715 72472 74166 
úspory nákladů na energie – bez růstu cen, bez diskontu [mil. euro] 1545 1585 15125 15219 74547 74707 
Celkové indukované HDP [mil. euro] 11772 12003 40118 40842 70721 72064 
Průměrná indukovaná zaměstnanost 48781 48826 51816 51857 37814 37845 
Celkové příjmy státního rozpočtu [mil. euro] 3668 3749 13589 13842 24300 24770 
Celkové pojistné na soc. zabezpečení [mil. euro] 420 430 1555 1585 2783 2840 

 

Kumulovaná hodnota poklesu hrubé přidané hodnoty [v mil. Kč] 2020 (S4,5) 2020 (S8,5) 2030 (S4,5) 2030 (S8,5) 2050 (S4,5) 2050 (S8,5) 

Scénář 1: Základní (business as usual) 93 622 118 560 290 510 382 095 700 112 994 385 
Scénář 2: Rychlá, ale mělká renovace fondu budov 92 846 117 567 263 057 344 993 418 236 572 350 
Scénář 3: Pomalá, ale energeticky důkladná renovace fondu budov 93 289 118 134 278 964 366 495 579 990 813 917 
Scénář 4: Rychlá a důkladná renovace fondu budov 92 709 117 392 256 457 336 059 380 925 517 991 
Scénář 5: Ideální hypotetický  89 259 112 990 228 363 298 607 306 679 412 808 

 

 

 

 



 

 

10. Příspěvek ke snižování emisí skleníkových plynů 

Energetická renovace budov je vedle adaptačního opatření též opatřením mitigačním, tj. takovým 

opatřením, které vede ke snižování množství emisí skleníkových plynů. Ty vznikají v důsledku provozu 

budov a jejich podíl na celkových antropogenních emisích není vůbec zanedbatelný. 

V rámci projektu přípravy národní Strategie adaptace budov na změnu klimatu proto vznikla studie 

„Potenciál úspor emisí skleníkových plynů ČR pomocí rekonstrukcí budov,14“ jejímž cílem bylo tento 

potenciál vyčíslit. Následující text z této studie vychází, pokud není uvedeno jinak. 

Dle Národní inventarizace skleníkových plynů15, kterou za MŽP v červnu 2016 vypracoval ČHMÚ, bylo 

v ČR v roce 2014 vyprodukováno 101,15 Mt CO2. 

Pro získání vstupních hodnot sloužila tabulka výstupů z komplexního modelu vytvořeného Šancí pro 

budovy ve finální verzi z 16.11.2016. Tabulka obsahuje datové řady pro pět výše uvedených scénářů 

postupů renovací. Každý scénář postupu renovací je modelován ve dvou variantách pro klimatický 

scénář S4.5 a pro scénář S8.5, čímž vzniklo deset variant. Každá z deseti variant se skládala ze dvou 

složek: 1) obytné budovy, 2) veřejné a komerční budovy.  

Ke každé z těchto dvou složek jsou pro jednotlivé roky vyčísleny hodnoty konečné spotřeby energie 

vyplývající z prognózy vývoje českého fondu budov, dále jsou k dispozici hodnoty úspory konečné 

spotřeby energie na vytápění a přírůstek konečné spotřeby energie na chlazení. Dále bylo třeba 

k těmto hodnotám konečné spotřeby přiřadit energetický mix. Jeho vývoj byl modelován po 

jednotlivých letech, zvlášť pro bytové budovy a zvlášť pro budovy nebytové. Jako výchozí stav byly 

vzaty současné energetické mixy a dalším bodem byly predikované energetické mixy v roce 2060, kdy 

obojí vychází ze studií průzkumu fondu rezidenčních budov16 a nerezidenčních budov17. V rámci 

přehlednosti bylo aplikováno zjednodušení, kdy se hodnoty současným stavem a rokem 2060 

lineárně interpolovaly diskrétními hodnotami pro jednotlivé roky. Vzhledem k velkým nejistotám 

další prognózy pro účely této studie energetický mix roce 2060 zůstává již konstantní. 

  

                                                           

 

14 Lupíšek, Antonín. 2016. Potenciál úspor emisí skleníkových plynů ČR pomocí rekonstrukcí budov. ČVÚT UCEEB. 
15 KRTKOVÁ, Eva, Denitsa TROEVA GROZEVA a Martin BECK, 2016. National Greenhouse Gas Inventory Report 
of the Czech Republic (reported inventories 1990-2014) [online]. Získáno z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/NIR/CZE_NIR-2016-2014_UNFCCC.pdf 
16 Průzkum fondu rezidenčních budov v České republice a možností úspor v nich, Šance pro budovy pro MPO, 
prosinec 2016 
17 Průzkum fondu nerezidenčních budov v České republice a možnosti úspor v nich, Šance pro budovy pro MPO, 
prosinec 2016 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/NIR/CZE_NIR-2016-2014_UNFCCC.pdf


 

 

Tabulka 16 Uvažované energetické mixy pro rezidenční budovy (podle konečné spotřeby energie) 

Energonositel 
Výchozí stav 
(dle dat MPO 
z roku 2011) 

2060 

Scénář 1  
(shodný 

s výchozím) 
Scénáře 2 a 3 Scénáře 4 a 5 

Topné oleje 0,07 % 0,07 % 0 % 0 % 

Zemní plyn 33,17 % 33,17 % 36,2 % 24,9 % 

Uhlí 10,54 % 10,54 % 2,7 % 0 % 

Biomasa 18,34 % 18,34 % 18,6 % 17,6 % 

CZT 17,46 % 17,46 % 24,6 % 24,0 % 

Elektřina 20,28 % 20,28 % 7,0 % 6,3 % 

Ostatní (solární, TČ) 0,13 % 0,13 % 10,9 % 27,1 % 

 

Tabulka 17 Uvažované energetické mixy pro nerezidenční budovy (podle konečné spotřeby energie) 

Energonositel Výchozí stav 
 2060  

Scénáře 1 a 2  
(shodné s výchozím) 

Scénáře 3, 4 a 5 

Elektřina 42,1 % 42,1 % 34,9 % 

CZT 28,7 % 28,7 % 31,3 % 

Zemní plyn 27,1 % 27,1 % 27,0 % 

Plynová kogenerační 
jednotka  1,5 % 1,5 % 

1,6 % 

Ostatní (solární, TČ) 0,4 % 0,4 % 4,8 % 

Tuhá paliva 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

 

Pro vyčíslení uspořené energie na emise CO2 bylo následně využito emisních faktorů z Vyhlášky č. 

425/2004 Sb. respektive Vyhlášky č. 480/2012 Sb., které se používají pro účely energetických auditů: 

Tabulka 18 Emisní faktory podle Vyhlášky č. 480/2012 Sb 

Druh paliva 

Emisní faktor 

t CO2/MWh výhřevnosti 

paliva 

Hnědé uhlí 0,36 

Černé uhlí 0,33 

Těžký topný olej 0,27 

Lehký topný olej 0,26 

Zemní plyn 0,20 

Biomasa 0 

Elektřina 1,17 

* emisní factor CZT byl uvažován stejný jako u zemního plynu 0,2 t CO2/MWh výhřevnosti paliva; pro plynovou 
kogenerační jednotku byl uvažován poloviční emisní faktor oproti zemnímu plynu, tedy 0,1 t CO2/MWh 
výhřevnosti paliva; v případě nerozlišení druhu uhlí byla použita střední hodnota 0,345 t CO2/MWh výhřevnosti 
paliva; pro ostatní paliva (solární energie, tepelná čerpadla) bude pro účely této studie brán emisní faktor 0 
 



 

 

Jelikož není dostupná prognóza budoucího vývoje emisních faktorů v ČR, byly tyto v rámci 

přehlednosti celého výpočtu uvažovány pro celé hodnocené období jako konstantní, což je spíše na 

straně bezpečnosti (dá se předpokládat snížení emisních faktorů jednotlivých paliv s příchodem 

nových technologií a výrazné snížení emisního faktoru elektřiny se zvyšujícím se podílem OZE, 

kogenerace nebo jaderné energie v distribuční síti). Toto zjednodušení tedy naopak k vyšším 

vypočtením produkcím emisí než ve skutečnosti. Pro změnu spotřeby energie na chlazení byla jako 

zdroj energie uvažována elektřina. 

Možnosti snížení emisí CO2 dle jednotlivých scénářů 

 

Výsledky výpočtu množství emisí CO2 z bytové a nebytové výstavby pro jednotlivé scénáře jsou 

shrnuty v předchozím grafu. Na základě provedených výpočtů lze tedy konstatovat, že provoz budov 

se se svými 44,57 Mt CO2 podílí na celkové produkci emisí v ČR přibližně ze 44 %. Z grafu dále 

vyplývá, že emise CO2 na provoz budov je možné do roku 2050 snížit ze současných 44,6 Mt na 17,9 

Mt ročně, tedy zhruba o 60 %, což by zároveň představovalo snížení celkových ročních emisí CO2 v 

ČR o 26,4 % (ve srovnání s rokem 2014). Budovy tedy mohou tvořit významný příspěvek k cílům 

snižování emisí v ČR. 

 

11. Opatření pro realizaci scénářů renovace 

Tato kapitola reflektuje požadavek směrnice o energetické účinnosti, článku 4, bodu c). 



 

 

11.1. Obecný popis uvažovaných opatření 

Politická opatření 

Politická podpora pro realizaci úspor energie a adaptačních opatření v budovách je důležitá pro 

vytváření důvěry v predikovatelný a stabilní přístup státu. Je to signál jak pro vlastníky nemovitostí, 

tak pro realizační firmy a jejich subdodavatele a také pro výrobce materiálů a technologií. 

Pro soukromé vlastníky nemovitostí je stabilní prostředí důležité pro plánování své investice a její 

načasování podle dostupnosti svých finančních prostředků a využití synergie při realizaci energeticky 

úsporné renovace v době potřebné obnovy budovy. 

Pro energeticky úsporné stavebnictví je pak stabilní prostředí důležité pro plánování rozvoje svého 

podnikání, ať už investic do výstavby nových výrobních kapacit nebo do zaškolování stávajících a 

přijímání nových pracovníků. 

OPATŘENÍ 1: ZAHRNUTÍ SCÉNÁŘŮ SPOTŘEBY ENERGIE V BUDOVÁCH DO STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE 

Státní energetická koncepce je vrcholový strategický dokument státu pro oblast energetiky a jeho 

role je vůči veřejnosti i podnikatelům komunikovat střednědobé a dlouhodobé záměry státu v této 

oblasti. Proto by měl scénáře renovace fondu budov (a jejich diskuzi), případně preferovaný scénář, 

se zdůvodněním obsahovat. 

OPATŘENÍ 2: ZANESENÍ BODŮ TÉTO STRATEGIE DO DALŠÍCH STÁTNÍCH KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ 

Renovace budov mají vliv na mnoho oblastí hospodářství a společnosti. Jsou to mimo jiné energetická 

bezpečnost, ochrana ovzduší, ochrana klimatu a adaptace na jeho změnu, rozvoj bydlení, zdraví 

obyvatel a zaměstnanců, sociální koheze, regionální a místní rozvoj, podnikání malých a středních 

podniků i obecně hospodářská politika státu. Pro konzistentní přístup státu ve všech oblastech budou 

diskutovány scénáře renovace budov a relevantní body této strategie zaneseny do oborových politik. 

To je důležité i pro dobrou meziresortní koordinaci. Ta je zatím v České republice problematická. 

Ekonomická opatření 

Vysoké počáteční investiční náklady na energeticky úsporné renovace budov jsou jednou z hlavních 

bariér pro jejich realizaci. Česká republika má již více než desetiletou zkušenost s nabídkou 

podpůrných programů, které různým skupinám vlastníků nemovitostí pomáhají dosahovat úspor 

energie na jejich provoz. Lze jmenovat národní programy Panel a Nový panel řízené a administrované 

resortem místního rozvoje, programy Zelená úsporám a Nová zelená úsporám na resortu životního 

prostředí, program Efekt na resortu průmyslu a obchodu a také operační programy v programovém 

období 2007–2013 (OP Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, Integrovaný operační program i 

Regionální operační programy).  

Pro vytvoření důvěry vlastníků nemovitostí a zamezení výkyvů na stavebním trhu je žádoucí, aby 

programy byly koncipovány jako dlouhodobé s výhledem alespoň do roku 2020 a měly zajištěno 



 

 

stabilní financování a zachovány stabilní podmínky podpory. Česká republika se také v rámci 

nastavení nových operačních programů bude snižovat administrativní zátěž pro žadatele a příjemce 

podpory na nezbytnou minimální úroveň. Naopak požadavky na energetickou náročnost budov po 

renovaci by měly být na vysoké (byť stále nákladově efektivní) úrovni.  

OPATŘENÍ 3: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Program Nová zelená úsporám řízený MŽP a administrovaný SFŽP je financovaný z výnosů dražeb 

emisních povolenek v rámci EU ETS. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů (č. 383/2012 Sb.) ve svém § 4 účelově váže alespoň polovinu výnosů z dražeb na 

opatření snižující emise skleníkových plynů (resp. více, pokud budou roční příjmy z jejich prodeje 

nižší, než 12 miliard Kč). Z této části pak nyní polovina výnosů bude v období 2013 až 2020 směřovat 

do rozpočtové kapitoly MŽP a polovina do kapitoly MPO. 

Předpokládaný výnos pro kapitolu MŽP je přes 20 mld. Kč do roku 2020. Tyto prostředky jsou 

deklarovány pro program Nová zelená úsporám. Je dobře, že program má vyhlášený kontinuální 

příjem žádostí, to vytváří mezi žadateli důvěru v něj. 

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na rodinné domy (energeticky úsporné renovace a 

výstavbu v pasivním energetickém standardu), protože tuto oblast nelze pokrýt z Evropských 

strukturálních a investičních fondů. Dále z něj mohou být financovány novostavby bytových domů 

v pasivním standardu, energeticky úsporné renovace bytových domů na území hl. m. Prahy. 

OPATŘENÍ 4: EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014– 2020 

Velkou příležitostí pro financování úspor energie v budovách představují Evropské strukturální a 

investiční fondy (ESIF) v programovém období 2014–2020. Nařízení k ESIF využití prostředků na 

snižování energetické náročnosti budov podporují. Pro Evropský fond regionálního rozvoje dokonce 

požadují určitou minimální alokaci pro tematický cíl přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství (který 

renovaci budov zahrnuje). 

V programovém období 2014–2020 je podpora úspor energie v budovách zahrnuta ve čtyřech 

operačních programůéch: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (podpora úspor energie 

v oblasti průmyslu a komerčních budov), OP Životní prostředí (podpora úspor energie pro veřejné 

budovy, výstavba nových veřejných budov v pasivním standardu), Integrovaný regionální operační 

program (podpora úspor energie v bytových domech mimo Prahu) a OP Praha – pól růstu (doplňková 

podpora pro příkladné projekty energeticky úsporných veřejných budov v Praze).  

Čerpání a efektivita vynakládání prostředků z těchto programů je různá, byť obecně je možné říci, že 

se postupně zlepšuje. Podrobnou analýzu a doporučení obsahovala vládní Zpráva o stavu dosahování 

cílů v oblasti energetické účinnosti, kterou vláda schválila na svém jednání 27. února 2017. 

OPATŘENÍ 5: METODA ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING 

Pomocí metody Energy Performance Contracting (EPC, marketované jako "energetické služby se 

zárukou") je možné komerčně financovat úspory energie s krátkou dobou návratnosti (ve veřejném 



 

 

sektoru do 8 až 10 let, v komerčním sektoru do 5 až 7 let, při výměně osvětlení i pod 3 roky) a 

zároveň tam, kde lze garantovat jistý způsob užívání objektu (tzn. zejména administrativní budovy, 

jak veřejné tak komerční, školy, nemocnice apod.). Typicky je tato metoda vhodná pro technologická 

opatření, může však být použita i v kombinaci s renovací obálky budovy, kde je tato zafinancována 

jiným způsobem. Kombinace veřejné podpory s metodou EPC pak zaručuje efektivní využití veřejných 

prostředků s adicionálním efektem. 

Pro rozvoj této metody je třeba zajistit její možný praktický souběh při zadávání veřejné zakázky na 

renovce veřejných budov v OPŽP a legislativně zajistit její možné použití tak, aby formálně 

nedocházelo k navyšování státního či veřejného dluhu. 

OPATŘENÍ 6: DALŠÍ FINANČNÍ NÁSTROJE 

Z analýzy možných úspor energie a potřebných investičních prostředků plyne, že celková renovace 

budovy je sice dlouhonávratné opatření (typicky okolo 20 let), zároveň to ale znamená, že výnos 

z této investice je zhruba na úrovni 4–6 % ročně. To vzhledem ke srovnatelným investičním 

možnostem je atraktivní hodnota (pro podnikatelskou sféru sice ne, pro instituce a domácnosti, a 

také pro investiční fondy či banky ale ano). 

Bude nutné analyzovat, které z bariér bránících masivním investicím do renovace budov jsou klíčové 

a které z nich lze odstranit. Potřebná je analýza těchto tržních selhání vycházejících mj. ze struktury 

vlastnictví budov, nutného kofinancování ze strany vlastníků, očekávaných přínosů renovace, velké 

diverzity a relativně malé (finanční) velikosti projektů a vysokých transakčních nákladů na realizaci. 

Na jejím základě pak bude diskutováno možné využití inovativních finančních nástrojů pro realizaci 

úspor energie v budovách. 

Aktuálně je také potřeba prověřit možnost přímého zadání úkolu ČMZRB ze strany MŽP, které v ní 

nevykonává akcionářská práva. 

OPATŘENÍ 7: RENOVACE BUDOV PODLE ČL. 5 SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 

Směrnice o energetické účinnosti ukládá členským státům energeticky úsporně renovovat alespoň 

3 % podlahové plochy budov centrální státní správy. Dle dosavadních zjištění, v České republice do 

této kategorie spadá zhruba 500 až 600 objektů. Vláda během roku 2014 přijala rozhodnutí, jakým 

způsobem budou vybrány objekty k renovaci (v zásadě bude postupováno od těch s nejvyšší 

dosavadní energetickou náročností) a způsobu financování těchto renovací. Od roku 2017 bude 

umožněno až 90 % financování v kombinaci podpory z OPŽP a NZÚ. 

OPATŘENÍ 8: POVINNOSTI ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ SPOŘIT ENERGII U ZÁKAZNÍKŮ 

Byla započata diskuze o možné podobě případného zavedení povinnosti úspor energie u koncových 

zákazníků pro dodavatele, nebo distributory energie. V souladu s usnesením vlády c.̌ 923/2013 budou 

doplněna povinná opatření k alternativnímu schématu, pokud bude zřejmé, že Česká republika 

nedosáhne svého cíle pro energetickou efektivitu do roku 2020 pouze těmito alternativními 

opatřeními. Schůdné by mohlo být případné zavedení schématu v dobrovolné fázi nejdříve od roku 



 

 

od roku 2018. Preference energetických firem je nezavádět tuto povinnost. 

OPATŘENÍ 9: ENERGETICKY ÚSPORNÉ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Bydlení sociálně slabých občanů a bydlení seniorů jsou specifickými oblastmi. Nájemní bydlení 

obecně bylo v České republice na ústupu, má ale své místo a dle pozice MMR se bude rozvíjet. 

Sociální bydlení by nemělo být pouze nízkonákladové v počáteční investici do vybavení, ale také 

nízkonákladové při provozu. Podmínky státní podpory tomuto typu budov tedy nutně musí zahrnovat 

progresivní energetická kritéria. S postupem demografické změny bude zejména otázka bydlení 

seniorů nabývat na důležitosti. 

Legislativní a administrativní opatření 

OPATŘENÍ 10: POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ ENERGETICKÉ STANDARDY RENOVACE A NOVOSTAVEB 

Mezi již realizovaná opatření patří proběhlá novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

z důvodu transpozice směrnice o energetické náročnosti budov (novela byla schválena jako zákon 

č. 318/2012 Sb.). Tento zákon v souladu se směrnicí definuje minimální požadavky na energetickou 

náročnost pro novostavby, větší změny dokončené budovy a jiné (tedy menší) než větší změny 

dokončené budovy. Tyto požadavky jsou definovány na tzv. nákladově optimální úrovni. Pro účely 

podpůrných programů financovaných z veřejných prostředků by kritéria měla být progresivnější, ale 

stále ještě stanovená na nákladově efektivní úrovni.  

V druhém kroku vyžaduje zákon o hospodaření energií výstavbu budov s tzv. téměř nulovou 

spotřebou (postupně pror novostavby, o jejichž stavební povolení je požádáno po 1. lednu 2016 až 

po 1. lednu 2020). Tento standard je však je ve vyhlášce o energetické náročnosti budov definován 

velmi měkce a nedostatečně. I na základě doporučení Evropské komise je potřeba provést revizi této 

definice, resp. lépe, aby nebyla zpochybněna předvídatelnost podnikatelského prostředí pro 

stavebníky, zavést druhý krok budovy s téměř nulovou spotřebou, která bude na úrovni pasivního 

standardu za využití obnovitelných zdrojů a jejíž povinnost naběhne např. od roku 2022. 

OPATŘENÍ 11: PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

Pro jasnou měřitelnost energetické náročnosti budov byla ve zmíněné novele zákona o hospodaření 

energií stavena jasná metodika pro tento výpočet a vystavení průkazu energetické náročnosti budovy 

(PENB). Využití PENB jako dokladu o splnění požadavků na energetickou náročnost je běžně zavedeno 

v praxi, využití PENB pro srovnání energetické kvality nemovitostí na realitním trhu je zatím 

v  počtáteční fázi. Kontrolním orgánem pro dodržování kvality PENB a plnění dalších povinností 

zákona o hospodaření energií je Státní energetická inspekce. Role kontrolního orgánu bude dále 

posilována tak, aby PENB si udržely svoji důvěryhodnost jako nástroje s ověřenou kvalitou. 

MPO podpořilo přípravu informačního portálu www.prukaznadum.cz, který obsahuje všechna 

důležitá fakta o PENB. Dále byla realizována informační kampaň k vysvětlení významu PENB. 

http://www.prukaznadum.cz/


 

 

V dalším kroku je nutné upravit vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov tak, aby lépe 

specifikovala okrajové podmínky (vstupní hodnoty) pro výpočet energetické náročnosti a 

neumožňovala zpracovatelům vlastní volbu. Tím bude také dosaženo lepší kontrolovatelnosti průkazů 

ze strany Státní energetické inspekce. 

OPATŘENÍ 12: DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ 

Je třeba zkoumat možnost daňového zvýhodnění energeticky úsporných staveb. Byla navržena 

úprava zákona o dani z nabytí nemovitosti, které by stratifikovala sazbu podle energetické třídy 

budovy a umožnila podání dodatečného daňového přiznání a vratky přeplatku, pokud by nabyvatel 

nemovitosti realizoval investici do úspor energie do dvou let od nabytí nemovitosti. 

Dále je třeba zkoumat možné zvýhodnění úspor energie u daní z nemovitosti, přidané hodnoty, 

případně příjmu fyzických či právnických osob. 

OPATŘENÍ 13: KOHERENTNÍ POŽADAVKY STAVEBNÍ LEGISLATIVY 

Zákon o hospodaření energií je speciální právní normou ke stavebnímu zákonu (č. 183/2006 Sb.). 

Stavební úřady však v tuto chvíli ne vždy mají dostatečný přehled o požadavcích zákona o 

hospodaření energií. Stavební zákon také dává zmocnění MMR pro vydání vyhlášky o technických 

požadavcích na výstavbu (č. 268/2009 Sb.) a zároveň Magistrátu hl. m. Prahy k vydání nařízení 

s podobným obsahem (ten připravuje tzv. Pražské stavební předpisy). 

Bude vhodné uvést požadavky na území státu a hlavního města Prahy do souladu (buď vypuštěním 

stavebně technických požadavků z Pražských stavebních předpisů, nebo uvedením stejných 

požadavků v obou podzákonných předpisech). Dále je třeba metodicky vést stavební úřady tak pro 

zajištění stejných administrativních požadavků na území celého státu. 

Specifickým požadavkem souvisejícím s realizací úspor energie v budovách (zejména instalací nových 

těsných oken) je zajištění dostatečného větrání. Zde nejsou požadavky výše uvedených předpisů 

dostatečné a bude vhodné je po odborné debatě doformulovat tak, aby byly vždy dodržené 

hygienické standardy a kvalita vnitřního prostředí. 

OPATŘENÍ 14: ZAVEDENÍ SYSTÉMU VYKAZOVÁNÍ A HODNOCENÍ ÚSPOR ENERGIE 

Pro hodnocení efektivity jednotlivých opatření je důležité posílit systém vykazování dosahovaných 

úspor energie. Na tomto základě pak mohou být průběžně korigovány parametry podpůrných 

opatření či programů. Zároveň by to mělo utvořit ucelený obraz stavu energetické náročnosti budov 

a jeho zlepšování. 

Vedle vyhodnocení podpořených žádostí v programech budou data sbírána prostřednictvím 

výkaznictví energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a přímého reportingu veřejných 

institucí. 

Tato aktivita je částečně naplněna spuštěním elektronické databáze energetických dokumentů ENEX. 

Dále je třeba jednat s ČSÚ o metodice sběru jejich dat tak, aby bylo možné z nich přímo sledovat 



 

 

vývoj v oblasti energeticky úsporného stavebnictví (stavební statistika) i dosahování cílů úspor 

energie (energetické statistika). 

Opatření v oblasti vzdělávání a poradenství 

OPATŘENÍ 15: POSÍLENÍ ROLE STÁTEM GARANTOVANÉHO PORADENSTVÍ 

Neznalost konkrétních vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti dané budovy, jejich 

investiční náročnosti a možných úspor navyšuje transakční náklady pro realizaci renovací budov. Tuto 

bariéru lze do jisté míry oslabit posílením role státem garantovaného poradenství 

v tzv. Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS). Dále je důležité pro běžné typy 

budov připravit vzorové projekty s vyčíslením investičních nákladů a dosažených úspor. 

Důležité je zvýšit informovanost vlastníků nemovitostí, že příprava renovace je komplexní činnost, na 

které se musí společně podílet energetický specialista, projektant či architekt a stavební inženýr. Je 

potřeba mít realistická očekávání o délce tohoto procesu a možných přínosech jeho kvalitního 

zvládnutí. Vyzdvihnout je také nutné úlohu stavebně technického dozoru investora na stavbě pro 

zajištění kvalitního provedení včetně detailů. Speciální pozornost je vhodné věnovat osvětě v oblasti 

zajištění dostatečné kvality vnitřního prostředí prostřednictvím přívodu čerstvého vzduchu. 

OPATŘENÍ 16: VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH 

Energeticky úsporné stavebnictví vyžaduje současně významný pokrok v kvalitě provádění staveb. 

Důraz na kvalitu je třeba zajistit v celém řetězci od projektanta a energetického specialistu, přes 

stavební firmu vč. subdodavatelů po stavebně-technický dozor investora.  

Pro zajištění potřebné kvality přípravy a provádění staveb bude zhodnocen stávající stav vzdělávání 

v oboru energeticky úsporného stavebnictví a budou navržena možná posílení některých oblastí. 

Analýza zahrne oblasti přípravu a celoživotní vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, architektů, energetických specialistů, dále pak oblasti učňovského a středního 

odborného školství a v neposlední řadě i vysokých škol a vědeckých pracovišť. 

Při plnění tohoto úkolu mají významnou roli oborové svazy a profesní komory, s nimi budou práce 

koordinovány. 

OPATŘENÍ 17: VĚDA A VÝZKUM 

Bariéry pro snižování spotřeby energie v budovách jsou většinou jiného, než technicko-stavebního 

rázu. Nicméně rozvoj nových materiálů, technologií a postupů může výrazně snížit náklady na 

realizaci energeticky úsporných opatření. Budou tedy hledány možnosti cílené podpory vědy a 

výzkumu v oblasti energeticky úsporného stavebnictví.  

Opatření pro adaptaci budov na změnu klimatu 

OPATŘENÍ 18: ZAMEZENÍ PŘEHŘÍVÁNÍ A CHLAZENÍ BUDOV 



 

 

Zajistit vymahatelnost plnění požadavků ze strany státní správy (stavebních úřadů) a odborné 

veřejnosti skrze úpravu vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (DSP musí obsahovat informace 

o plnění celého rozsahu §8 odst. (1) písm. f) úspora energie a tepelná ochrana – přehřívání), dále 

vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (konkretizace požadavků na přehřívání, 

požadavek na povinnou pasivní ochranu staveb (stínící prvky)), úpravu a aktualizaci metodiky 

hodnocení letní stability, a zajištění doplnění hygienických požadavků na vnitřní teplotu. 

OPATŘENÍ 19: ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÉ KONCENTRACE CO2 A VĚTRÁNÍ BUDOV 

Pro udržení zdravého vnitřního prostředí budov je třeba skrze příslušnou legislativu požadovat 

mechanické větrání, stanovit požadavky na vnitřní prostředí vč. doplnění hygienických požadavků a 

zajistit jejich možnou kontrolu. Dále by měla být zajištěna vymahatelnost plnění těchto požadavků ze 

strany státní správy (stavebních úřadů) a odborné veřejnosti. Mělo by dojít ke sjednocení požadavků 

na max. koncentraci CO2 1500 ppm v legislativě a dále příslušné úpravě pokynů pro MMR a stavební 

úřady. Měl by být vytvořen návrh metodiky měření CO2 a ta následně přenesena do ČSN. Lze též 

uvažovat o požadavku na zpětné využití tepla. 

OPATŘENÍ 20: ZAVEDENÍ PODPORY VEGETAČNÍCH PLOCH 

Zvláště v městském prostředí by měla být podporována realizace vegetačních ploch na střechách, 

fasádách či v bezprostřední blízkosti budov. Lze uvažovat i o zavedení takové povinnosti pro určité 

typy budov například skrze požadavek na snížení vlivu efektu městského tepelného ostrova například 

prostřednictvím stanované maximální průměrné povrchové teploty vyzařované do okolí. Jako 

motivační varianta se jeví například podpora vegetačních ploch v rámci dotačních titulů (viz NZÚ) 

nebo například skrze umožnění vyšší míry zastavitelnosti území bude-li realizováno určité množství 

vegetačních ploch v rámci objektu. 

OPATŘENÍ 21: HOSPODAŘENÍ S VODOU 

V rámci boje se suchem a zamezení plýtvání pitnou vodou lze uvažovat o zavedení podpory 

efektivního hospodaření s vodu v rámci dotačních titulů nebo stanovení legislativních požadavků. 

Podporovat lze například přímou úsporu pitné vody, využití dešťové vody (v objektu nebo pro 

závlahu), využití šedých vod v budově, případně využití energie z teplé vody nebo odpadní vody. 

11.2. Výběr a kalibrace opatření pro realizaci jednotlivých scénářů 

Ze výstupů modelování scénářů plynou zejména dva závěry: 

– pro zajištění adekvátního příspěvku k českému cíli pro energetickou efektivitu podle směrnice o 
energetické účinnost je třeba realizovat opatření vedoucí k naplnění alespoň scénáře č. 4, nebo 
ještě lépe scénáře č. 5, ten také vede k zamezení chátrání fondu budov a využívá žádoucího cyklu 
jejich obnovy jednou za 30 let, 

– realizace mělkých i středně energeticky úsporných renovací budov blokuje část nákladově 
efektivního potenciálu, krátkodobě sice vede k vyšším úsporám energie, ale dlouhodobě 
znesnadňuje dosažení úrovně spotřeby energie dosahované realizací důkladných renovací. 



 

 

V případě dotací se jeví jako účinnou mírou podpory okolo 25 % pro rodinné domy a bytové domy a 

okolo 50 % pro veřejné budovy. Při tomto poměru by potřebná míra veřejných prostředků měla být 

okolo 100 miliard Kč do roku 2020. Dále však má být zkoumána možnost finančních nástrojů, které 

pákují veřejné prostředky ne na úrovni příjemce, ale na úrovni poskytovatele podpory. 

Při realizaci opatření vedoucích k poměrně razantnímu (ale potřebnému) zvýšení procenta budov, 

které jsou ročně energeticky úsporně renovovány, je třeba zapojit další politická, administrativní a 

informační opatření, jak jsou popsána v kapitole 9.1. Ta musí vést ke zvýšení absorpční kapacity 

podpůrných programů na straně žadatelů a zvýšení kapacity stavebnictví pro kvalitní realizaci 

energeticky úsporných renovací. K tomu je třeba politická podpora, aktivní a systematický přístup 

státu a koordinace mezi zúčastněnými aktéry, jako jsou výzkumné a vzdělávací instituce, profesní 

komory a oborové svazy. 

Pro řízení rizika zablokování části nákladově efektivního potenciálu úspor energie je také třeba dobře 

nastavit kritéria podpůrných programů, případně zpřísnit legislativní požadavky na energetickou 

náročnost renovovaných budov. Kritérium přijatelnosti pro podpůrného programy na úrovni výše 

popsaného doporučeného/nízkoenergetického standardu (středně energeticky úsporná renovace), 

vlastníci budov by ale měli být silně motivováni k realizaci renovace v standardu blížícího se 

pasivnímu (energeticky důkladná renovace). 

12. Závěr 

Tento materiál je podkladem pro Ministerstvo průmyslu a obchodu při plnění závazků z čl. 4 směrnice 

o energetické účinnosti a pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Měl by sloužit také jako 

podklad při případné úpravě podmínek programů podpory či přípravy finančních nástrojů pro 

podporu úspor energie po roce 2020. Doplňuje tak další dokumenty, které ukazují, že masivní 

energeticky úsporné renovace budov, jak je zmiňuje i programové prohlášení vlády, jsou 

realizovatelné a přínosné z mnoha pohledů pro společnost. Představují příležitost jak pro 

stavebnictví, tak i energeetickou bezpečnost a obecně ekonomiku České republiky. 

Studie vychází ze statistické a stavebně-technické analýzy fondu budov a možností úspor energie 

v něm. Dále ve spolupráci s Buildings Performance Institute Europe modeluje scénáře možných cest 

renovace fondu budov v České republice a navrhuje opatření, které jsou pro naplnění scénářů 

nezbytná. Zčásti tato opatření také kvantifikuje a kalibruje pro naplnění vybraných scénářů. 

Pro doplnění této strategie je však nutná shoda politiků, státní správy, oborových svazů, profesních 

komor, vzdělávacích institucí a dalších zainteresovaných skupin na zajištění co neefektivnější 

realizace úspor energie, nejlépe pak přímo na vybraném scénáři renovace budov. Na to musí 

navazovat rozpracování jednotlivých opatření do konkrétních kroků s konkrétní zodpovědností všech 

jmenovaných subjektů, zejména však státní správy. Jen tak lze společně tuto příležitost a výzvu 

zároveň zvládnout ku prospěchu občanů České republiky. 
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