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1

ÚVOD

1.1

K čemu aplikace slouží?

Aplikace umožňuje získat informaci o výsledné výši dotace, orientační vyhodnocení případné finanční úspory za
palivové náklady a návratnosti při realizaci výměny starého zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech za
nový nízkoemisní zdroj na pevná paliva. Vyplněním informací o současném a novém stavu po dotaci získá
uživatel informaci o:
•
•
•

1.2

celkové výši dotace na výměnu kotle, na kterou má nárok a to na základě typu zvoleného zdroje
tepla, celkové vložené finanční částky a lokality;
orientační dosažitelné finanční úspoře vypočtené na základě používaných paliv a jejich nákladů na
pořízení, typu stávajícího a nového kotle;
orientační návratnosti investice vypočtené na základě celkové investice, výše dotace a orientační
finanční úspory.

Rozložení a práce s aplikací

Aplikace je rozdělena celkem do osmi oblastí s označením 1 až 8.
Pro dobrou orientaci v aplikaci je nutné zdůraznit, že
levá část aplikace představuje stav před výměnou;
pravá část aplikace představuje stav po výměně.
Oblasti 1, 5, 8 nejsou děleny a představují společné oblasti pro oba stavy.
Uživatel výpočtu vyplňuje požadované hodnoty pouze do políček se žlutou výplní a tyto hodnoty představují
základní vstupní informace nutné pro orientační výpočet výše dotace, celkové roční úspory a návratnosti
investice. Hodnoty ve světle modrých políčkách jsou automaticky vyplněny a jsou uzamčeny pro úpravu. Ta
políčka, která nejsou uživatelem vybrána na základě zadání, mají šedou výplň.

Dále aplikace umožní uživateli pracovat se:
Seznamy
Přepínači
Zaškrtávacími políčky

1.3

Kompatibilita

Aplikace „VYHODNOCENÍ VÝMĚNY STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“ je kompatibilní pouze
s tabulkovým procesorem Microsoft Excel verze 2003 a novějšími verzemi. V aplikaci jsou použity ovládací
prvky formulářů, které nejsou kompatibilní s alternativními tabulkovými nástroji. V těchto nástrojích se ovládací
prvky formulářů nezobrazí správně a ztrácí se jejich funkčnost.
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2

POKYNY K VYPLNĚNÍ

2.1
2.1.1

Oblast 1 „VÝPOČET VÝŠE DOTACE“
Zadání vstupních informací
Typ nového dotovaného kotle
Místo realizace (obec):

Velká Polom

Způsob dopravy paliva nového kotle:
Je potřeba Průkaz energetické náročnosti budovy?
Cena za nový kotel a otopnou soustavu:
Cena za akumulační nádrž (není nutná):

Ano

Ne

120 000

Kč

0

Kč

4 000

Kč

Celková vložená částka fyzickou osobou:

124 000

Kč

Celkové vynaložené způsobilé výdaje (max. 150 tis. Kč):

124 000

Kč

Cena za Průkaz energetické náročnosti budovy:

Typ nového dotovaného kotle – vyberte typ nového kotle, který zvažujete pořídit v rámci dotace, a to
z následujících možností:
Kotel spalující pouze uhlí
Kotel spalující uhlí a biomasu
Kotel spalující pouze biomasu
Pozn. Vybrané volbě přísluší základní procento dotace dle Základních pravidel pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2,
Operačního programu Životní prostředí a to ve výši:
70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze
uhlí.
75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa).
80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno OZE (kotel
pouze na biomasu).

Místo realizace – vyberte obec Moravskoslezského kraje, ve které chcete výměnu stávajícího kotle realizovat.
Pozn. Podpora může být navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou
strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých
průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %.
Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden v Příloze č. 1 Základních pravidel pro Specifický cíl
2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí.

Způsob dopravy paliva nového kotle – vyberte způsob dopravy paliva nového kotle a to z následujících
možností:
Automatický kotel – kotel s automatickou dopravou paliva do spalovací komory – akumulační nádrž
není nutná.
Kotel s ručním přikládáním – akumulační nádrž je nutná. V aplikaci doplňte předpokládanou cenu za
akumulační nádrž.
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Pozn. V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení
Komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna
paliva určené výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, kterou jsou určeny výrobcem. V případě kotlů
s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW
instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Je potřeba Průkaz energetické náročnosti budovy? Vyberte ze dvou možností:
Ano – zatrhněte v případě, že budete dokazovat, že došlo ke snížení energetické náročnosti budovy
v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační
třídy energetické náročnosti budovy „C“. V tomto případě, doplňte do políčka „Cena za Průkaz
energetické náročnosti budovy“ cenu v Kč (obvykle do 5000 Kč). V případě, že již průkaz máte, zadejte
do tohoto políčka hodnotu 0.

Ne – v tomto případě je nutné provést při výměně zdroje také minimálně jedno tzv. mikro energetické
opatření (MEO). Zadejte cenu do políčka „Cena za mikroenergetická opatření (MEO)“. Jedná se o
celkovou částku, která zahrnuje již služby energetického specialisty související s MEO.
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Pozn. Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena
alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (mikro energetická opatření). Tato
povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna
oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení
energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). Postačí
realizovat pouze jedno z mikro energetických opatření níže uvedeného seznamu. Jeho vhodnost musí být v
rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s
energií, v platném znění.

Seznam technických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv.
„mikro“ energetická opatření):
Číslo
opatření

Typ opatření

1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace
tepelných mostů

5

Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří)

6

Dílčí výměna oken

7

Výměna vstupních a balkonových dveří

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9

Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
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Cena za nový kotel a otopnou soustavu (Kč) – zadejte cenu za kotel a otopnou soustavu v Kč.

Pozn. Cena příslušného zdroje vytápění a otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a
služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

Upravená cena za mikroenergetická opatření (Kč) – automaticky vyplněno. Uznatelné náklady na „mikro“
energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). V případě, že zadaná
částka uživatelem za mikro energetická opatření je vyšší, tak částka v tomto políčku je automaticky upravena na
maximální možnou částku, tedy 20 tis. Kč.
Celková vložená částka fyzickou osobou (Kč) – automaticky vyplněno. Jedná se o součet uvedené ceny za kotel
a otopnou soustavu + cena za akumulační nádrž + cena za mikroenergetická opatření, resp. cena za Průkaz
energetické náročnosti budovy.
Celkové vynaložené způsobilé výdaje (Kč) – automaticky vyplněno. Maximální výše způsobilých výdajů je
stanovena ve výši 150 tis. Kč. V případě, že celková vložena částka fyzickou osobou je vyšší, tak částka v tomto
políčku je automaticky upravena na maximální možnou částku, tedy 150 tis. Kč.

2.1.2

Výše dotace

Výše dotace
Základní výše dotace:

80

%

Navýšení dotace vzhledem k lokalitě:

5

%

5

%

3

%

93

%

115 320

Kč

8 680

Kč

Navýšení dotace (kraj)
Navýšení dotace (obec)

v Kč

Celkové procento dotace:
Celková výše dotace:
Fyzická osoba zaplatí celkem:

v%

Základní výše dotace (%) – automaticky vyplněno na základě zvoleného Typu nového dotovaného kotle.
Navýšení dotace vzhledem k lokalitě (%) – automaticky vyplněno na základě Místa realizace (obec).
Navýšení dotace (kraj), (Kč) – vyplňte hodnotu v procentech v případě dalšího navýšení dotace krajem.
Navýšení dotace (obec), (Kč) – vyplňte hodnotu v procentech v případě dalšího navýšení dotace obcí.
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Pozn. Některé obce můžou navyšovat dotaci pevnou částkou v Kč. V tomto případě, přepněte pomocí přepínače
z % na Kč a zadejte částku v korunách.

Výše dotace
Základní výše dotace:

80

%

Navýšení dotace vzhledem k lokalitě:

5

%

Navýšení dotace (kraj)

5

%

5 000

Kč

v Kč

Navýšení dotace (obec)

Celkové procento dotace:

v%

90 % + 5000 Kč

Celková výše dotace:
Fyzická osoba zaplatí celkem:

%, Kč

116 600

Kč

7 400

Kč

Celkové procento dotace (%) – automaticky vyplněno. Jedná se o součet Základní výše dotace + Navýšení
dotace vzhledem k lokalitě + Navýšení dotace (kraj) + Navýšení dotace (obec). Hodnota celkového procenta
dotace musí být menší nebo rovna 100 %, v opačném případě, bude uživatel vyzván ke kontrole zadání.
Pozn. V případě, že v políčku Navýšení dotace (obec) je navýšení vyjádřeno v korunách, tak celkové procento
dotace je rozděleno na navýšení vyjádřeno v % + navýšení obcí v Kč.

Celková výše dotace (Kč) – automaticky vyplněno. Celkové procento dotace se aplikuje na Celkové vynaložené
způsobilé výdaje.
Fyzická osoba zaplatí celkem (Kč) – automaticky vyplněno. Rozdíl mezi Celkovou vloženou částkou fyzickou
osobou a Celkovou výši dotace.

2.2
2.2.1

Oblast 2 „KONSTRUKCE KOTLE“
Popis stavu před výměnou

Vyberte konstrukci starého kotle
Prohořívací kotel

Odhořívací kotel

Starý zplyňovací kotel

V části „Popis stavu před výměnou“ zvolte stávající starý zdroj na pevná paliva ze tří možostí:
Prohořívací kotel - kotel, v němž probíhá postupné spalování, a spaliny procházejí přes vrstvu paliva.
Odhořívací kotel - kotel, v němž probíhá postupné spalování paliva ve vrstvě plynule doplňované,
přičemž spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva.
Starý zplyňovací kotel – kotel je konstruován pro spalování pevných paliv na principu zplyňování za
použití odtahového ventilátoru.
Pozn. Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna zdrojů tepla na
pevná paliva s ručním přikládáním. V rámci dotace nelze podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým
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přikládáním paliva. Nelze také podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani
za kotel spalující uhlí a biomasu.

2.2.2

Popis stavu po výměně

Moderní kotel splňující Nařízení
komise EU 2015/1189, kterým se
provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES
pokud jde o požadavky na
Ekodesign kotlů na tuhá paliva.

✓ Automatický kotel

Části Popis stavu po výměně je automaticky přiřazena volba Způsob dopravy paliva nového kotle z Oblasti 1 a
to:
Nový zplyňovací kotel – moderní typ kotle pro spalování pevných paliv na principu zplyňování za
použití odtahového ventilátoru.
Automatický kotel – moderní typ kotle s plně automatickým řízením spalování pevných paliv.
Pozn. Budou podporovány pouze moderní kotle splňující Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na Ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Těmto požadavkům vyhovují pouze moderní automatické a zplyňovací kotle.

2.3
2.3.1

Oblast 3 „Účinnost kotle“
Popis stavu před výměnou

Účinnost kotle

Automaticky dle konstrukce
55

Zadat ručně
55

%

Na základě výběru konstrukce starého kotle je tomuto kotli automaticky přirazena orientační účinnost a to:
55 % pro prohořívací kotle,
65 % pro odhořívací kotle,
70 % pro staré zplyňovací kotle.
Pozn. v případě, že uživatel chce použít jinou hodnotu pro účinnost starého kotle (např. ze štítku kotle), má
možnost zadat hodnotu pro účinnost ručně pomocí přepínače „Zadat ručně“.

2.3.2

Popis stavu po výměně

Účinnost kotle

Automaticky dle konstrukce
90

Zadat ručně
55

%

Na základě výběru konstrukce nového kotle je kotli automaticky přirazena orientační účinnost a to:
90 % pro automatické kotle,
88 % pro zplyňovací kotle,
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Pozn. v případě, že uživatel chce použít jinou hodnotu pro účinnost nového kotle (např. ze štítku kotle), má
možnost zadat hodnotu pro účinnost ručně pomocí přepínače „Zadat ručně“.

2.4
2.4.1

Oblast 4 „POUŽÍVANÁ PALIVA“
Popis stavu před výměnou
Množství spaleného
Podíl používaných paliv
(vyplněno automaticky) [%] paliva za rok [PRMr1), t]
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Hnědouhelné brikety
Koks
Dřevěné brikety
Celkový podíl

Pozn.

1)

57

10,0

PRMr1)

Doplnit množství
Doplnit množství
43
Doplnit množství
Doplnit množství
Doplnit množství
100

0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0

PRMr1)
t
t
t
t
t
%

PRMr - prostorový metr rovnaný suchého dřeva

V prvním kroku zatrhněte druhy základních paliv, která spalujete ve starém kotli. Následně doplňte do žlutých
políček množství spáleného paliva za rok v PRMr (PRMr – prostorový metr rovnaný suchého dřeva, platí pro
měkké a tvrdé dřevo) nebo v tunách (t – platí pro ostatní paliva). Hmotnostní podíl používaných paliv je potom
vyplněn automaticky (modrá políčka).
Pozn.
Uživatel má u dřeva možnost zvolit následující druhy dřeva:
Měkké dřevo – zde patří smrk, jedle, borovice, lípa apod. Orientační hmotnost 1 PRMr měkkého
suchého dřeva pro přepočet na tuny je stanovena na 400 kg/PRMr.
Tvrdé dřevo – zde patří buk, dub, habr, bříza apod. Orientační hmotnost 1 PRMr tvrdého suchého
dřeva pro přepočet na tuny je stanovena na 590 kg/PRMr.
Jednotky měření dřeva:

•

2.4.2

PRMr – prostorový metr rovnaný. Jedná se o prostor 1 x 1 x 1 metr, ve kterém jsou polena rovnaná s co
nejmenším podílem volného místa.
PRMs – prostorový metr sypaný. Jedná se o prostor 1 x 1 x 1 metr, do kterého jsou polena volně sypaná.
PRMr obsahuje díky uložení polen přibližně o 30 až 40 % více dřeva než PRMs.

Popis stavu po výměně
Množství spaleného paliva
za rok (vyplněno
1)

2)

automaticky) [PRMr , t ]
Měkké dřevo

-

Tvrdé dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Hnědouhelné brikety
Dřevěné pelety
Dřevěné brikety

50

1,7
1,7
Celkový podíl

50
50
50
25
100
0
100

Pozn.
Pozn.

Podíl používaných paliv
[%]

1)

Celkový podíl je v pořádku.

pro měkké a tvrdé dřevo,

10

2)

ostatní paliva
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V prvním kroku zatrhněte druhy paliva, která chcete spalovat v novém podporovaném kotli. Na základě volby
z oblasti 1 (typ kotle a způsob dopravy paliva) jsou zvýrazněná ta paliva, která jsou pro danou kombinaci
vhodná. Např. pro kotel s ručním přikládáním spalující pouze uhlí se mezi vhodná paliva řadí černé uhlí, hnědé
uhlí a hnědouhelné brikety. V druhém kroku doplní uživatel předpokládaný podíl použití jednotlivých paliv. Na
základě této informace je vypočítáno množství jednotlivého paliva dle účinnosti nového kotle (Oblast 3),
výhřevnosti (Oblast 5) a vypočtené roční spotřeby tepla (Oblast 6) v PRMr (platí pro měkké a tvrdé dřevo)
nebo v tunách (platí pro ostatní paliva).
Pozn. Celkový podíl (součet jednotlivých podílů) musí být vždy 100 %! V opačném případě nelze vypočítat roční
úsporu a návratnost investice. Uživatel je při vyplňování upozorněn, že je nutné upravit celkový podíl na 100 %:

CHYBA - Celkový podíl je menší než 100 %:

CHYBA - Celkový podíl je větší než 100 %:

SPRÁVNĚ - Celkový podíl je v pořádku 100 %:
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2.5

Oblast 5 „CENA A VÝHŘEVNOST PALIVA“

Oblast platí pro oba stavy, tj. pro stav před a po výměně:

Cena paliva včetně DPH
Automaticky
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Hnědouhelné brikety
Koks
Dřevěné pelety
Dřevěné brikety
Pozn.

1 100
1 300
5 400
3 000
5 100
7 000
5 500
5 000
1)

Ručně
1 100
1 300
5 400
3 000
5 100
7 000
5 500
5 000

1)
1)

Kč/t
Kč/t
Kč/t
Kč/t
Kč/t
Kč/t

cena za PRMr - prostorový metr rovnaný dřeva

Na základě volby paliv v oblasti 4 „Používaná paliva“ jsou zvýrazněna vybraná paliva a automaticky jsou
k těmto palivům přiřazené doporučené hodnoty pro cenu (Kč/PRMr, Kč/t) a výhřevnost jednotlivých paliv
(MJ/kg). Cenu prosím uvádějte včetně DPH.

Výhřevnost paliva
Automaticky
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Hnědouhelné brikety
Koks
Dřevěné pelety
Dřevěné brikety

15,5
15,5
26,0
17,0
17,0
28,0
17,0
16,5

Ručně
15,5
15,5
26,0
17,0
17,0
28,0
17,0
16,5

MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg

Pozn.

Cenu uvádějte včetně DPH.
Cena a výhřevnost použitých paliv se může výrazně lišit v závislosti na obsahu vody, popeloviny, původu
paliva, jeho stáří, dodavateli apod. Z tohoto důvodu má uživatel možnost zvolit ceny a výhřevnosti paliv
ručně pomocí přepínače „Ručně“ dle konkrétní situace, za kterou uživatel palivo nakupuje.
Cenu za nakoupené dřevo uvádějte v Kč za prostorový metr rovnaný (PRMr).

2.6
2.6.1

Oblast 6 „ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA“
Popis stavu před výměnou
Spotřeba tepla [GJ/rok]
72

Roční spotřeba tepla (GJ) je vypočtena automaticky na základě množství spáleného paliva za rok (Oblast 4),
výhřevnosti jednotlivých paliv (Oblast 5) a stanovené účinnosti starého kotle (Oblast 3).
12
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Pozn. V případě, že neznáte množství spáleného paliva za rok, lze velmi orientačně vypočítat roční spotřebu tepla
tak, že zadáte množství konkrétního paliva v Oblasti 4 u stavu před výměnou (starý kotel) způsobem, aby se
hodnota roční spotřeby tepla pohybovala následovně:
Přibližně 45 GJ/rok – pro menší zateplený dům, popř. byt.
Přibližně 70 GJ/rok – pro částečně zateplený rodinný dům.
Přibližně 110 GJ/rok – velký rodinný dům, nezateplený.

2.6.2

Popis stavu po výměně
Spotřeba tepla [GJ/rok]
68

Snížení tepelných ztrát [%]
5

Roční spotřeba tepla (GJ) je vypočtena automaticky a je rovna roční spotřebě tepla stavu před výměnou
ponížena o Snížení tepelných ztrát (%).
Pozn. Snížení tepelných ztrát (%) představuje hodnotu snížení tepelných ztrát pro realizaci mikro energetických
opatření uvedených v 2.1.1. Jedná se o odhad - tuto hodnotu není možné přesně stanovit. Jedná se o určité
zjednodušení a doporučené rozmezí pro tuto buňku je 1 až 10 %. Čím vyšší bude hodnota snížení tepelných ztrát,
tím více se sníží roční spotřeba tepla pro „Stav po výměně“.

2.7

Oblast 7 „ROČNÍ NÁKLADY“

7 ROČNÍ NÁKLADY
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Hnědouhelné brikety
Koks
Dřevěné brikety
Celkem za rok

11 000
8 700
-

19 700

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Hnědouhelné brikety
Dřevěné pelety
Dřevěné brikety
Celkem za rok

11 445
-

11 445

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

Oblast je vyplněna automaticky. V této oblasti jsou shrnuty roční náklady na jednotlivá paliva a celkové roční
náklady za palivo (Kč/rok).

2.8

Oblast 8 „ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY ZA PALIVOVÉ NÁKLADY A NÁVRATNOSTI
INVESTICE“

V poslední oblasti je automaticky vypočtena roční úspora palivových nákladů, resp. navýšení ceny za palivo
(Kč/rok), a dále návratnost investice při realizaci výměny starého zdroje tepla na pevná paliva v rodinných
domech za nový nízkoemisní zdroj na pevná paliva.
Pozn.
Návratnost investice je orientační a vychází z porovnání palivových nákladů při změně používaného
druhu paliva a změně účinnosti zdroje. Ve výpočtu nejsou zahrnuty náklady na odvoz popele, revize,
údržbu, cena práce obsluhy apod., dále se neuvažuje s meziročním nárůstem ceny paliva.
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Příklad: V případě, že celková cena za palivo je vyšší před realizaci výměny:
8 ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY ZA PALIVOVÉ NÁKLADY A NÁVRATNOSTI INVESTICE

4 100
7,1

Orientační porovnání ročních palivových nákladů

Kč/rok
let

Náklady na vytápění
[Kč/rok]

ROČNÍ ÚSPORA PALIV. NÁKLADŮ
NÁVRATNOST INVESTICE

60 000
50 000
40 000

30 000
20 000
10 000

23 000

18 900

0
Před výměnou

Po výměně

Příklad: V případě, že celková cena za palivo je vyšší po realizaci výměny:
8 ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY ZA PALIVOVÉ NÁKLADY A NÁVRATNOSTI INVESTICE

NÁVRATNOST INVESTICE

6 441
Není

Orientační porovnání ročních palivových nákladů

Kč/rok
Náklady na vytápění
[Kč/rok]

NÁRUST CENY ZA PALIVO

60 000
50 000
40 000

30 000
20 000
10 000

23 000

29 441

0
Před výměnou
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3

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Majitel rodinného topí v 15 let starém prohřívacím litinovém kotli s ručním přikládáním. Majitel má nyní v plánu
pořídit automatický kotel, ve kterém bude převážně spalovat hnědé uhlí (75 % hmotnostní podíl) a příležitostně
dřevní pelety (25 % podíl):
Rodinný dům se nachází v Nošovicích (MS kraj). Navýšení dotace vzhledem k lokalitě je tedy o
5 %. Moravskoslezský kraj navíc přispívá k dotaci bonusem ve výši 5 % a obec dalšími 5 %.
Ve starém kotli majitel spálil za předchozí rok hnědé uhlí v množství 3 t, černé uhlí v množství
1 t a měkké dřevo v množství 6 PRMr.
Při volbě automatického kotle nemusí majitel instalovat akumulační nádrž. Nemá ani v plánu
její pořízení z důvodu nedostatku prostor.
V domě nedošlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna
oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,
tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na
realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném
dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).
Majitel tedy musí oslovit Energetického specialistu a nechat si u něj vypracovat posudek
s doporučením, jaké mikro energetické opatření by měl realizovat.
Majiteli je doporučena instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních
dveří (viz seznam mikro energetických opatření v kapitole 2.1.1) v celkové výši 12 tis. Kč
včetně služeb Energetického specialisty. Bylo odhadnuto snížení tepelných ztrát vlivem
realizace mikro energetických opatření o 5 %.
Při vyplňování aplikace vychází majitel z přednastavených a doporučených hodnot pro
účinnost, cenu a výhřevnost použitých paliv.
Celková cena za kotel a otopnou soustavu včetně služeb spojené s realizací je stanovena ve
výši 120 tis. Kč.
Vynaložené způsobilé výdaje tedy činí celkem 120 tis. Kč + 12 tis. Kč = 132 tis. Kč.

1 VÝPOČET VÝŠE DOTACE
Typ nového dotovaného kotle
Místo realizace (obec):

Nošovice

Způsob dopravy paliva nového kotle:
Je potřeba Průkaz energetické náročnosti budovy?

Ano

Ne

Cena za nový kotel a otopnou soustavu:

120 000

Kč

Cena za akumulační nádrž (není nutná):

0

Kč

Cena za mikroenergetická opatření (MEO):

12 000

Kč

Upravená cena za MEO (způsobilé výdaje max. 20 tis. Kč)

12 000

Kč

Celková vložená částka fyzickou osobou:

132 000

Kč

Celkové vynaložené způsobilé výdaje (max. 150 tis. Kč):

132 000

Kč

Po vyplnění majitel rodinného domu zjistí, že:
Má nárok na celkové procento dotace 90 % (75 + 5 + 5 + 5 %).
Celková výše dotace je potom 118 800 Kč z celkových vynaložených způsobilých výdajů (132 000 Kč).
Za realizaci výměny zdroje tepla zaplatí majitel celkem 13 200 Kč.
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Výše dotace
Základní výše dotace:

75

%

Navýšení dotace vzhledem k lokalitě:

5

%

5

%

5

%

90

%

Celková výše dotace:

118 800

Kč

Fyzická osoba zaplatí celkem:

13 200

Kč

Navýšení dotace (kraj)
v Kč

Navýšení dotace (obec)

v%

Celkové procento dotace:

Z pohledu roční úspory a návratnosti investice je tato výměna pro majitele výhodná, protože:
Roční úspora za palivo je 6 863 Kč.
Návratnost investice po dotaci (13 200 Kč) se bude pohybovat okolo dvou let.
8 ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY ZA PALIVOVÉ NÁKLADY A NÁVRATNOSTI INVESTICE

NÁVRATNOST INVESTICE

6 863
1,9

Orientační porovnání ročních palivových nákladů

Kč/rok
let

Náklady na vytápění
[Kč/rok]

ROČNÍ ÚSPORA PALIV. NÁKLADŮ

60 000
50 000
40 000

30 000
20 000
10 000

21 000

14 137

0
Před výměnou

Uvedený modelový příklad je k dispozici ve druhém sešitu aplikace:
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4

DOPORUČENÁ LITERATURA

Pro hlubší porozumění problematiky doporučujeme nastudování článků kolektivu VŠB-TUO VEC,
které jsou zveřejněné na portále TZB-info:
Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020?
SMOKEMANovo desatero správného topiče
Stanovení účinnosti kotlů
Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek
Praktické zkušenosti s emisemi z malých topenišť
Potenciál využití katalyzátorů při spalování dřeva v domácnostech
Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky?
Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě
Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení
Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř?
Jak si doma změřit účinnost spalovacího zařízení a lze účinnost nějak zvětšit?
Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?
O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích aneb palivo, tvorba znečišťujících látek a
spalování jako vztah muže a ženy. Odkaz: část první a druhá.
Proces hoření kusového dřeva
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