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Tepelné čerpadlo je svým ekologickým a 

bezobslužným vytápěním nejlevnějším zdrojem pro 

zajištění tepelné pohody v domě 

 
 
 
V rámci našich marketingových aktivit, jsme prováděli pravidelný průzkum ceny 
energií v České republice. O výsledky tohoto našeho výzkumu bychom se s Vámi 
rádi podělili. Budeme rádi za Vaše reakce a připomínky. 
 
Zadání:   

- ceny paliv ke dni 12.9.2012 (zdroj TZB-info) 
- provozní náklady na vytápění domu o tepelné ztrátě 10kW 

 
 

 
       Zdroj: www.tzb-info.cz 
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Náklady na vytápění 
Hnědé uhlí  42492 Kč / rok 
Černé uhlí  47568 Kč / rok 
Koks  59076 Kč / rok 
Dřevo  32466 Kč / rok 
Dřevěné brikety  44612 Kč / rok 
Dřevěné pelety  42644 Kč / rok 
Štěpka  29625 Kč / rok 
Rostlinné pelety  30036 Kč / rok 
Obilí  24784 Kč / rok 
Zemní plyn  66770 Kč / rok 
Propan  80347 Kč / rok 
Lehký topný olej ELTO  88764 Kč / rok 
Elektřina akumulace  79108 Kč / rok 
Elektřina přímotop  90887 Kč / rok 
Tepelné čerpadlo  31789 Kč / rok 
Centrální zásobování teplem  48367 Kč / rok 

Zdroj: www.tzb-info.cz 
 
Náklady přehledně ukazuje následující graf: 
 

 
 

Zdroj: www.tzb-info.cz 
 
Z přehledu platných cen energií je vidět, že tepelné čerpadlo má velmi úsporný a 
čistý provoz vytápění. Po zdražení dřeva i kotle na dřevo mají dražší provozní 
náklady na vytápění než tepelné čerpadlo. 
 
Další výhodou je snížená cena elektrické energie pro celou domácnost až o 50%.  
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Cena za 1kWh elektrické energie při vytápění plynovým kotlem, kotlem na tuhá 
paliva, kotlem na dřevo a podobně (mimo tepelné čerpadlo či elektrického kotle) 
v sazbě „Klasik“ se pohybuje v  pásmu od 4,30 do 5,20Kč. 
 

 
 Zdroj: www.eon.cz 

 
Naproti tomu sazba „D56d“ (sazba pro tepelné čerpadlo) má cenu za 1kWh pro 
levný tarif (doba trvání 22 hodin/den) jen 2,58 Kč. Cena 1kWh pro drahý tarif (doba 
trvání 2 hodiny/den) je 3,42 Kč. Tarif  D56d pro tepelné čerpadlo šetří pro běžné 
spotřebiče v domácnosti oproti tarifu „ Klasik“: 
 
Tepelné čerpadlo              2,58Kč/kWh 
Bez tepelného čerpadla     4,60 Kč až 5,2Kč/kWh 
Úspora na 1kW je        2,0 až 2,6Kč tedy až 50% 
 
Znamená to, že veškeré elektrické spotřebiče v domě pojedou 22 hodin o 50% 
levněji než při vytápění jiným zdrojem než je tepelné čerpadlo. Toto neplatí jen 
v případě o vytápění elektrickým kotlem. Samotný elektrický kotel má provozní 
náklady na vytápění až třikrát vyšší.  
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Zdroj: www.eon.cz  


