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V poslední době se objevují přípa-
dy, kdy zástupci různých společností 
obchází předsedy SVBJ s nabídkou 
pořízení vlastní domovní kotelny a 
odpojení se od centrálních dodávek 
tepla. 

Svoji „výhodnou“ nabídku zdů-
vodňují vlastním výpočtem, kde jsou 
porovnávány náklady při provozu 
vlastní kotelny se stávajícími náklady 
z centrálního zdroje. V jejich výpo-
čtech jsou ale často záměrně zkreslo-
vány nejen pořizovací náklady za vy-
budování vlastní kotelny, komínu a 
případného posílení plynové přípoj-
ky, ale není rovněž počítáno s rein-
vesticí po skončení životnosti zaříze-
ní. Odpisy z tohoto nového zařízení 
jsou „opomenuty“ a nejsou započítá-
vány do ceny tepla. Obdobné je to i 
s ostatními nákladovými položkami.  
V porovnání bývá často navyšována 
skutečná cena tepla od stávajícího do-
davatele, a naopak podhodnocovány 
vlastní náklady při provozu plynové 
kotelny, jako jsou náklady na obslu-
hu a údržbu zařízení, náklady na re-
vize, kontroly a prohlídky, které musí 
být v kotelnách prováděny. Rovněž 
dochází v nabídkách ke zkreslování 
skutečně potřebného množství tepla 
při provozu vlastní kotelny.

Závěrem jsou vyčísleny roční úspo-
ry za vytápění z vlastní domovní ko-

telny v řádu několika tisíc korun na 
byt.  

Všechny tyto uvedené skutečnos-
ti jsou záměrným klamáním „Spo-
lečenství vlastníků bytových jed-
notek“ s jediným cílem – dostat 
zakázku na realizaci domovní ko-
telny.

Je nutné podotknout, že jediným 

skutečně objektivním posouzením 
výhodnosti či nevýhodnosti odpo-
jení domu od CZT je energetický 
posudek, zpracovaný energetickým 
specialistou, který má oprávnění ke 
zpracování energetického auditu a 
posudku a má složenou příslušnou 
zkoušku u ministerstva průmyslu a 
obchodu. Energetický posudek má 

striktně daná pravidla, aby se zabrá-
nilo účelovému zkreslování investič-
ních a provozních nákladů při provo-
zu vlastní kotelny.

Posouzení se provádí na dobu 20 
let a po 10 letech musí být počítá-
no s  reinvesticí zdrojové části. Ča-
sová hodnota peněz je zohledňová-
na diskontováním všech peněžních 
toků k počátečnímu roku investice. 
Diskontní sazba musí být rovna 4 
% v souladu s vyhl. 480/2012 Sb. o 
energetickém posudku a energetic-
kém auditu. Rozhodujícím kritériem 
finanční analýzy pro posouzení eko-
nomické přijatelnosti je čistá sou-
časná hodnota (NPV) a pomocným 
ukazatelem je vnitřní výnosové pro-
cento.  

Bližší podrobnosti týkající se po-
rovnání nákladů na provoz plyno-
vé kotelny při odpojení od soustavy 
centrálního zásobování teplem jsou 
uvedeny na stránkách ministerstva 
životního prostředí.  
https://www.mzp.cz/cz/ekono-
micka_prijatelnost_vyuziti_tepla   
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