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ÚVOD
Prístup k čistým, bezpečným a cenovo dostupným energiám je in-
tegrálnou súčasťou každého smart city. Aj slovenské mestá dnes 
čelia v oblasti vykurovania mnohým výzvam - znížiť závislosť na fo-
sílnych palivách, zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách a zvýšiť podiel 
obnoviteľných zdrojov energie v palivovom mixe.

Dobre informovaný spotrebiteľ môže svojimi krokmi prispievať k čo 
najmenšiemu zaťažovaniu životného prostredia pri  uspokojovaní 
svojich nárokov na energie. Domácnosti totiž viac ako 70 % spotre-
bovanej energie použijú na  vykurovanie a  ohrev vody. Preto treba 
systému vykurovania venovať pozornosť.

Systémy CZT sú odpoveďou na tieto aktuálne výzvy, ktorých cieľom 
je zníženie emisií a zlepšenie kvality ovzdušia.

Cieľom tejto brožúry je čo najjednoduchšie priblížiť spotrebiteľovi vý-
znam CZT, najmä z hľadiska jeho prínosu ku kvalite ovzdušia v mes-
tách, a postavenie štátu, obcí/miest, dodávateľa tepla a spotrebiteľa 
pri výrobe a distribúcii tepla.
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SYSTÉMY CZT
Pri systémoch CZT sú jednotlivé objekty spotreby tepla (bytové domy, školy, škôlky, 
nemocnice, služby, administratívne budovy, priemysel a podobne) zásobované teplom 
z jedného zdroja.

Ucelené systémy CZT v určitom území pozostávajú zo zdroja tepla (tepláreň, kotolňa), 
tepelno-technických zariadení (odovzdávacie stanice tepla) a  rozvodných tepelných 
sietí s teplonosným médiom, ktorými je teplo distribuované ku konkrétnym objektom 
v danom území.

Aby sa teplonosné médium dostalo z centrálneho zdroja na konkrétne miesto spotreby 
v požadovaných tepelných a tlakových parametroch (teplá vykurovacia voda v radiáto-
roch a teplá voda pre bežnú spotrebu) sú potrebné odovzdávacie (výmenníkové) stani-
ce tepla. Odovzdávacia stanica tepla je tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo 
z primárneho média (napr. horúca voda) odovzdávané médiu sekundárnemu. V prípade 
výmenníkových staníc na sídliskách sa teplo a teplá voda z nich následne rozvádza se-
kundárnymi rozvodmi priamo do objektov spotreby.
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V prípade domovej  odovzdávacej  stanice tepla je  táto umiestnená priamo v objekte 
spotreby, kde dochádza k odovzdaniu tepla z centrálneho zdroja vo výmenníkoch na 
teplú vykurovaciu vodu a teplú úžitkovú vodu.

Systémy CZT vytvárajú v mestách inteligentný energetický systém. Dokážu efektívne 
prepájať výrobu a spotrebu, umožňujú skladovať energiu (v podobe tepla) v čase jej pre-
bytku, využívať rôzne formy energie, ktoré v meste vznikajú, a „odpadové“ teplo, ktoré 
inak uniká v podobe emisií do ovzdušia. 

Systémy CZT vytvárajú v mestách inteligentný energetický systém. Dokážu efektívne 
prepájať výrobu a spotrebu, umožňujú skladovať energiu (v podobe tepla) v čase jej pre-
bytku, využívať rôzne formy energie, ktoré v meste vznikajú, a „odpadové“ teplo, ktoré 
inak uniká v podobe emisií do ovzdušia.

VEDELI STE ...

• Podiel CZT v  rámci EÚ na  vykurovaní a  chladení predstavuje v  súčasnosti 9 %, 
stratégia EÚ pre vykurovanie a chladenie predpokladá, že sa tento podiel zvýši na  
50 % do roku 2050.

• Podiel obyvateľov, ktorí využívajú výhody CZT: napr. Island (92 %), Lotyšsko (65 %), 
Dánsko (63 %), Litva (57 %), Estónsko (62 %), Poľsko (53 %), Švédsko (52 %), Fínsko  
(50 %), Slovensko (35 %).

• Súčasťou systémov CZT je distribučná sieť, v Európe má najdlhšiu sieť CZT Dánsko 
(29 000 km), nasleduje Švédsko (23 667 km), Nemecko (20 219 km). Slovensko evi-
duje takmer 5 000 km tepelných rozvodov.
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PRÍNOSY CZT 
Slovensko je charakterizované rozvinutými systémami CZT, ktoré pokrývajú viac ako  
54 % potreby tepla. Systémy CZT majú široké spoločenské výhody. V mestách vytvárajú 
flexibilnú pružnú sieť schopnú nielen vyrábať a dodávať teplo a chlad, ale aj integrovať 
a akumulovať teplo z variabilných obnoviteľných zdrojov: teplo vznikajúce pri  výrobe 
elektriny alebo teplo z priemyselných procesov.

Šetrné k životnému prostrediu

Systémy CZT sú šetrné k  životnému prostrediu a  kvalite ovzdušia. Jeden zdroj tepla 
dokáže zásobovať teplom tisíce domácností. Každý takýto zdroj podlieha prísnym envi-
ronmentálnym štandardom určených legislatívou.

Pri decentralizovanom systéme vykurovania si objekty teplo na  vykurovanie a  teplú 
vodu vyrábajú individuálne len pre  vlastnú spotrebu. Umiestnenie množstva kotolní 
priamo v  obytnej zóne spôsobuje vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok vo  výške 
obytných podlaží. Negatívne emisné účinky z kotolní sa sčítavajú a obmedzujú komfort 
bývania a negatívne vplývajú na zdravie obyvateľov.
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Teplo bez starostí 

Dodávka tepla a teplej vody all inclusive, komfortná, bezpečná, ekologická bez starostí 
spotrebiteľa až do domu. Teplo sa vyrába mimo miesta konečnej spotreby. Vo vykuro-
vanom objekte nehrozí nebezpečie výbuchu, ani otravy oxidom uhličitým. Odovzdáva-
cia stanica tepla zaberá malý priestor.

Pravidelné servisné kontroly a revízie zariadení, nepretržitý dohľad dispečingu a non-
stop havarijná služba, ktorá rieši prípadné problémy od  výroby tepla, cez  distribúciu 
až po jeho konečnú dodávku, rýchlo odhalia prípadný poruchový alebo havarijný stav 
a vzniknutú situáciu bezodkladne vyriešia.

Spoľahlivosť zásobovania

Dôkladná údržba tepelných zariadení, odborná starostlivosť a investície do moderných 
technológií zaručujú spoľahlivú celoročnú dodávku tepla a teplej vody. Keď otočíte ko-
hútik, tečie teplá voda. Keď je chladno, radiátory sú teplé. Tepelná sústava je zabez-
pečená záložnými výrobňami tepla, čím sa znižuje závislosť od jedného druhu paliva, 
čo zvyšuje energetickú bezpečnosť. Spoľahlivá a rovnomerná dodávka tepla je aj v ex-
trémnych poveternostných podmienkach.
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Prijateľná koncová cena

Cena tepla patrí do  kategórie cien úradne určených a  tzv. maximálnych, t. j. takých, 
ktoré nie je prípustné prekročiť. Cena tepla z CZT vždy obsahuje konečnú cenu tepla 
a každému výrobcovi tepla ju schvaľuje ÚRSO. Tá zahŕňa všetky ekonomicky oprávne-
né náklady: palivo, mzdy zamestnancov, distribúciu, servis, opravy, obstaranie hmot-
ného majetku a nehmotného majetku, poistenie, revízie atď. Cena sa na prvý pohľad 
môže javiť vyššia ako cena z individuálneho zdroja, ale je to preto, že prezentované ceny 
domových kotolní nezahŕňajú všetky náklady na teplo, resp. ich v ročnom vyúčtovaní 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uvádzajú v iných položkách 
vyúčtovania.

Na Slovensku je približne 340 výrobcov a dodávateľov tepla zo systémov CZT. Ich jed-
notkové ceny tepla sa môžu líšiť, čo je dané lokálnym charakterom tepelného hospo-
dárstva,  rozličnou štruktúrou tepelných zariadení, rôznym typom používaného paliva 
a spôsobom zásobovania teplom v jednotlivých mestách a obciach. Aby nedošlo k ne-
oprávneným nákladom, ÚRSO vyhláškou stanovuje oprávnené náklady  pre každého 
výrobcu, ktoré si do ceny tepla môže zahrnúť, a  tie následne kontroluje pri vydávaní 
cenového rozhodnutia a následne aj pri ročnom vyúčtovaní tepla.

Dekarbonizácia dodávky tepla v budovách 

Podiel výroby tepla v kogenerácii, v ktorom sa v jednom procese vyrába elektrina a tep-
lo, bude rásť, lebo prináša cca 30 % úsporu primárneho paliva. Podiel výroby tepla z uh-
lia sa zníži z dnešných 18 % zníži na 0 % najneskôr do roku 2025. Systémy CZT sú súčasne 
aj akumulačné systémy, dokážu skladovať teplo vyrobené v čase jeho prebytku, napr. 
z priemyslu alebo cirkulárnej ekonomiky a následne ho používať v špičkách spotreby.
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Využívanie OZE v systémoch CZT

Smernica EP a  Rady (EÚ) 2018/2001 
o  podpore využívania energie z  obnovi-
teľných zdrojov a  následne aj INEKP SR 
kladú dôraz na  používanie OZE vo  vy-
kurovaní a chladení na systémy CZT. Sys-
témy CZT budú v  nasledujúcich rokoch 
dôležité pre  energetickú transformáciu. 
Práve vysoký stupeň centralizácie záso-
bovania teplom vytvára dobré technic-
ké predpoklady na  využívanie širokého 
spektra OZE. V  INEKP je určený záväzný 
cieľ zvyšovania OZE v hodnote minimálne 
jedného percentuálneho bodu ročne.

Nová komodita - chlad

Systémy CZT sú pripravené na zavedenie a poskytovanie novej komodity „CHLADU“ 
pre priemyselných, ako aj komunálnych klientov v rámci existujúcich tepelných sústav. 
Referencie sú už v prevádzke. Výroba chladu prebieha v tzv. absorpčnom chladiči, ktorý 
(na rozdiel od konvenčných zdrojov chladu – kompresorov) využíva na výrobu chladu 
teplo a nie elektrickú energiu a neekologické typy chladív s rizikom skleníkového efektu.

Tým, že dodávka chladu je aktuálna v lete, keď nie sú využívané kapacity tepelných za-
riadení, je tu možnosť optimalizácie celoročného využitia inštalovaných kapacít. V čase, 
keď potreba elektriny rastie so stúpajúcou potrebou chladiť a s nástupom elektromobi-
lity, bude užitočné, ak sa potrebný elektrický príkon budovy/priemyselného odberateľa, 
potrebný na chladenie, nahradí tepelným príkonom obsiahnutým v existujúcich kapaci-
tách funkčných systémov CZT.
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NEDOSTATKY CZT
Každý rozvod (tepla, ale aj vody, plynu 
a elektriny) vykazuje distribučné straty. 
Straty sú nevyhnutným sprievodným 
javom rozvodov. Vznikajú prestupom 
tepla z teplejšieho prostredia do chlad-
nejšieho. Miera tepelných strát závisí 
od rozdielu teplôt napr. medzi vykuro-
vaným a vonkajším priestorom, veľkosti 
ochladzovaných plôch a tepelno-tech-
nických vlastností rozvodov. Cena tepla 
môže zahŕňať tepelné straty maximál-
ne vo  výške strát stanovených legis-
latívou. Ekonomicky oprávnenými ná-
kladmi podľa vyhlášky č. 248/2016 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v tepelnej energetike, sú náklady na nákup paliva do maximálnej výšky určenej podľa 
ukazovateľov energetickej účinnosti, určených pri poslednom overovaní hospodárnosti 
prevádzky sústav tepelných zariadení. Ide o to, aby odberateľ bol chránený a podieľal 
sa svojimi nákladmi len na tých stratách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho dodávku tepla.

Technický stav časti rozvodov tepla zodpovedá veku a spôsobu využívania. Časť roz-
vodov je používaná cca 40 rokov. Aj keď sa podľa potreby rozvody tepla opravujú, udr-
žiavajú a  po častiach aj vymieňajú, ich technický stav a  dimenzie už nezodpovedajú 
súčasným potrebám a požiadavkám. Preto modernizácia a úplná výmena rozvodov je 
na prvom mieste smerovania investícií a aj smerovania podporných fondov najmä z EÚ. 
Znížením tepelných strát v systéme sa šetrí aj životné prostredie a palivo a znižujú sa 
emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.
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ZABEZPEČENIE FUNGOVANIA CZT

Zo strany dodávateľa

Prioritou každého výrobcu musí byť snaha zefektívniť svoju výrobu tepla tak, aby bola 
jeho cena pre konečného spotrebiteľa atraktívna a výroba tepla ekologická: 

• Pokračovať v  rekonštrukciách a  modernizáciách distribučných sietí tepla. Opotre-
bované rozvody nahrádzať moderným predizolovaným potrubím a  podľa spotreby 
odberateľov upravovať aj dimenzie potrubí. Hlavnými stimulmi pre tieto náročné in-
vestičné akcie sú zvýšenie bezpečnosti dodávok tepla, odstránenie neplánovaných 
odstávok a tým najdôležitejším je zníženie strát rozvodov.

• Pokračovať v investovaní do odovzdávacích staníc tepla umiestnených priamo v ob-
jekte odberateľov (bytové domy, školy, škôlky a podobne). Tým je možné parametre 
vykurovania nastavovať priamo pre daný objekt a vďaka presnej regulácii a nastaveniu 
pre konkrétny objekt zabezpečujú úsporu energie. 

• Prechádzať z výroby tepla v kotloch (mono výroba tepla) na teplo vyrábané v kogene-
rácii. Kombinovaná výroba elektriny a tepla je založená na princípe združenej výroby, 
t. j. na jednom zariadení sa súčasne vyrába elektrická energia aj teplo. Vďaka tomu je 
možné dosiahnuť až 35 % úsporu paliva. To má v konečnom dôsledku priaznivý dopad 
na cenu tepla pre odberateľa.

• Rozširovať fungujúcu spoluprácu s odberateľmi v oblasti dodávky tepla o novú komo-
ditu chlad. Dodávka chladu je perspektívne odvetvie. Napomáha tomu architektúra 
projektov, pri ktorej je chladenie nevyhnutnosť (výškové presklené budovy) a zároveň 
čím ďalej tým viac odmieta umiestnenie umiestnenia vonkajších jednotiek lokálnych 
zdrojov chladu pre jednotlivé byty na fasádach domov.

• Zaraďovať medzi zdroje moderné technológie využívajúce obnoviteľné zdroje ener-
gie, a tak eliminovať produkciu uhlíka.

• Poskytovať odberateľom aj služby naviac okrem dodávky tepla, napr. v prípade po-
rúch, poskytovať prostredníctvom svojho non-stop servisu aj pomoc odberateľom 
na ich zariadeniach vo vnútri domov, najmä pri haváriách. 

• Zintenzívniť Informačnú kampaň, poskytovať potrebné informácie, ktoré zvýšia infor-
movanosť obyvateľstva o možnostiach energetických úspor či už finančne náročných 
alebo nenáročných. Na základe týchto informácií by sa mal zvýšiť záujem obyvateľ-
stva o možnostiach dosiahnutia zníženia spotreby energií.
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Zo strany občana

Medzi mnohé výhody tepla zo systémov CZT patrí jeho stabilita, komfort, bezpečnosť, 
ekológia a prijateľná cena. Ak sa niekto plánuje odpojiť od CZT a postaviť si vlastný zdroj 
tepla, mal by: 

• si uvedomiť, že každý nový zdroj tepla na sídlisku ma negatívny vplyv na ovzdušie. 
Negatívne emisné účinky z kotolní sa sčítavajú a môžu významným spôsobom ob-
medziť komfort bývania a negatívne vplývať na zdravie obyvateľov. 

• sa poradiť s treťou stranou pre objektívne vypočítanie ceny tepla so všetkými náklad-
mi s ňou spojenými. 

• si uvedomiť, že spätné pripojenie sa k CZT môže byť finančne, technicky aj úradne 
komplikované, vrátane nového stavebného povolenia. 

• nerozhodovať unáhlene a mnohokrát pod tlakom a po 
presviedčaní dodávateľa kotlov, pretože výstavba no-
vého vlastného zdroja a  odpojenie sa od  centrálneho 
je vážne rozhodnutie, ktoré ovplyvní život obyvateľov 
domu na dlhé roky a to po všetkých stránkach, ekono-
mických, ekologických, materiálnych a  bezpečnost-
ných.

•  zistiť prečo platia neúmerne veľa za  teplo. Ako sa 
s  teplom v  dome a  aj v  každom byte hospodári. Je 
dom zateplený? Okná vymenené? Systém UK v dome  
hydraulicky vyregulovaný? Rozvody tepla v  suterén-
nych priestoroch zaizolované? Aký systém rozpočítava-
nia tepla sa presadil na schôdzi spoločenstva?

• si uvedomiť, že bude riešiť problémy v prípade poruchy, 
bude musieť sledovať legislatívu a  z  nej vyplývajúce 
povinnosti, kto bude za spoločenstvo niesť zodpoved-
nosť za prevádzku zdroja atď. 

• si uvedomiť, že s  odpájaním sa od  CZT dochá-
dza často v  súvislosti s  investovaním do  zateplenia 
a  výmeny okien. Tu treba pamätať na  to, že budo-
va po  takejto obnove musí spĺňať energetickú triedu 
globálneho ukazovateľa podľa zákona č. 555/2005  
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Potrebnú ener-
getickú triedu však nezabezpečí len výstavba plynovej 
kotolne, ale bytový dom musí mať aj zdroj tepla z OZE. 
Väčšinou je to inštalácia tepelného čerpadla/čerpadiel. 
Investícia a vlastná prevádzka zdroja predražuje výsled-
nú cenu tepla pre bytový dom.



12

Zo strany obce/mesta

Miestna samospráva má jedinečné postavenie pri rozvoji energetických systémov ako 
plánovač a súčasne aj ako regulátor rozvoja. Jej miesto je kľúčové pri tvorbe územných 
politík, miestnych koncepcií v oblasti energetiky. Od prístupu samosprávy a jej rozhod-
nutí závisí úspešnosť a efektívnosť na dosiahnutie cieľov ochrany zdrojov a životného 
prostredia v meste. Obec je povinná vypracovať a pravidelne aktualizovať Koncepciu 
rozvoja obcí a miest v tepelnej energetike v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike.

V koncepcii obec formuluje a  definuje cestu, ako plniť kľúčové ciele obce v  oblasti 
ochrany životného prostredia, znižovania uhlíka, bezpečnosti a hospodárnosti dodávok 
tepla, zabezpečenia cenovo dostupného tepla a podmienky pre systémový rozvoj sú-
stav tepelných zariadení na území mesta. Koncepciu musí mať vypracovanú každá obec 
s počtom obyvateľov nad 2 500. Vypracovaná koncepcia sa po schválení mestským za-
stupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Koncepcia by mala jasne stanovovať, ktoré lokality sa budú prednostne zásobovať tep-
lom zo  sústavy CZT. Takáto koncepcia umožní lepšie plánovanie investícií výrobcom 
a distribútorom tepla tak, aby si v jednotlivých častiach obce alebo mesta nekonkurovali 
rôzne formy zásobovania teplom a nemuseli sa budovať duplicitné zdroje tepla.

Koncepcia je potom kľúčová pri vydávaní záväzného stanoviska obce k výstavbe te-
pelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW do 10 MW 
na jeho území podľa zákona o tepelnej energetike.

Znižovanie CO2

Ochrana 
životného prostredia

Bezpečnost a hospodárnosť
dodávok tepla

Zabezpečenie 
cenovo dostupného tepla

Systémový rozvoj
sústav tepelných 

zariadení 
na území obce
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Ak sa mesto rozhodne povoľovať nové zdroje tepla, a tým odpájanie od systému CZT, 
tak musí mať aj plán: 

• ako bude riešiť zásobovanie obyvateľstva teplom ako celok, 

• ako bude kompenzovať náklady na teplo tým, čo zostanú na CZT, lebo každé odpoje-
nie od CZT znamená vyššie platby za teplo pre tých, ktorí zostávajú na CZT. Na nárast 
cien doplatia v konečnom dôsledku najviac sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, ško-
ly, nemocnice, opatrovateľské domovy, školy, škôlky a podobne. Pri odpojení viacerých 
domov vzrastie negatívny vplyv a naruší sa celá koncepcia tepelnej energetiky v meste.

• ako chce riešiť čistotu a kontrolu ovzdušia v súvislosti s vykurovaním, 

• čo mesto spraví, ak sa systém CZT rozpadne, lebo každé odpojenie vytvára prece-
dens, ktorý smeruje k rozpadu systému CZT ako takému.

Koncepcia rozvoja obcí a miest v tepelnej energetike obsahuje:

• Analýzu súčasného stavu (analýza územia, existujúcich sústav tepelných zariadení, 
zariadení na spotrebu tepla, dostupnosti palív a energií na území obce a  ich po-
diel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla, súčasného stavu zabezpečovania 
výroby tepla s dopadom na životné prostredie, spracovanie energetickej bilancie, 
jej analýza a stanovenie potenciálu úspor, hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných 
zdrojov energie a predpokladaný vývoj spotreby tepla na území mesta)

• Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia 
obce. Formulácia alternatív technického riešenia a rozvoja sústav tepelných zaria-
dení, vyhodnotenie požiadaviek na  realizáciu jednotlivých alternatív technického 
riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení, ekonomické vyhodnotenie technické-
ho riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 

• Závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce

Zo strany štátu

Štát je tvorcom národnej legislatívy v oblastiach energetiky a ekológie a zodpovedá za pl-
nenie záväzkov SR v oblasti klímy a ovzdušia. Vláda SR v roku 2019 vypracovala Integ-
rovaný národný energetický a klimatický plán, ktorý nahradil Energetickú koncepciu SR. 
INEKP bol spracovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999  
z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. 

Plán reaguje na podmienku udržateľného rozvoja, zabezpečenie súčasnej potreby oby-
vateľov bez obmedzenia možnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby. 
Medzi prioritami plánu sú aj opatrenia na podporu využívania účinných systémov CZT. 

Pre realizáciu opatrení potrebných na zabezpečenie dobrého fungovania CZT, ako aj 
na zabezpečenie minimálneho dopadu na životné prostredie, je možné využívať do-
datočné finančné schémy. Zdrojmi takejto podpory sú hlavne európske štrukturálne 
a investičné fondy a Modernizačný fond. Sú určené najmä na ochranu ovzdušia, moder-
nizáciu tepelných rozvodov, výstavbu zdrojov tepla na báze OZE a zvýšenie efektívnosti 
výroby elektriny a tepla kvôli zníženiu potreby primárnych palív.
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CENA TEPLA,  
CZT VERZUS DOMOVÁ KOTOLŇA
Cena tepla z každého zdroja, či už z individuálnej domovej kotolne alebo z CZT, pozo-
stáva z tzv. fixných a variabilných nákladov. 

Do fixnej zložky ceny tepla vstupujú náklady, ktoré nezávisia od množstva vyrobeného 
tepla. Sú to náklady, ktoré vznikajú bez ohľadu na množstvo vyrobeného tepla (náklady 
na obstaranie investície, opravy, údržbu, obsluhu, revízie, poistenie a podobne). Ak je 
rok teplejší a vyrobí sa menej tepla, za fixnú zložku ceny tepla sa platí stále rovnako. 
Platí to, samozrejme, aj naopak. Ak sa vyrobí viac tepla, pretože je tuhšia zima, tiež sa to 
na platbe za fixnú zložku ceny tepla neprejaví. Fixná zložka je obdobou platby za veľkosť 
ističa pri odbere elektrickej energie.

Pri variabilných nákladoch ide o náklady vynaložené v závislosti od množstva vyrobené-
ho tepla (náklady na palivo, elektrickú energiu, vodu, technologické hmoty a podobne). 
Variabilné náklady sú závislé na počasí (teplote). Ak je teplé počasie je nižšia výroba 
tepla, a teda náklady sú nižšie. 

Výpočet ceny tepla z  CZT sa riadi vyhláškou Úradu pre  regulácii sieťových odvetví  
č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. V zmysle 
tejto metodiky je v príklade vypočítaná skutočná cena tepla z domovej kotolne. Tak ako 
cena tepla z CZT, tak aj cena tepla z domovej kotolne obsahuje všetky náklady na vý-
stavbu a prevádzku zdroja tepla. Porovnávaná je cena tepla vyrobená z plynu.

Ceny tepla z CZT (fixná a variabilná zložka) sú zverejnené na webovej stránke Úradu 
pre regulácii sieťových odvetví.

Modelový príklad

počet bytov: 32

vykurovaná plocha: 2 996 m2 

spotreba tepla: 232,50 MWh

ÚK: 129,40 MWh

TÚV: 103,10 MWh
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 ▎ Porovnanie nákladov na teplo domu a bytu z domovej kotolne a z CZT 

investícia: 

58 800 € bez DPH

úrok: 5 %

doba splácania: 15 rokov

CZT

90,59
eur/MWh s DPH

84,84
eur/MWh s DPH

DOMOVÁ KOTOLŇA

NEPATRNÝ ROZDIEL
V CENE ZA TEPLO

CZT DOMOVÁ KOTOLŇA

Fixný náklad/rok 9 234 9 098

Variabilný náklad/rok 11 830 10 685

Celkový náklad/dom/rok 21 063 19 783

Náklad/byt/mesiac 55 52
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Z porovnania cien vidíme, že ak započítame do ceny tepla z domovej kotolne všetky 
náklady súvisiace s výrobou tepla, tak v porovnaní s maximálnou cenou tepla ÚRSO nie 
sú takmer žiadne rozdiely. Navyše porovnávaná cena tepla z CZT je maximálna cena 
tepla určená ÚRSO. Pri ročnom vyúčtovaní je konečná cena z CZT vždy nižšia (vráte-
nie preplatkov odberateľom v 13. faktúre).

A ak by sme prirátali k cene tepla z domovej kotolne všetky náklady na povinnosti, ktoré 
musí zabezpečovať systém CZT vrátane povinných investícií do využitia obnoviteľných 
zdrojov energie (obdobne ako majú účinné systémy CZT), náklady na nákup povoleniek 
uhlíka a podobne, tak cena tepla z domovej kotolne ešte stúpne.

Zároveň cena za dodávku tepla z CZT oproti cene tepla z domovej kotolne v sebe 
obsahuje pokrytie všetkých rizík spojených s dodávkou tepla. To znamená akákoľvek 
neočakávaná oprava/havária zariadení je realizovaná bez dopadu na cenu tepla od-
berateľa.

Komplexná bytová výstavba bola naprojektovaná, zrealizovaná a skolaudovaná vrátane 
zásobovania sídlisk teplom ako celok. Preto pri odpájaní sa od systému CZT sa nepo-
rovnáva ekonomická výhodnosť len z pohľadu odpájaného objektu, ale je nevyhnutné 
ju skúmať aj vo vzťahu k tomu, ako sa zvýšia náklady za teplo ostatným odberateľom, 
ktorým sa dodáva teplo z CZT, a to v dôsledku zníženia odberu tepla z CZT.
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EMISIE DO OVZDUŠIA,  
CZT VERZUS DOMOVÁ KOTOLŇA

Modelový príklad

Existujúci stav CZT (rok 2019):

Spotreba tepla na ÚK: 178 700 kWh/r

Spotreba tepla na prípravu 
TÚV:

126 764 kWh/r – vyčíslená 
na miesto výroby (centrálna 
kotolňa)

Celková spotreba tepla 
na bytový dom:

305 464 kWh/r

Účinnosť vonkajších roz-
vodov: 

0,938

Účinnosť výroby tepla: 1,029

Spotreba tepla v palive 
(výhrevnosť): 

316 477 kWh/r

Spotreba ZPN: 32 559 m3/r (pri obchodných 
podmienkach SPP)

Zdroj tepla: plynové kotly s nízkoemisnými 
horákmi

Individuálny zdroj tepla (uvažované pre rok 2019): 

Spotreba tepla na ÚK: 178 700 kWh/r

Spotreba tepla na prípravu 
TÚV:

118 841 kWh/r – vyčíslená 
na miesto výroby  
(bytový dom - kotolňa)

Celková spotreba tepla 
na bytový dom:

297 541 kWh/r

Účinnosť vonkajších roz-
vodov: 

1,000 (bez vonkajších rozvo-
dov)

Predpokladaná účinnosť 
výroby tepla: 

0,946

Spotreba tepla v palive 
(výhrevnosť): 

314 526 kWh/r

Spotreba ZPN: 32 359 m3/r (pri obchodných 
podmienkach SPP)

Zdroj tepla: kondenzačné  kotly
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Na výpočet množstva emitovaných znečisťujúcich látok boli použité emisné faktory 
uvedené a odporúčané MŽP SR od roku 2018.

 ▎ Emisné faktory pre spaľovacie zariadenie inštalované v súčasnej centrálnej 
plynovej kotolni

 ▎ Emisné faktory pre spaľovacie zariadenie v domovej plynovej kotolni

Vychádzajúc z údajov možno konštatovať, že emisie znečisťujúcich látok sú na základe 
praktických skúseností pri reálnej prevádzke individuálneho zdroja vyššie ako pri cen-
trálnom zdroji.

V prípade jednej domovej kotolne je rozdiel relatívne nízky. V prípade prechodu dodá-
vok tepla z CZT na decentralizované domové kotolne by sa však podstatne zvýšil počet 
takýchto zdrojov v obytnej zóne. Ich umiestnenie zdrojov priamo v obytnej zóne spôso-
buje vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok vo výške obytných podlaží. 

Prevažujúce 
palivo Kúrenisko

Príkon

[MW]

Emisné faktory

[kg/t] - pre tuhé a kvapalné palivá, [kg/106 m3] - pre plynné palivá

TZL TZL TZL SO2 NOx CO NMVOC TOC

Zemný plyn 
(distribuovaný 
v SR)

Kotol s nízkoemis-
nými pretl. horákmi

≥1÷<5 0,0 1,00 1,00 0,0 741,1 39,3 4,1 34,2

Prevažujúce 
palivo Kúrenisko

Príkon

[MW]

Emisné faktory

[kg/t] - pre tuhé a kvapalné palivá, [kg/106 m3] - pre plynné palivá

TZL TZL TZL SO2 NOx CO NMVOC TOC

Zemný plyn 
(distribuovaný 
v SR)

Kondenzačný 
kotol

≥0,05÷<0,3 0,0 1,00 1,00 0,0 906,5 333,1 4,7 39,2
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 ▎ Porovnanie množstva emisií na vykurovanie a prípravu teplej vody pri dodávke 
tepla z CZT a prostredníctvom individuálneho vykurovania

Negatívne emisné účinky z kotolní by sa sčítavali a spolu so znečistením z diaľkových 
prenosov emisií a dopravy by mohli významným spôsobom obmedziť komfort bývania 
a negatívne vplývať na zdravie obyvateľov.

TOCCO NOX

CZT CZT CZTDOMOVÁ
KOTOLŇA

DOMOVÁ
KOTOLŇA

DOMOVÁ
KOTOLŇA
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PRIPOJENIE K CZT
Výroba a dodávka tepla zo systémov CZT sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike. 

Tepelná energetika je sieťové odvetvie, a preto sa cenová a vecná regulácia dodávok 
tepla z CZT riadi zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

Podľa zákona o tepelnej energetike je dodávateľ povinný dodávať teplo z CZT na vyme-
dzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada. Vymedzeným územím  
je podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike územie, na ktorom sa dodáva-
teľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla. Vymedzené územie je prílohou po-
volenia na podnikanie v tepelnej energetike, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví.

Ak sa na vymedzenom území dodávateľa plánuje vybudovať nový objekt spotreby tep-
la s projektovanou ročnou potrebou tepla vyššou ako 30 MWh a dodávateľ na tomto 
vymedzenom území dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom, 
musí sa projektovaná ročná potreba tepla prednostne pokryť od tohto dodávateľa, ak to 
umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla.

Účinným centralizovaným zásobovaním teplom je podľa zákona č. 657/2004 Z. z. 
o  tepelnej energetike systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorý spĺňa 
aspoň jednu z týchto možností: dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľ-
ných zdrojov energie, dodáva aspoň 50 % tepla z priemyselných procesov,  dodáva 
aspoň 75 % tepla vyrobeného kombinovanou výrobou (teplo a elektrická energia), 
dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou.

Nové povinnosti dodávateľa a pravidlá v súvislosti s pripájaním a odpájaním sa od systé-
mu CZT definuje Národný integrovaný energetický a klimatický plán SR (NIEKP). NIEKP 
je v podstate nová Energetická politika SR. V súčasnosti štát pracuje na príslušnej národ-
nej legislatíve, ktorou bude aproximovaná smernica EP a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpo-
re využívania energie z obnoviteľných zdrojov z decembra 2018.

Opatrenia uvedené v NIEKP SR spočívajú v podobe povinného pripájania nových bu-
dov a existujúcich budov, u ktorých sa uskutočňuje významná obnova systémov diaľ-
kového vykurovania a chladenia, ktoré spĺňajú podmienku účinného centralizovaného 
zásobovania teplom a využívajú OZE, ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje takýto systém 
diaľkového vykurovania a chladenia a má dostatočnú kapacitu umožňujúcu pripojenie 
budovy a jej zásobovanie teplom alebo chladom. Pri existujúcich budovách, ktoré pred 
významnou obnovou neboli pripojené k systému diaľkového vykurovania a chladenia, 
sa bude pripájanie požadovať len v prípade, ak to povedie k plneniu požiadaviek ener-
getickej hospodárnosti budov vo vyššej miere v porovnaní s prevádzkou individuálneho 
zariadenia samospotrebiteľa energie z OZE. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetic-
kej hospodárnosti budov, významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej 
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budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % 
jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvod-
ných otvorových výplní.

Ďalším opatrením je, že od systému účinného CZT je možné objekt odpojiť, len ak bude 
mať objekt nainštalované zariadenie na výrobu tepla výlučne z OZE. Systémy CZT, ktoré 
dnes nie sú účinné, majú stanovené prechodné obdobie stať sa účinnými do 31. 12. 2025. 
Na tieto účely bude príslušný štátny orgán (Ministerstvo hospodárstva SR) schvaľovať 
plán prechodu na účinné centralizované zásobovanie teplom pre jednotlivých prevádz-
kovateľov systémov diaľkového vykurovania a chladenia.

Dobrovoľné
pripojenie

Povinné
pripojenie

Súčasnosť Plán

Bytový dom, ktorý si požiada 
o pripojenie k CZT

Nové bytové domy s ročnou 
potrebou tepla viac ako  
30 MWh, ak to umožňujú 
technické podmienky  a in-
štalovaný výkon zariadení 
na výrobu tepla

Jestvujúci bytový dom,  
ktorý si požiada o pripojenie k CZT

Jestvujúce bytové domy po za-
teplení fasády, strechy, výmene 
okien a dverí v rozsahu viac ako  
25 % s individuálnym vykurovaním, 
ak sa preukáže vyššia energetická 
hospodárnosť s centrálnym doda-
ním tepla

Nové bytové domy
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ZÁVER
Systémy diaľkového vykurovania pokrývajú na  Slovensku viac ako 54 % celkovej po-
treby tepla. Strategické materiály SR, ako sú Národný integrovaný energetický a klima-
tický plán, Národný program znižovania emisií SR, Stratégia environmentálnej politiky 
SR do roku 2030, vidia v systémoch CZT príležitosť na naplňovanie environmentálnych 
cieľov v oblasti vykurovania.

Tento spôsob zásobovania mestských sídiel a aglomerácií teplom je energeticky efek-
tívny a environmentálne prijateľný. Produkuje najmenej emisií a cez dislokáciu zdroja 
tepla a inštalované zariadenia súčasne najmenej zaťažuje lokalitu imisiami. 

Mestá so systémom CZT majú konkurenčnú výhodu pri zvyšovaní kvality života v meste, 
pretože sú prínosom pre ochranu ovzdušia, čo už dnes nikto nespochybňuje. Minimálny 
počet zdrojov znečistenia ovzdušia (= komínov), ktoré sú kontrolované a pod prísnou 
legislatívou, efektívnejšia integrácia obnoviteľných zdrojov energie, vrátane biometánu 
a vodíka, možnosť zachytávania a využitia odpadového tepla, zapájanie aktívnych spot-
rebiteľov (tzv. prosumerov), využitie technológií vysoko účinnej kombinovanej výroby 
elektriny a tepla, bezpečnosť dodávky energií, to sú len niektoré výhody infraštruktúry 
diaľkového vykurovania. 
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TÚV - teplá úžitková voda

ÚRSO - úrad pre reguláciu sieťových odvetví

OZE - obnoviteľné zdroje energie

ZPN - zemný plyn naftový
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