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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1 
286 01 Čáslav 
 

V Čáslavi 10. 10. 2022 
 
 
Věc: Návrh finančních úspor ve spotřebě energií v organizaci MMKČ      
 
 
 
V rámci úspor dochází v naší organizaci k určitým opatřením. Klasické žárovky jsou postupně 

nahrazovány LED žárovkami. Při odchodu z pracovišť zhasínají vždy zaměstnanci světla, stejně 

tomu tak je i v nevyužívaných prostorech a na chodbách. 

Vytápění kanceláří je provázáno s pracovní dobou. V době přítomnosti zaměstnanců jsou 

kanceláře vytápěny na cca 21°C. Při odchodu zaměstnanci topení zeslabují. K regulaci teploty 

dochází pomocí samotného zdroje tepla nikoliv větráním. V místnostech, které nejsou stabilně 

využívány dochází pouze k temperování.  

Jako další možnost úspor energií navrhuji u pracovníků, kterým to jejich náplň práce umožňuje, 

využívat ve větší míře formu home-office.  

Předpokládané náklady na energie v jednotlivých budovách při současných cenách jsou uvedeny 

v příloze č.1 

   

  S pozdravem 
 
 
 
 
        Bc. Michaela Dvořáková, DiS. 
        ředitelka 
        Městské muzeum a knihovna Čáslav 



Příloha č. 1 
 

                                                                      PLYN 

 MUZEUM 
roční průměrná spotřeba plynu: 210,384GJ 
cena plynu 1.298,-Kč (včetně DPH)/1 GJ 
roční výdaje: 210,384 x 1298 = 273.078,-Kč 
 

 DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ (účtováno Čáslavskou servisní) 
roční průměrná spotřeba plynu: 21,24GJ 
cena plynu 1.298,-Kč (včetně DPH)/1 GJ 
roční výdaje: 21,24 x 1.298 = 27.570,-Kč 
 

 VÝSTAVNÍ SÍŇ 
roční průměrná spotřeba plynu: 137,808GJ 
cena plynu 780,-Kč (včetně DPH)/1 GJ 
roční výdaje: 137,808 x 780 = 107.490,-Kč 
 

 GALERIE 
roční průměrná spotřeba plynu: 134,784GJ 
cena plynu 780,-Kč (včetně DPH)/1 GJ 
roční výdaje: 134,784 x 780 = 105.132,-Kč 
 

 KNIHOVNA (účtováno Čáslavskou servisní) 
roční spotřeba plynu: 398,57GJ 
cena plynu 780,-Kč (včetně DPH)/1 GJ 
roční výdaje: 310.885,-Kč 
 

roční výdaje na plyn celkem: 824.155,-Kč 

 

 

 

ELEKTŘINA 

 

(muzeum, galerie, výstavní síň, knihovna, detašované pracoviště muzea) 

 

roční průměrná spotřeba: 32,903MWh 

cena dle faktury Pražská energetika: 7.964,-Kč/MWh (včetně DPH) 

 

roční výdaje na elektřinu celkem: 262.040,-Kč 

 

 



Příloha č. 1 
 

 

VODA 

 DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ 
vodné 16 m3 x 57,96 Kč = 927,- + 10% DPH =  1.020,- 
stočné 16 m3  x 48,79 Kč = 780,- + 10 % DPH = 858,- 
srážková 132 m3  x  41,- = 5.412,- + 10 % DPH = 5.953,- 
celkem: 7.831,-Kč 
 

 MUZEUM 
vodné 21 m3 x 49,82 =1.046,- + 10 %DPH = 1.150,- 
stočné 21 m3 x 49,82 = 1.046,- + 10 % DPH =  1.150,- 
srážková 288 m3 x 41,- = 11.808,- + 10% DPH = 12.989,- 
celkem:  15.289,-Kč 
 
 

roční výdaje na vodné celkem: 23.120,-Kč 
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