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1 Úvod 

V dnešní době úspor, je jedním z hlavních požadavků stavebního investora finanční stránka. 

Ať už se jedná o investice na výstavbu, či náklady spojené s následným užíváním stavby a její 

obnovu. Danou problematiku je proto nutné řešit již v počátku zrodu myšlenky na investici, 

kde lze budoucí náklady spojené s užíváním a obnovou nejsnáze pozměnit a vybrat jejich 

nejvhodnější řešení. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na řešení dané problematiky a 

následnou optimalizaci nákladů již v přípravné fázi životního cyklu stavby. Cílem této práce 

je tedy optimalizovat náklady na objektu autodílen. 

Teoretická část bakalářské práce se v úvodní části zabývá základním popisem 

jednotlivých etap ŽCS, jejich analýzou a kalkulacemi s následným uplatněním v přípravné 

fázi. Dále jsou vyobrazeny technicko-ekonomické charakteristiky stavebního díla a 

hodnotový management. Následuje popis nákladů v životním cyklu stavby. Ke konci 

teoretické části popisuji principy obecné optimalizace nákladů v ŽCS, které jsou 

řešeny v rozsahu od investice na výstavbu přes náklady na provoz, údržbu, obnovu až po 

následnou likvidaci stavebního objektu.  

Praktická část byla aplikována na objekt určený pro opravu a údržbu vozidel, který se 

nachází v Královéhradeckém kraji ve městě Úpice. Optimalizační proces chápeme jako 

proces návrhu a výběru nejlepší varianty z několika možností, přičemž ta nejlepší je vždy 

chápána jako nejvhodnější řešení ke stanoveným požadavkům a následným cílům investora. 

Proto je praktická část zaměřena nejprve na stávající objekt, na kterém jsou spočteny náklady 

spojené s danou stavbou a nalezeny jejich nedostatky, které jsou následně zlepšeny na nově 

navrženém optimalizovaném řešení v přípravné fázi. 
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2 Životní cyklus stavby 

Pojem životní cyklus stavby je chápán jako časové období od přípravy stavby, přes její 

zhotovení a využívání až po její likvidaci. Začíná tedy vznikem myšlenky, poté její 

transformací v určitý záměr, následuje projektování a rozhodování o budoucí stavbě, realizace 

stavby, provozování a užívání stavby (opravy, údržba, modernizace, rekonstrukce), až 

nakonec dochází k následné likvidaci objektu. 

 

Obr. č. 1 schéma životního cyklus stavby, [autor]. 

2.1 Fáze životního cyklu staveb 

Jednotlivé období výstavby se dělí na fáze. Fází se rozumí samostatný časový úsek v rámci 

ŽCS, který je jasně oddělen od ostatních úseků. I když v praxi může samozřejmě dojít 

k situaci, kdy se některé tyto fáze částečně překrývají. Je možné i přes to definovat základní 

čtyři fáze ŽCS: 

 Předinvestiční fáze. 

 Investiční fáze. 

 Provozní fáze. 

 Likvidační fáze. 
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  Životní cyklus je dělen na samostatné fáze mimo jiné z toho důvodu, že v každé fázi 

probíhají odlišné činnosti, doba trvání je různá, náklady vynaložené v průběhu jednotlivých 

fází se výrazně liší, v každé jsou očekávané jiné užitky a každá z nich má jiný cíl. Z tohoto 

důvodu se zaměříme v průběhu práce na optimalizaci nákladů jednotlivých fázi samostatně. 

[2]. 

2.1.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze představuje první a nejdůležitější část životního cyklu. Na počátku této 

fáze bývá prvotní myšlenka investice na výstavbu objektu. Definují se v ní cíle, rozsah, 

specifikace a měřitelná kritéria, která určují, čeho se má dosáhnout, a způsob řešení, který 

povede k dosažení předem stanovených cílů, končí následným rozhodnutím o realizaci stavby. 

V průběhu předinvestiční fáze jsou zpracovávány: 

 Studie příležitostí (Opportunity study). 

 Předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility study). 

 Studie proveditelnosti (Feasibility study) včetně technického řešení. 

 Urbanistická / architektonická studie [2]. 

Samozřejmě rovněž analýzy trhu, analýzy nákladů a přínosů apod. Je vhodné již 

začlenit do této fáze předběžné analýzy nákladů ŽCS, dále analýzu životního cyklu (dopady 

na životní prostředí) [2]. 

2.1.2 Investiční fáze 

Investiční fáze je vždy nejpracnější a nejnákladnější částí ze všech fází ŽCS. Začíná přípravou 

a realizací investičního záměru. Tato fáze je velice rozsáhlá co do počtu provedených úkonů, 

tak i vypracovaných a úřady schválených dokumentů. Proto je možné ji dělit do dvou kratších 

etap: 

  projektování (plánování a projektování). 

  realizace (příprava realizace, vlastní realizace a závěr realizace) [2]. 

2.1.2.1  Plánování a projektování 

V rámci plánování probíhají obvykle tyto činnosti: 

 Průzkumy (inženýrsko-geologický, hydrogeologický, stavebně technický atd.). 
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 Zajištění pozemku (nákupem nebo pronájmem, žádost o vklad do katastru 

nemovitostí). 

 Výběr inženýringové společnosti (u veřejných investorů výběr probíhá podle zákona o 

veřejných zakázkách). 

 Výběr projektanta (u veřejných investorů výběr probíhá podle zákona o veřejných 

zakázkách). 

 Zpracování dokumentace pro územní řízení a projednání v rámci územního řízení, 

získání územního rozhodnutí nebo souhlasu. 

 Zpracování dokumentace pro stavební řízení a projednání ve stavebním řízení, získání 

stavebního povolení [2]. 

  Také je vhodné začlenit v této části zpracování analýzy nákladů ŽCS, dále analýzu 

životního cyklu (dopady na ŽP) a analýzu rizika. Projektová dokumentace by měla být 

zhotovena na základě požadavků investora na úroveň nákladů životního cyklu, tzn. 

optimalizovat nejen náklady na pořízení stavebního projektu, ale především náklady 

vznikající ve fázi provozováni staveb. Náklady provozní (na vytápění a chlazení, osvětlení, 

zásobování studenou a teplou vodou, odkanalizování apod.) a dále náklady na údržbu a 

obnovu budovy budou podstatnou složkou výdajů provozovatele stavby. Hlavní užití analýzy 

nákladů životního cyklu je právě při zpracování projektové dokumentace, umožňuje hodnotit 

různé možnosti návrhu za účelem vyčíslení jejich ekonomického dopadu po celou životnost 

projektu. Ideální je zaměřit se na oblasti, kde lze co nejsnadněji dosáhnout následných 

finančních efektů [2]. 

2.1.2.2  Realizace 

V rámci přípravy realizace probíhají obvykle tyto činnosti: 

 Zpracování dokumentace (projektant ve spolupráci s inženýringem). 

 Výběr zhotovitele (výběrové řízení, u veřejných zakázek řízeno zákonem o veřejných 

zakázkách, uzavření smlouvy o dílo). 

 Zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
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V současné době jsou dodavatelé tlačeni k dodání zboží, materiálů prvků za co 

nejnižší pořizovací cenu bez ohledu na následné budoucí náklady na užívání. Proto bychom 

měli klást větší důraz na ekonomickou výhodnost v dalším časovém období, aby došlo 

k následné optimalizaci nákladů na údržbu a jiné náklady spojené s chodem budovy. V této 

fázi je tedy vhodné vypracovat detailní analýzu nákladů životního cyklu plánované stavby [2]. 

V rámci vlastní realizace probíhají především tyto činnosti: 

 Předání a převzetí staveniště. 

 Realizace stavebních objektů (zpracováván stavební deník). 

 Předání a převzetí stavby. 

 Závěrečné vyúčtování (konečná faktura). 

 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 Zkušební provoz (pokud je vyžadován s odhledem na typ stavby). 

 Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu [2]. 

Náklady, které bude provozovatel stavby vynakládat v budoucnu, jsou ovlivněny 

především návrhem stavby. Ale i ve fázi realizace jsou náklady ovlivňovány nepříznivě. 

Nízká kvalita provedení konstrukcí, neprofesionální montáž technického vybavení apod. se 

projeví ve vyšších provozních nákladech, ale i nákladech na obnovu a údržbu. Dále 

konstrukce, které nedosahují plánovaných tepelně-technických parametrů, zapříčiňují zvýšení 

nákladů na energie. Proto by se měl technický dozor vždy zaměřit především na prvky, které 

mohou výrazně zvýšit budoucí provozní náklady na stavbu [2]. 

V etapě realizace, v rámci změn projektové dokumentace, je potřeba tyto změny 

posuzovat i z hlediska vlivu na budoucí náklady ŽCS. Pro každou takovou změnu ať se jedná 

o změnu materiálu, jiné řešení konstrukce nebo změnu v technickém vybavení, je vhodné 

provést kalkulaci nákladů životního cyklu. Pokaždé bychom měli najít více variant k danému 

problému a řešit jejich následnou optimalizace v budoucích nákladech na stavbu [2]. 

2.1.3 Provozní fáze 

 Třetí a časově nejdelší fází ŽCS je fáze provozní. Vždy začíná zahájením užívání stavby, 

tedy pokaždé po proběhnutí zkušebního provozu a obdržení kolaudačního souhlasu nebo 
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oznámení stavebnímu úřadu. Nejdůležitější činností v této fázi je zabezpečování provozní 

spolehlivosti stavby prováděním údržby a obnovy za účelem následného zajištění optimálního 

fungování po celou dobu životnosti stavby. K zajištění provozu stavby a ke zvýšení jeho 

kvality může vlastník nebo provozovatel využívat následující dokumenty: 

 Dokumentace skutečného provedení. 

 Informační příručky pro uživatele. 

 Dokumentace užívání a provozu budovy (např. kniha provozu stavby) [2]. 

Ve fázi provozní hraje z hlediska celkových nákladů ŽCS důležitou roli management 

údržby. Je třeba revidovat plán údržby podle intenzity užívání stavby, sledovat nové potřeby 

uživatelů. Kritériem pro výměnu konstrukce nebo vybavení by mělo být porovnání rostoucích 

provozních nákladů s náklady na výměnu a s tím spojenými nižšími provozními náklady[2]. 

Až ve fázi užívání lze ověřit předpoklady o výši provozních nákladů. Ať už se jedná o 

spotřebu energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, odkanalizování apod. Navíc 

známe skutečné sazby za jednotlivá média. I aktuální náklady na úklid a údržbu zeleně jsou 

k dispozici až v této fázi. Proto je vhodné opět aktualizovat kalkulaci nákladů ŽCS a porovnat 

již spočtené skutečné hodnoty s plánovanými. Případné odchylky od plánu mohou být 

tématem pro FM, ale i použity jako zpětná vazba při podobných investičních projektech na 

dané stavbě [2]. 

2.1.4 Likvidační fáze 

Poslední fází z celého ŽCS je fáze ukončení, neboli likvidační. Znamená to, že technický stav 

objektu přestane vyhovovat přípustným technickým normám a už nedokáže funkčně sloužit 

svým účelům a není pro něj jiného využití. K samotné fyzické likvidaci stavby musí mít 

vlastník vypracovanou dokumentaci a musí mít povolení k odstranění stavby. Stavební hmoty 

musí být recyklovány nebo uloženy na skládku a území musí být rekultivováno, nebo 

upraveno pro další výstavbový projekt [2]. 
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Obr. č. 2 Jednotlivé fáze životního cyklu a jejich náklady, [autor]. 

 

2.2 Dělení životností staveb 

Pokud hovoříme o životnosti stavebního objektu, můžeme ji nadále rozlišovat na technickou, 

ekonomickou, morální a právní.  

2.2.1 Technická životnost 

Taktéž nazývána fyzická životnost stavby. Je to doba, po kterou jsou jednotlivé části 

konstrukce stavby funkční. Při technickém dožití jednotlivých prvků dlouhodobé životnosti 

ztrácí stavba svou funkci a může dojít k jejímu zřícení. Musí být tedy odstraněna. Naopak 

pokud trvá ekonomická životnost stavby, tak se opotřebované prvky krátkodobé životnosti 

zpravidla vyplatí opravit a prodloužit tak její životnost. U technické životnosti je především 

kladen důraz na materiálové provedení prvků dlouhodobé životnosti. Mezi ně patří prvky, 

které se na stavbě po dobu její životnosti nemění, nebo se mění pouze při generálních 

opravách. Jsou to například svislé nosné konstrukce, stropy, schodiště, krovy, základy. Zbylé 

se nazývají prvky krátkodobé životnosti, patří mezi ně nenosné konstrukce a časti stavby, u 

kterých je předpokládána alespoň jedna výměna po dobu životnosti stavby. Jsou to  například 

dveře, okna, instalace, podlahy, střešní krytina atd. 
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2.2.2  Ekonomická životnost 

Je to časový úsek, při kterém je z hlediska ekonomické efektivnosti výhodné stavbu 

provozovat. Tedy doba, po kterou provozování stavby poskytuje užitek (zisk) tedy náklady na 

užívání nepřevyšují výnosy (tržby) z provozování dané stavby. Pokud však náklady na provoz 

stavby převyšují užitek ze stavby a nenalezne se její jiné efektivní využití, končí většinou 

ekonomická životnost stavby. Obvykle bývá ekonomická životnost kratší než technická. 

 

Graf č. 1 Ekonomická životnost stavby, [7]. 

2.2.3 Morální životnost 

Doba, po kterou nám stavební objekt v dané podobě vyhovuje a splňuje naše požadavky. 

Jedná se např. o dispoziční řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území aj. 

Bývá to zpravidla 20 až 30 let, bez ohledu na to, jedná-li se o dům zděný či ze dřeva. Je to 

doba, po kterou stavba a její prvky vyhovují standardům dané doby. 

2.2.4 Právní životnost 

Doba od vydání kolaudačního souhlasu, až po rozhodnutí o odstranění stavby, respektive 

povolení. 



18 

 

3 Technicko-ekonomické charakteristiky stavebního díla 

Pod pojmem charakteristika rozumíme určitou vlastnost stavby, která je pro danou stavbu či 

stavební objekt charakteristická, to znamená, že se touto vlastností odlišuje od jiných staveb. 

Celý ŽCS se odvíjí od ekonomických vztahů, které jsou závislé na technickém řešení stavby. 

Stavba je základem mnoha podnikatelských aktivit a procesů, které všechny musí být 

ekonomicky úspěšné, nemá-li být životní cyklus předčasně ukončen. 

Základem úspěchu projektu je racionální technické řešení, z něhož vyplývají technické 

charakteristiky stavby, které se však promítají i do všech ekonomických charakteristik 

stavebního projektu [1]. 

Obr. č. 3. Schéma vývoje ekonomických charakteristik v průběhu životního cyklu stavby, [1]. 

3.1 Technické charakteristiky stavebního díla 

Základní technické charakteristiky:  

  Funkční parametry – užitná plocha, kapacita (různé podle typologie). 

 Úroveň technického řešení -  standard, obnovitelnost. 



19 

 

 Kvalita plnění aktuálních funkčních požadavků – morální opotřebení. 

 Aktuální technický stav – stupeň degradace (analýza rizik). 

 Životnost. 

 Zbytková životnost. 

3.1.1 Funkční parametry 

Jako nejčastěji používané funkční parametry budov lze označit zastavěnou plochu, 

podlahovou plochu, obestavěný prostor a kapacitní údaje ve vztahu k účelu budovy. 

1) Zastavěná plocha – plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých 

konstrukcí uvažovaného celku. 

2) Podlahová plocha – plocha půdorysného řezu v úrovni podlahy vymezená vnitřním 

lícem obvodových stěn, příček, případně jiných svislých konstrukcí. 

3) Obestavěný prostor – prostorové vymezení stavebního objektu ohraničené vnějšími 

vymezujícími plochami. 

4) Kapacita – za kapacitu je možné považovat nejrůznější technické ukazatele závislé na 

typologii stavby. Nejběžněji kapacita vyjadřuje počet osob, pro které je budova 

určena, případně počet místností [1]. 

3.1.2 Úroveň technického řešení 

1) Standard – standard budov u stavebních objektů obecně vyjadřuje naplnění obvyklých 

všeobecných požadavků na výstavbu, technických norem (evropských norem EN, 

českých norem ČSN a harmonizovaných norem) a právních předpisů. 

Z technického pohledu to znamená, že technické řešení objektu je standardní 

v případě, kdy vyhoví předepsaným a obvyklým požadavkům kladeným na daný typ stavby 

nebo jejího funkčního dílu. 

2) Obnovitelnost – vyjadřuje schopnost stavby nebo přesněji její části být v okamžiku 

zchátrání, skončení životnosti nebo funkčnosti nahrazena novou částí bezezbytku 

plnící svůj projektovaný účel. 

3) Estetika- technické řešení stavby ovlivňuje i její estetiku. Kritéria a samotné 

hodnocení estetiky stavby jsou víceméně subjektivní individuální záležitostí. Estetika 

nicméně hraje důležitou roli v rozhodovacím procesu investora, projektanta a uživatele 

stavby[1]. 
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3.1.3 Kvalita plnění aktuálních funkčních požadavků 

Kvalitu plnění aktuálních funkčních požadavků stavby posuzujeme zcela individuálně na 

základě rozličných parametrů. Obecně však lze hovořit o tzv. morálním opotřebení, které 

souvisí s technologickým a technickým rozvojem, se zlepšováním technických parametrů 

stavebních materiálů a rozvíjejícími se požadavky uživatelů staveb [1].  

3.1.4 Aktuální technický stav 

Stupeň degradace je důležitou technickou charakteristikou stavby monitorující fyzickou 

kondici objektu. Technický stav objektu je možné zhodnotit stavebně technickým průzkumem 

za použití zkušebních metod, kdy jsou hodnoceny technické parametry jednotlivých částí 

objektu – funkčních dílů a zabudovaných výrobků. Komplexnějším řešením je analýza rizik 

schopná zohlednit více parametrů souvisejících s technickým stavem a navrhnout optimální 

řešení problémů [1]. 

3.1.5 Životnost 

Za životnost lze označit schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního 

stavu. Životností staveb rozumíme tedy dobu, jež uplyne od vzniku stavby do okamžiku, kdy 

ztratí schopnost plnit svou funkci za předpokladu, že na stavbě byla prováděna běžná 

(preventivní) údržba [1]. 

3.1.6 Zbytková životnost 

Zbytková životnost je doba od okamžiku provedení rekonstrukce, modernizace či opravy 

stavby do jejího zchátrání. Provedením rekonstrukce, modernizace či opravy se prodlouží 

celková životnost stavby [1]. 

3.2 Ekonomické charakteristiky stavebního díla 

Analýza nákladů životního cyklu budovy je zaměřena na optimalizaci nákladů v průběhu celé 

její životnosti. Výsledný propočet LCC při relevantních vstupních datech, které se týkají 

technických parametrů konstrukčních prvků a časové období vzniku předmětných nákladů by 

měl být důležitým podkladem pro rozhodování investora, projektanta nebo budoucího 

uživatele pro výběr optimální varianty technického řešení stavby s ohledem na ekologické 

aspekty a dlouhodobé ekonomické důsledky. 

Náklady spojené s realizací, užíváním a likvidací budovy lze rozdělit do třech 

základních částí (kategorií), které jsou podrobněji popsány v kapitole č. 4. Náklady.   
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 technické parametry stavby - investiční náklady, náklady na opravy a 

udržování budovy, rekonstrukci, modernizaci a likvidaci budovy.  

 provozní náklady budovy – Náklady na energie, úklid. 

 náklady administrativní (spojené se správou nemovitostí) – daně, pojištění, 

správa budovy[1]. 
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4 Náklady v životním cyklu stavby 

Náklady jsou jednou ze základních ekonomických kategorií, jsou vlastně provozem 

podmíněnou spotřebou práce nebo dalších výrobních činitelů, oceněnou a vyjádřenou 

v peněžních jednotkách. V kalkulacích nákladů a tvorbě cen jsou náklady pojímány jako 

účelné vynaložení ekonomických zdrojů. Jsou to tedy peněžními částkami oceněné zdroje 

vynaložené za určitým účelem, který by měl přinášet užitek[5]. 

 

Obr. č. 4.  Náklady v životním cyklu stavby, [autor]. 

 

Níže uvedené náklady souvisejí s ekonomickou charakteristikou stavebního díla a lze 

je dělit do těchto tří základních částí. 

4.1.1 Náklady související s technickými parametry stavby 

Fáze realizační 

 Investiční náklady: 

-  náklady na zpracování projektové dokumentace, náklady na pořízení 

stálých aktiv (nemovitostí a zařízení) a případně ostatní investiční 

náklady. 

Fáze provozní 

 Náklady na opravy a udržování: 

- náklady na opravy poruch vzniklých užíváním budovy (závislé na typu 

budovy a způsobu jejího užívání). 
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- náklady na údržbu konstrukčních prvků, které ji pro zachování plné 

funkčnosti vyžadují (náklady na nátěry dřevěných, kovových či jiných 

konstrukčních prvků, náklady na čištění komínů či náklady na údržbu 

dalších konstrukčních prvků). 

 Náklady na modernizaci: 

- Náklady na stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího 

půdorysného a výškového ohraničení objektu provádí zásahy do 

stavebních konstrukcí pro zajištění původních funkčních vlastností 

konstrukce omezených vlivem jejich opotřebení. 

- Zpravidla jednorázové náklady způsobené opotřebením konstrukce, 

prognózu nákladů je možná při znalosti přibližné délky životnosti 

hlavních konstrukčních prvků. 

 Náklady na rekonstrukci 

- Stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu 

modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního 

objektu, často i spojené se zvětšením obestavěného prostoru. 

- Z účetního hlediska nejde o daňové náklady, ale o technické 

zhodnocení objektu. 

- Predikce je možná při znalosti plánu rozvoje budovy či změny užívání 

budovy. 

 

Fáze likvidační 

 Náklady na likvidaci budovy [1]. 

4.1.2 Provozní náklady budovy 

Fáze provozní 

 Služby technických pracovníků zajišťujících provoz budovy. 

 Dodávky vody, tepla, plynu a elektrické energie (v závislosti na typu budovy 

z hlediska užívání, v závislosti na velikosti budovy či ne způsobu vytápění). 

 Úklid budovy. 

 Revize [1]. 

4.1.3 Náklady administrativní 

Fáze provozní 
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 Náklady na zajištění ekonomických potřeb budovy 

- Správa budovy, zajištění a řízení využití budovy, účetní evidence, 

platby faktur. 

 Náklady na daně a pojištění. 

 Náklady na zajištění právních služeb. 

- Návrhy smluv o užívání budovy, pronájmech či dodávkách služeb, 

sledování vývoje relevantních právních předpisů či ostatní právní 

služby. 

 Náklady na evidenci uživatelů budovy. 

 Náklady spojené s komplexní evidencí a pasportizací budovy a jejich 

jednotlivých konstrukčních prvků. 

- Náklady závisí na podrobnosti komplexní evidence a pasportizace [1]. 

 

 

4.2 Nákladová charakteristika životního cyklu stavebního díla-LCC 

Náklady životního cyklu (Life Cycle Costs – LCC) určíme spolehlivou metodou, ze které 

získáme výstup o nákladech potřebných na pořízení, používání, servis, služby, ale také výdaje 

na likvidaci stavby. LCC metoda by měla sloužit již před samotnou stavbou k rozhodování 

investora, uživatele a projektanta o výběru nejvhodnější možnosti technického i 

ekonomického řešení stavby a stavebních systémů. Srovná různé možnosti údržby, servisu, 

modernizace či rekonstrukce, ale také pomůže k vylepšení nebo optimalizování provozu. Je 

možné definovat základní vztah pro stanovení nákladů životního cyklu staveb (Vztah platí za 

předpokladu, že budova neprošla v průběhu ŽC žádnou modernizací ani rekonstrukcí)[2] [3]. 

Výpočet LCC metody:         

                                                  LCC = CT + CP + CA 

 kde: 

 CT………...jsou technické náklady,  

 CP………. provozní náklady,  

 CA ……….administrativní náklady. 
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Výpočet nákladů související s technickými parametry budovy (CT): 

 

 

 

CTj……….výše j-té kategorie nákladů souvisejících s technickými parametry budovy v roce 

hodnocení i 

n………...celkový počet kategorií nákladů souvisejících s technickými parametry budovy 

t…………délka životního cyklu budovy  

r…………diskontní sazba[1]. 

 

Výpočet nákladů související s provozními náklady (CP): 

 

 

 

CPj……….výše j-té kategorie provozních nákladů v roce hodnocení i 

n………...celkový počet kategorií nákladů souvisejících s technickými parametry budovy 

t…………délka životního cyklu budovy  

r…………diskontní sazba[1]. 

 

Výpočet nákladů související s administrativními náklady (CA): 

 

 

 

CAj………..výše j-té kategorie administrativních nákladů v roce hodnocení i 

n………..celkový počet kategorií nákladů souvisejících s technickými parametry budovy 

t…………délka životního cyklu budovy  

r…………diskontní sazba[1]. 

4.3 posuzování životního cyklu staveb-LCA 

Jedna z nejmodernějších metod hodnocení životního cyklu je právě LCA (Life Cycle 

Assessment – LCA). LCA metoda hodnotí dopady na životní prostředí od vlivů budov během 

jejich celkového životního cyklu, což zahrnuje realizaci, provoz i likvidaci. Veškeré činnosti, 

spojené s celkovým životním cyklem budovy, mají tedy vliv na životní prostředí. Mezi tyto 
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činnosti patří získávání surovin, výroba stavebních materiálů a konstrukcí, výstavba, užívání, 

demolice či zneškodnění stavebních odpadů. Definici metody LCA lze tedy chápat jako 

shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na životní prostředí 

během celého životního cyklu. Při zpracování LCA metody je potřeba postupovat podle 

souboru norem ČSN EN 14040 až 14043. Proto jsou prováděny pravidelné údržby a potřebné 

opravy a rekonstrukce, aby nedocházelo k fatálním haváriím, při zanedbání údržby či opravy, 

které by mohly mít výrazný negativní vliv na životní prostředí [3].  

4.4 Cenová charakteristika životního cyklu stavebního díla 

Cena stavebního díla se tvoří na účel ocenění. Při oceňování staveb- nemovitostí se užívají 

metody pro oceňování nemovitého majetku. Ty jsou předepsány vyhláškou o oceňování 

nemovitostí, která nám poukazuje údaje potřebné ke stanovení ceny. Cenové pomůcky, 

ceníky, sazebníky apod. jsou pouze orientační podklady, které usnadňují práci. Jakýkoliv 

propočet, odhad nebo výpočet ceny stavebního díla by měl být průkazný, tudíž je nezbytně 

nutné zpracovávat cenovou dokumentaci. Cenovou dokumentaci stavebního díla jako 

nemovitého majetku tvoří znalecké posudky. V nich je cena stavby spočtena dle zvolené 

metody jako cena: 

 Nákladová, 

 Výnosová, 

 Porovnávací, 

 Obvyklá (tržní, obecná) [6]. 
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5 Principy obecné optimalizace  

V dnešní době úspor je jedním z hlavních požadavků investora finanční stránka. Ať už se 

jedná o investice na výstavbu, ale také hlavně náklady spojené s následným užíváním stavby a 

její obnovou. Proto je vždy nutné danou problematiku řešit již v počátku myšlenky zrodu 

investice a to v přípravné fázi životního cyklu stavby, kde lze budoucí náklady spojené 

s užíváním a obnovou nejsnáze pozměnit a následně optimalizovat. Pro názornou ukázku 

možnosti ovlivnění nákladů je vyobrazeno v grafu č. 2. 

 

 

Graf č. 2.  Možnost ovlivnění nákladů v rámci ŽCS, [8]. 

Veškeré náklady lze snižovat pomocí řízení podpůrných procesů, kterým se zaobírá 

obor FM. Zajímá ho nejen množství spotřebovaných výrobních faktorů, ale také to kolik na tu 

spotřebu je zapotřebí režijních nákladů a zda tyto náklady nelze výrazněji ovlivnit. K tomuto 

účelu musí být příslušné podpůrné procesy definovány. Mezi podpůrné procesy můžeme 

zařadit správu vozového parku, řízení energií, evidence majetku atd.[4]. 
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5.1 Principy optimalizace technicko- ekonomických charakteristik 

Optimalizace technickoekonomických charakteristik připadá v úvahu jako podklad pro 

rozhodovací proces vlastníků staveb v průběhu celého životního cyklu. Charakteristiky jsou 

převzaty z kapitoly 3., pro přehlednost a číselné označení zde seznam charakteristik opakuji: 

Technické charakteristiky 

1. Funkční parametry- užitná plocha, kapacita (různé podle typologie). 

2. Úroveň technického řešení- standard, obnovitelnost. 

3. Kvalita plnění aktuálních funkčních požadavků- morální opotřebení. 

4. Aktuální technický stav- stupeň degradace (analýza rizik). 

5. Životnost. 

6. Zbytková životnost. 

Ekonomické charakteristiky 

7. Pořizovací náklady- jednorázové. 

8. Provozní náklady vztahující se k budově- roční. 

9. Udržovací náklady- roční. 

10. Obnovovací náklady (výměna-obnova funkčních dílů, modernizace)-cyklické. 

11. Reprodukční cena stavby. 

12. Náklady na odstranění stavby. 

 

5.1.1 Statická optimalizace 

Statická optimalizace pracuje s konstantními výchozími technickoekonomickými 

charakteristikami a použije se v období rozhodování o výstavbě. Zde připadají v úvahu dvě 

strategie investora: 

 Strategie optimální užitné hodnoty. 

 Strategie optimální (v tomto případě) ceny. 

V případě statické optimalizace vstupují do rozhodovacího procesu charakteristiky č. 

1,2 a 7 až 9 [1]. 
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5.1.1.1 Strategie optimální užitné hodnoty 

Vychází ze základních funkčních parametrů, počítá s jejich udržením po dobu technické 

životnosti, nepředpokládá postupné přizpůsobování se aktuálním uživatelským požadavkům. 

V nákladových charakteristikách uvažuje předpokládané hodnoty. 

Optimální varianta- kritérium: maximum A= (1+2) / (7+8+9). 

Optimální řešení této strategie je varianta, které poskytne investorovi nejvyšší užitnou 

kapacitu v nejvyšším standardu za nejnižší cenu. Do ceny se zahrnují pořizovací náklady a 

náklady na provoz a údržbu po celou dobu předpokládané životnosti [1]. 

5.1.1.2 Strategie optimální ceny 

a) Jednoduchá strategie developera „postavit a prodat“ 

Optimální varianta při minimu C= 5/1. 

Nejnižší pořizovací cena za účelovou jednotku je optimálním řešením této strategie. 

b) Strategie prozíravého vlastníka „postavit a pronajmout nebo provozovat“ 

Optimální varianta při minimu C= (7/5+8+9) /1. 

Investor, který chce stavbu užívat, musí zvažovat též budoucí náklady na provoz a 

údržbu ve vztahu k předpokládané životnosti stavby. Optimálním řešením této 

strategie je varianta s nejnižším součtem pořizovací ceny a provozních a udržovacích 

nákladů za účelovou jednotkou za rok předpokládané životnosti. Do nákladů se 

nezahrnují odpisy [1]. 

c) Strategie budoucího krátkodobého nájemce „provozovat s nízkými náklady“ 

Optimální varianta při minimu C= (8+9) /1. 

Krátkodobý nájemce je zainteresován na svých nejnižších ročních nákladech. V tomto 

případě však provozní náklady budou zahrnovat i výši nájemného, která je 

odvozována od tržních vztahů a může se výrazně odchylovat od nákladové kalkulace 

nájemného [1]. 
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5.1.2 Dynamická optimalizace 

Dynamická optimalizace pracuje s technickoekonomickými charakteristikami proměnnými 

v čase. Vychází z aktuálních parametrů jednotlivých charakteristik a z jejich skutečného 

vývoje v průběhu celého životního cyklu stavby. 

Základní informační hodnotou je zhodnocení technických charakteristik 3 a 4, to 

znamená aktuální zjištění stupně morálního a technického opotřebení stavby na podkladě 

stavebně technického průzkumu. Od výsledků stavebně technického průzkumu se pak odvíjí 

v daném čase reálná hodnota ekonomických charakteristik 8-10 [1]. 

Optimální strategie vlastníka stavby v konkrétním časovém úseku životního cyklu 

stavby bude taková, která umožní co nejdelší životnost stavby při minimu vynaložených 

nákladů na provoz, údržbu a obnovu funkčních dílů. Zde je nutno zkoumat dvě strategie: 

 Strategie vysokého standardu 

Rychlá výměna opotřebených funkčních dílů přinese zvýšení standardu, neboť nové 

díly budou moderní, bude znamenat vysoké náklady na obnovu (10), přinese však 

snížení ročních nákladů na provoz a údržbu (8 a 9). 

 Strategie odložené budovy 

Technický stav funkčních dílů je ještě vyhovující, přestože morální opotřebení je již 

značné. Odložená výměna přinese okamžitou výhodu v nižších nákladech na obnovu 

(10) za cenu vyšších nákladů na provoz a údržbu (8 a 9). 

Optimální strategie bude tedy pro variantu při minimu C= 10/6+8+9. 

Při dynamické optimalizaci je možné vzít v úvahu, že faktor času ovlivňuje nejen 

technické charakteristiky stavby, jejichž aktuální přesné zjištění je reálně možné, ale též 

ekonomické charakteristiky, které jsou ovlivněny zejména aktuální cenou peněz [1]. 

5.1.3 Rozhodování o odstranění stavby 

V posledních fázích životního cyklu každé stavby bude nutno rozhodnout o další obnově 

stavby nebo její likvidaci. Pokud není nutno brát v úvahu jiné informace (územně plánovací, 

životní prostředí apod.), bude možno doporučit zachování stávající stavby, je-li splněna 

podmínka: 10 je menší než 0,8(11+12). Koeficient 0,8 vychází ze skutečnosti, že novostavba 

bude mít vyšší uživatelský standard a delší životnost než stavba opravená [1]. 
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5.2 Optimalizace rozhodování o modernizaci stavby 

5.2.1 Hodnotový management 

Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla nebo 

jeho funkčních dílů je složitý proces. Pro optimalizaci nákladů v průběhu životního cyklu 

stavebního díla je nejvhodnější funkčně nákladový přístup a využití metod hodnotového 

managementu. 

Hodnotový management je samostatným znalostním oborem, který vyvíjí a aplikuje 

metody založené na hodnotové analýze. Cílem hodnotového managementu je vytvoření 

takového soboru pomocných nástrojů, které podpoří zákazníka při výběru produktu na trhu. 

Základní myšlenkou je princip optimalizace užitku produktu zákazníka, jde tedy o 

optimalizace užitku [1]. 

Při rozhodování je vždy důležitá hodnota, kterou tím rozhodnutím dosáhne zákazník 

(uživatel stavebního objektu). Hodnotou se v tomto směru rozumí „vztah mezi uspokojením 

potřeby zákazníka a zdroji použitými pro dosažení tohoto uspokojení“ (Dle ČSN EN 1325-1 

(01 0120) slovník hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy). 

Uvedený vztah lze vyjádřit takto: 

            Hodnota= Uspokojení potřeb / Použité zdroje 

Při kvantifikaci potřeb a zdrojů je možné použít úpravu uvedeného vztahu: 

            Hodnota= Velikost užitku / Celkové náklady 

Pro každou možnou variantu řešení, je potřeba stanovit její hodnotu a hodnoty 

jednotlivých variant porovnat mezi sebou. Varianta s nejvyšší hodnotou je považována za 

optimální [1]. 

Uvedený funkčně nákladový přístup umožní optimalizaci rozhodování právě tam, kde 

jsou vstupními údaji jak technické charakteristiky (vyjádřené v různých hodnotách) tak 

ekonomické charakteristiky (vyjádřené v peněžních hodnotách) [1]. 
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5.2.2 Metody optimalizace rozhodnutí 

V průběhu životního cyklu stavebního díla dochází k rozhodnutím souvisejícím s opravami, 

údržbou, modernizací a rekonstrukcí díla. Při rozhodování jsou posuzovány technické i 

ekonomické parametry stavby, které jsou definovány v předchozích kapitolách. 

Při rozhodování, zda měnit (opravovat či modernizovat) funkční díl stavebního 

objektu nebo jeho část je vždy důležitá hodnota, kterou tím rozhodnutím dosáhne uživatel 

objektu. Matematicky lze vyjádřit hodnotu ve smyslu jako ekonomickou výhodnost 

(efektivnost) zvolené varianty řešení výpočtem: 

                  E= U/C 

Kde: 

E – efektivnost, 

U – užitek (technické charakteristiky), 

C – náklady, cena (ekonomické charakteristiky). 

 

Určení použitých zdrojů prostřednictvím nákladů nebo ceny je jasná. Velikost se 

vyjádří penězi. Ale jak určit velikost užitku? Mámě na výběr z několika metod. Složité 

metody z praktického hlediska vyloučíme. Patří k nim například diskriminační analýza. 

Prakticky použitelné metody pro stanovení užitku jsou vícekriteriální metody optimalizace. 

Před zahájením každé optimalizační studie, je nutno vyřešit otázku volby optimalizačních 

kritérií [1]. 

Zvolená rozhodovací kritéria mohou mít rozdílné měrné jednotky (např. náklady budou 

uváděny v Kč, lhůta zpracování v časových jednotkách a třeba právní podpora bude 

hodnocena body). Přitom je nutné zdůraznit, že mezi kritéria užitku nelze v tomto případě 

zařadit náklady nebo cenu. Užitek jednotlivých variant se určuje převedením různých hodnot 

kritérií na „společného jmenovatele“. K převodu slouží posuzovací stupnice. Praxe rozeznává 

různé formy a kombinace těchto stupnic, a to: 

 Nominální stupnice - dvouhodnotová (binární), 

 Ordinální stupnice   -  klasifikační, 

                                 - intervalová, 
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                                 - bodovací. 

 Kardiální stupnice   - číselná, 

         - procentní, 

         - poměrná čísla, 

         - hodnotové parametry [1]. 

 

Kritéria mohou mít při posuzování různý význam, je tedy nezbytné přisoudit každému 

kritériu určitou váhu a stanovit tak užitek varianty. Způsob ke stanovení významu (váhy) 

jednotlivých kritérií jsou tyto následující postupy: 

 Párové srovnání, 

 Postupný rozvrh, 

 Číselná stupnice, 

 Poměrná čísla. 

První dva postupy se hodí spíše pro větší počet kritérií (pět a více), při malém počtu kritérií je 

výhodnější odborné posouzení za použití poměrných čísel nebo číselné stupnice, nebo u 

složitějších problémů se doporučuje sestavit soubor kritérií ze soustavy vyšších agregovaných 

oblastí (např. technických, ekonomických a právních možností ocenění) [1]. 

Podle toho, jaká důležitost se přikládá váze kritérií, můžeme rozdělit metody 

vícekriteriální optimalizace do čtyř skupin: 

 Metody neopírající se o žádnou informaci a relativní důležitost kritérií 

 Metody předpokládající rozlišení důležitosti kritérií priori (tj. před zahájením rozboru 

situace) 

 Metody získávající informaci v průběhu rozhodování (tzv. interaktivní metody) 

 Metody předpokládající rozlišení důležitosti kritérií posteriori (tj. po nastalé situaci) 

Výše uvedené metody využívají maticového počtu. Pro rozhodování je sestavena 

rozhodovací matice, kde např. varianty vytvářejí řádky, kritéria pak sloupce matice [1]. 
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5.2.3 Optimalizace rozhodnutí o modernizaci funkčního dílu 

Vždy si určíme několik možných variant k modernizaci daného funkčního dílu a rozhodujeme 

se mezi nimi. 

Každou variantu vyhodnotíme funkčně nákladovým způsobem podle vztahu: 

                  E= U/C 

Pro stanovení optimálního užitku každé varianty použije investor nebo uživatel 

bodovací metodu. Body a váhu kritérií stanovíme vždy pouhým odhadem. 

Kritéria pro hodnocení užitku jsou vybírána z technických charakteristik stavebního 

díla. Patří mezi ně například životnost, kvalita, energetická náročnost, funkční parametry, 

tepelná náročnost, variabilnost atd. Součet všech vah kritérií je vždy 1,0 a rozdělíme je 

odhadem mezi jednotlivá kritéria. Na stanovení hodnoty jednotlivých uvažovaných variant se 

vytvoří matice, která se formálně znázorní tabulkou. V řádcích jsou uvedeny varianty, ve 

sloupcích pak rozhodovací kritéria [1]. 

K vyhodnocení variant byla zhotovena metoda předpokládající rozlišení důležitosti 

kritérií. Pro posuzování kritérií byl použit vážený užitek u každého kritéria a každé varianty. 

Proto byly stanoveny váhy jednotlivých kritérií poměrnými čísly a následně pro posouzení 

užitku jednotlivých variant byla zvolena bodovací stupnice. Optimální rozhodnutí uživatele 

vyplývá z výsledků hodnotící tabulky. Ta z variant, která bude ohodnocena největším počtem 

bodů, je varianta pro nás nejoptimálnější [1]. 

Optimalizace technickoekonomických charakteristik ŽC stavebního díla spočívá 

v nutnosti efektivně strukturovat stavební objekt tak, aby bylo možné sledovat náklady 

životního cyklu stavebního díla stále na stejných strukturách. Přitom se ukazuje, že pro 

optimalizaci při rozhodování o pořízení, obnově, opravě, modernizaci nebo rekonstrukci 

funkčního dílu stavebního objektu je nejvhodnější funkčně nákladový přístup a využití metod 

hodnotového managementu [1]. 
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6 Praktická část – Optimalizace nákladů autodílen  

V praktické části je řešena optimalizace nákladů na objektu autodílen, nacházející se ve městě 

Úpice. Na stávajícím objektu bude řešena optimalizace všech nynějších nákladů. Poté bude 

navržena zoptimalizovaná stavba s co nejvýhodnějším návrhem řešení.  

6.1 Základní informace  

Objekt autodílen se nachází ve městě Úpice v ulici Spojenců. Dílny leží v areálu, který je nyní 

ve vlastnictví firmy OSNADO spol. s.r.o. 

Stavba je podle dostupných zdrojů již 41 let stará a dříve sloužila pouze k účelům 

garážování autobusů. O opravách a rekonstrukcích budovy nebyly zjištěny žádné informace 

až do roku 1994, kdy byl v jedné z garáží vybudován kanál na opravy podvozků. Následně v 

roce 2009, kdy začaly být garáže pronajímány, prošla jedna z nich přestavbou k účelům 

provozovny autodílen a pneuservisu. Poté roku 2010 prošla částečnou přestavbou i druhá 

garáž, která slouží nyní za účelem lakování aut. 

Stávající objekt leží v průmyslové zóně města. Je to bývalý objekt garáží, který nyní 

slouží k opravě a lakování automobilů. Stávající objekt je jednopodlažní hala s ocelovou 

nosnou konstrukcí, včetně ocelové konstrukce sedlového krovu, který je pokryt střešní 

krytinou z vlnitého plechu. Obvodový plášť je vytvořen z cihelného zdiva tl.300mm, omítka 

je VC. Vnitřní dělící stěny jsou rovněž z cihel tl.300mm a 150mm s VC omítkou. Podlaha je 

v celém objektu tvořena z betonové mazaniny. Hala má rovný podhled z trapézového plechu. 

Garážová vrata jsou ocelová dvoukřídlová. Okna jsou jedno-skelná osazená v kovovém rámu. 

6.1.1 Historie areálu 

Historie vzniku areálu sahá do roku 1963. Od roku 1968 se stala majitelem společnost ČSAD 

a.s. Řešená budova, z dostupných zdrojů, pochází z roku 1972. Zpočátku tato budova sloužila 

k účelům garážování autobusů a nákladních automobilů. Dne 1. července 1994 celý areál 

odkoupila společnost OSNADO spol. s.r.o. a vlastnila ho do roku 2009. V tomto roce nastala 

ve firmě krize a část areálu byla prodána soukromému uživateli Janu Rückerovi, zbylé 

budovy se začali pronajímat.  Nyní v roce 2013 slouží areál k několika účelům. Jižní část 

patřící Janu Rückerovi je využívána ke garážování nákladních aut, zbylá část plochy je 

využívána k ekologické likvidaci autobusů a osobních automobilů. Severní část slouží jako 

parkovací plocha pro autobusy, kde byla také postavena 13. ledna 2012 CNG stanice pro 
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autobusy a širokou veřejnost. V již zmíněných pronajímaných garážích je od roku 2009 

provozovna autodílen, pneuservis a lakovna automobilů. 

6.1.2 Širší vztahy 

Řešený areál leží v Královehradeckém kraji, v průmyslové zóně města Úpice. Je situován na 

jižním okraji města v areálu firmy OSNADO s.r.o., v ulici Spojenců navazující na silnici I. 

třídy číslo 14, úsek Trutnov/Náchod. Na spojnici těchto ulic leží autobusová zastávka Úpice – 

Sychrov. V okruhu 500 metrů se nachází také několik institucí a budov veřejné vybavenosti. 

Severně od areálu leží budova základní školy, domov pro seniory a čerpací stanice Benzina. 

Západně od objektu se nachází závodní areál firmy Juta a.s. 

6.1.3 Informace o areálu 

Pro lepší orientaci jsem vykreslil schéma areálu a popsal jednotlivé části. V areálu je 6 

stavebních objektů (garáže, dílny, vrátnice), CNG stanice a přilehlé plochy (dvůr pro 

ekologickou likvidaci, parkovací plochy, příjezdové komunikace). Jednotlivé části areálu jsou 

popsány na obrázku č. 6. 

 

 

Obr. č. 5.  Schéma areálu – rozdělení, [autor]. 
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Legenda: 

1. Vrátnice, šatny 

2. Autodílny, pneuservis a lakovna aut 

3. Garáže pro autobusy 

4. CNG stanice 

5. Parkovací plocha pro autobusy i auta a mycí plocha 

6. Garáže pro nákladní automobily 

7. Parkovací plocha pro nákladní automobily 

8. Garáž a kancelář k ekologické likvidaci autobusů a osobních aut 

9. Plocha pro ekologickou likvidaci autobusů a osobních aut 

 

6.1.4 Informace o budově 

Stavba: 1495 

Obec: Úpice 579777 

Číslo LV: 1005 

Typ stavby: Budova bez č.p.  

Způsob využití: Garáže 

Katastrální území: Úpice 774651 

Na parcele: 1704/1 

Vlastnické právo:  OSNADO spol. s.r.o., Nádražní 501, 54224 Svoboda nad Úpou  

 

Obr. č. 6.  Výsek z katastrální mapy – objekt autodílen, [10].
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6.2 Náklady stávajícího objektu 

Náklady jsou řešeny na výše zmíněném objektu autodílen v Úpici. Jsou zde vyobrazeny 

veškeré náklady související s danou budovou (náklady na výstavbu, údržbu, opravy, 

modernizaci a dodávky vody, tepla a elektrické energie atd.). Poté je navrženo nové 

optimalizované řešení a spočteny související náklady. 

6.2.1 Náklady investiční 

Veškeré investiční náklady na výstavbu daného objektu jsou pro porovnání cen stávající a 

optimalizované stavby spočteny v příloze č. 2.  

6.2.2 Náklady provozní 

Jelikož náklady spojené s provozem budovy jsou nejdelšími náklady po celou dobu životnosti 

stavby, proto bychom se jimi vždy měli zabývat přednostně. 

Náklady za pronájem: 

Náklady za pronájem jsou řešeny smluvně se společností OSNADO spol. s.r.o. po dobu 10 

let. V ceně nájemného jsou zahrnuty finance spojené s administrativou, pojištěním, daní z 

nemovitosti a náklady spojené s údržbou a rekonstrukcemi. Celkové roční náklady, za 

pronájem prostoru autodílen, lakýrnictví a šaten činí 48000Kč. 

Náklady na údržbu, opravy a rekonstrukce: 

Veškeré náklady související s opravou a rekonstrukcemi stavby jsou zahrnuty v ceně 

nájemného, které má na starost firma OSNADO spol. s.r.o.  

Náklady na dodávku vody, tepla a elektrické energie: 

Náklady na dodávku vody, tepla a elektrické energie je zapotřebí rozdělit na dvě části, jelikož 

každá ze zmiňovaných profesí v dílnách je jinak nákladná a není vždy řešena stejným 

způsobem. 

Autodílna: 

- Vytápění je řešeno formou kotle na topné oleje, které spotřebuje 800 litrů oleje 

ročně. Náklady spojené s topením v autodílnách jsou „zdarma“. 
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- Roční cena za vodu na rok je 2500 Kč. 

- Náklady na elektrickou energii činí 6400 Kč na rok. 

Lakovna aut: 

- Zde je vytápění řešeno kotlem na pevná paliva. Celkové náklady na palivo 

(dřevo, uhlí) činí 20000 Kč na rok. 

- Cena za vodu je 8200 Kč na rok. 

- Náklady na elektrickou energii jsou 16800 Kč na rok. 

Celkové náklady na dodávku vody, tepla a elektrické energie v celých autodílnách jsou 53900 

Kč na rok. 

Náklady na úklid budovy: 

Veškeré úklidové práce zatím provádí sami zaměstnanci. Úklid pracovních stolů a 

lakýrnického boxu je prováděn v průběhu dne po každé opravě, či lakování auta a na konci 

dne je vždy v celém prostoru dílen zameteno. Úklid WC, kanceláře a šaten se provádí jednou 

týdně a jelikož hodinová sazba za práci automechanika nebo lakýrníka činí 200 Kč na hodinu, 

je zvažováno o úklidu těchto prostor formou outsourcingu. Tímto by mohlo dojít ke snížení 

nákladů. Náklady za úklid a nákup úklidových a mycích prostředků je přibližně 35000 Kč na 

rok. 

Náklady na revize: 

Náklady na revize jsou potřebné na hydraulický zvedák a tlakové nádoby dvou kompresorů. 

Revize na hydraulický zvedák automobilů je nutná jednou ročně a to za cenu 500 Kč. 

Náklady spojené s revizí tlakových nádob, která se provádí jednou za pět let, činí 800 Kč. Z 

toho spočteme roční náklady spojené s revizí na 660 Kč. 

Náklady za odvoz odpadů: 

Vývoz odpadů je zprostředkován technickými službami města Úpice. Odpady musí být 

tříděny na nebezpečný a komunální. Náklady související s vyvážením nebezpečného odpadu, 

každé pondělí, jsou 2400 Kč na rok. Cena vývozu komunálního odpadu, který je prováděn v 

pondělí a středu, činí 180 Kč ročně. Celkové náklady na svoz odpadů činí 2580 Kč za rok. 
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6.2.3 Náklady administrativní 

Veškeré administrativní náklady má na starost firma vlastnící danou budovu. Všechny 

náklady spojené s těmito náklady jsou tedy zahrnuty v ceně nájemného. 

6.3 Optimalizace nákladů stávajícího objektu 

Optimalizace nákladů je chápána jako proces návrhu a výběru nejlepší varianty z několika 

možností a proto jsou posuzovány veškeré náklady na objektu autodílen ve více variantách. 

Nalezené nedostatky jsou řešeny a následně optimalizovány z hlediska finanční stránky. 

Stavba autodílen má mnoho nedostatků z důvodu dřívějšího odlišného užívání. Ať už 

se jedná o nedostatky z hlediska funkčních dílu stavebního objektu, provozních nákladů, nebo 

také dispozičního řešení. 

Optimalizace provozních nákladů: 

Úklid: 

Náklady související s úklidem by mohly být řešeny formou outsourcingu, kterou by 

zajišťovala Věra Vaníčková – úklidové práce Trutnov. Úklid by byl prováděn každý pátek na 

WC, v šatně a kanceláři. Jelikož předběžná cena za úklid daných prostor je 12000 Kč/rok, šlo 

by tímto ušetřit až 15% nákladů spojených s úklidem. 

Zdroj tepla: 

V autodílnách je nyní kotel na topné oleje, který ušetří veškeré náklady spojené s vytápění 

prostor, proto bych tento kotel navrhl i pro lakovnu aut. V této dílně je doposud kotel na 

pevná paliva, jehož náklady na roční provoz činí 20000Kč , šlo by tedy ročně ušetřit celých 

100% z nákladů na vytápění lakovny aut. 

Zdroj osvětlení: 

Z hlediska správného naměření odstínu barvy a metalízy automobilů je velmi důležitou 

součástí autolakovny dostatečný zdroj osvětlení, na který se musí nechat udělat výpočet 

umělého osvětlení. Světla jsou zatím řešena formou trubicových zářivek, které spotřebují 

velké množství elektrické energie. Dosavadní trubicové zářivky Osram Linestra mají příkon 

120W a svítivost 840 lm, kdežto moderní trubicové led zářivky o příkonu 12W mají svítivost 
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dokonce 950 lm a 8x delší životnost. Tímto bychom roční náklady spojené s osvětlením 

veškerých prostor mohli snížit až o 80-90%. 

Optimalizace rozhodnutí o modernizaci funkčního dílu stavebního objektu: 

Jak už jsem popisoval postup v oddíle č. 5.2.3, tak jsem veškeré funkční díly posuzoval 

z několika variant a poté byla vybrána ta nejvýhodnější a v našem případě, co se týče 

budoucích nákladů, co nejvíce optimální. Veškeré rozhodování o optimalizaci funkčních dílu 

stavebního objektu jsem vyhotovil v příloze č. 1. a každý z dílů, který vyšel jako 

nejvhodnější, jsem navrhl do optimalizovaného projektu autodílen v oddíle č. 6.4. 

Pro názornou ukázku rozhodnutí o modernizaci jsem vybral funkčních díl: výplně 

otvorů-okna. 

Vždy se rozhodujeme mezi několika možnými variantami. V tomto případě by se 

investor rozhodoval o výměně oken z těchto čtyř variant: 

A. Pořídit nová okna plastová  

B. Pořídit nová okna dřevěná- Eurookna 

C. Pořídit nová hliníková okna 

D. Ponechat původní železná okna  

Každou variantu poté vyhodnotíme funkčně nákladovým způsobem podle vztahu: 

                  E= U/C 

Pro stanovení optimálního užitku každé varianty použije investor nebo uživatel 

bodovací metodu. Body a váhu kritérií stanovíme vždy pouhým odhadem. 

Kritéria pro hodnocení užitku byla vybrána z technických charakteristik stavebního díla: 

 Životnost 

 Kvalita (standard / nadstandard / podstandard) 

 Energetická náročnost 

 Funkční parametr (údržba, užívání) 
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Váha kritérií je v tomto případě stanovena odhadem takto: 

 Životnost…………………………… 0,25 

 Kvalita……………………………….0,25 

 Energetická náročnost……………….0,35 

 Funkční parametr………………….....0,15 

Pořizovací ceny jsou vždy stanoveny na kusy, m
2
, nebo m

3
. Cena jednotlivých variant 

pro realizaci jsou v cenové úrovni 2013 tyto: 

A. Plastová okna …………………………….1200x1200 mm……….4500 Kč/kus 

B. Dřevěná Eurookna ……………………….1200x1200 mm……….8392 Kč/kus 

C. Hliníková okna………………………...….1200x1200 mm……….10155 Kč/kus 

D. Původní kovová okna……………….….…1200x1200 mm……….2100 Kč/kus 

Na stanovení hodnoty jednotlivých uvažovaných variant byla vytvořena matice, která 

je formálně znázorněna tabulkou č. 1. V řádcích jsou uvedeny varianty, ve sloupcích pak 

rozhodovací kritéria a následně spočteny body.  

Hodnocení užitku jednotlivých variant 

  
U

m
ís

tě
n

í 

 

Varianta 

Celkový počet bodů násobený váhovým koeficientem  

Celkový 

počet 

bodů 

K1- 

Životnost 

K2- 

Kvalita 

K3- 

Energetická 

náročnost 

K4- 

Funkční 

parametry 

K5- K6- 

body váha body váha body váha body váha body váha body váha 

Výsledná 

hodnota 

Výsledná 

hodnota 
Výsledná 

hodnota 
Výsledná 

hodnota 
Výsledná 

hodnota 
Výsledná 

hodnota 
A 6 0,25 6 0,25 10 0,35 8 0,15 0 0 0 0 7,7 3 

1,5 1,5 3,5 1,2 0 0 

B 6 0,25 8 0,25 10 0,35 6 0,15 0 0 0 0 7,9 2 
1,5 2,0 3,5 0,9 0 0 

C 10 0,25 10 0,25 10 0,35 10 0,15 0 0 0 0 10 1 
2,5 2,5 3,5 1,5 0 0 

D 3 0,25 2 0,25 1 0,35 2 0,15 0 0 0 0 1,9 4 
0,75 0,5 0,35 0,3 0 0 

E 0 0,25 0 0,25 0 0,35 0 0,15 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 

F 0 0,25 0 0,25 0 0,35 0 0,15 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 

 

Tab. č. 1 Hodnocení užitku jednotlivých variant, [autor]. 
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Varianta Užitek  

(body) 

Cena pořizovací 

(Kč) 

Efektivnost 

(body/Kč) 

Pořadí 

A - Plastová 7,7 4500 0,00171 1 

B - Eurookna 7,9 8392 0,00094 3 

C - Hliníková 10 10155 0,00098 2 

D - Původní 1,9 2100 0,00090 4 

 

Tab. č. 2 Výpočet efektivnosti jednotlivých variant, [autor]. 

Z tohoto příkladu vyplývá, že v tomto případě je nejvhodnější varianta A- výměna 

starých oken za nová plastová. 

Tento postup opakujeme u každého funkčního dílu zvlášť a následně vyhodnotíme, 

které prvky jsou potřeba vyměnit či ponechat. 

Optimalizace dispozičního řešení objektu:  

Dispozice veškerých staveb může výrazně ovlivnit náklady na užívání stavby a obzvláště 

v tomto případě, kde dříve stavba sloužila k jiným účelům užívání. Dispoziční řešení je 

vyobrazeno ve výkrese č. 2., kde je navržena nová optimalizovaná budova.  

Příklady špatného dispozičního řešení stávající stavby: 

- Komunikace a docházení mezi lakovnou a kanceláří, které jsou každá na jiné straně, 

musí být také řešeno vždy přes venkovní prostory, což v zimních obdobích není moc 

vhodné. 

- Z autodílen a pneuservisu se musí chodit na druhý konec do lakovny přes venkovní 

prostory na WC, které je zřízeno pouze tam. 

- Šatny a umývárna jsou zatím zřízeny pouze na vrátnici, budova č. 1., kde se musí na 

začátku a konci každé směny docházet, čímž opět ztrácíme čas. 

- Špatné rozvržení je i z hlediska toho, že prostřední garáže s dílnami nejsou nijak 

přístupné, bez toho aniž bychom museli jít opět přes venkovní prostor a s tím souvisí i 

přenášení nářadí a pomůcek z dílen a lakovny atd. 

Nové dispoziční řešení stavby je výhodné, oproti stávajícímu, co se týče nákladů spojených 

s úsporou času zaměstnanců. Veškerý čas, který uspoříme tímto výhodnějším řešením, nám 

výrazně změní náklady na mzdu zaměstnanců, jelikož „každá minuta práce navíc je drahá“. 
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Časová úspora je řešena centralizováním veškerých kanceláří, WC, šaten a odpadového 

uložiště do středu budovy. Tímto by se dala uspořit až 1/3 veškerého času spojeného 

s přecházením a komunikací mezi jednotlivými sekcemi dílen. 

6.4 Optimalizovaný objekt v přípravné fázi 

Jelikož optimalizace veškerých nákladů na stavbu lze nejsnáze ovlivnit v přípravných fázích 

životního cyklu, zaměřil jsem se právě na tuto fázi a snažil jsem se objekt navrhnout co 

nejvhodněji, ohledně budoucích nákladů. 

  Pro lepší porovnání jsem optimalizovaný objekt navrhl na stejném místě i o stejných 

rozměrech jako ten nynější. Stavba je po konzultacích nedostatků se zaměstnanci navržena s 

co nejvýhodnějším dispozičním řešením, které je vyobrazeno ve výkresu č. 2. Všechny 

funkční díly objektu, které nám vyšly jako nejoptimálnější varianta k modernizaci v příloze č. 

1., jsou navrženy i v tomto projektu. Veškeré optimalizované náklady vyobrazené 

v předchozím oddíle 6.3, jsou použity také na tomto objektu. 

Výsledné srovnání nákladů obou staveb je vypsáno v příloze č. 3., kde jsou pro lepší názornou 

ukázku vyobrazeny grafy. 

 

Obr. č. 7 Optimalizovaný objekt autodílen, [autor]. 
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7 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce byla optimalizace nákladů v přípravné fázi životního cyklu 

stavby na objektu autodílen.  

Teoretická část bakalářské práce se v úvodní části zabývá základním popisem 

jednotlivých etap ŽCS, jejich analýzy a kalkulace s následným uplatněním v přípravné fázi 

ŽCS. V další části jsou vyobrazeny technicko-ekonomické charakteristiky stavebního díla a 

hodnotový management. Následně jsou rozepsány náklady v životním cyklu staveb. Ke konci 

teoretické části popisuji principy obecné optimalizace nákladů v ŽCS.  

Praktická část je zprvu zaměřena na základní popis celého areálu, ve kterém se objekt 

autodílen nachází. Jelikož nebyla k dispozici žádná dokumentace stavby, proto bylo pro lepší 

názornost vytvořeno schéma daného objektu. Je zde patrné špatné dispoziční řešení. Na tomto 

objektu jsou spočteny náklady spojené se stavbou a nalezeny jeho nedostatky. Následně došlo 

k navržení nového optimalizovaného řešení stavby, kde jsou veškeré nedostatky, spojené s 

náklady, zlepšeny a náklady jsou tudíž sníženy. Tyto změny jsou taktéž zachyceny na 

přepracovaném schématu původního objektu. 

V přílohách jsou vyhodnoceny funkční díly z hlediska modernizace, propočet 

investičních nákladů, porovnání celkových nákladů, ale také fotodokumentace. V té jsou 

fotografie exteriéru i interiéru dílen, garáže a kanceláře. Obsáhlejší fotodokumentace bude 

nahrána na CD. Porovnání celkových nákladů stávající a optimalizované stavby je 

vyhodnoceno a následně zakresleno do grafu. Z něho je viditelné, že celkové náklady spojené 

s provozem budovy lze výrazně snížit oproti původním. Dle mého názoru bychom se měli, na 

náklady spojené s budovou, zaměřit již v přípravné fázi ŽCS, kde jdou nejlépe optimalizovat. 
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