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Abstrakt 

V předkládané diplomové práci je zpracován proces řízení rizik a vyhodnocena rizika 

projektu zaměřeného na úsporu energie, který je řešený formou opravy a zateplení objektu. 

Teoretická část práce se obecně věnuje popisu zásad analýzy rizik, přičemž je vycházeno 

z požadavků norem ČSN 31000 Management rizik – Principy a směrnice a ČSN 31010 

Management rizik – Techniky posuzování rizik. Praktická část se zabývá analýzou rizik 

projektu identifikovaných pomocí metody brainstormingu. Tato rizika jsou znázorněna 

v  Išikawově diagramu. K hodnocení jsou použity analýza citlivosti a matice hodnocení rizik. 

V závěrečné části jsou pak výsledky analýz zhodnoceny a na jejich základě jsou navržena 

opatření ke snížení rizika projektu.  

Klíčová slova: riziko, řízení rizik, analýza, projekt.  

Annotation  

The thesis is focused on a risk management process and assessment of the risks of a 

project aimed at energy savings that are solved by repairing and thermal insulation of the 

building. The theoretical part of the thesis deals with the description of general principles of 

risk analysis, on the basis of the requirements of standards ČSN 31000 Risk Management - 

Principles and Guidelines, and ČSN 31010 Risk Management - Risk Assessment 

Techniques. The practical part deals with the analysis of project risks identified by the 

method of brainstorming. These risks are shown in the Ishikawa diagram. To evaluate the 

risks the methods of sensitivity analysis and risk assessment matrix were used. The final 

section of the thesis evaluates the results of the analyses and pursuant to them proposes the 

measures to reduce the risks of the project. 

Key words: risk, risk management, analysis, project. 
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1. ÚVOD 

Každá lidská činnost s sebou nese určitou míru rizika. Je proto třeba na tuto skutečnost 

nezapomínat a udělat vše pro to, aby míra rizika byla co nejnižší. Tématem mé diplomové 

práce je „Vyhodnocování rizik projektu zaměřeného na úsporu energie“. 

Mnoho subjektů, které připravují nejrůznější projekty, zcela opomíjí provádění kvalitní 

analýzy rizik a jen velmi zřídkakdy činí kroky k jejich eliminaci či alespoň minimalizaci. 

Řízení rizik by přitom mělo být klíčovou a trvalou složkou strategie každé firmy, která chce 

na dnešním dynamickém trhu uspět, ne jen součástí mimořádných opatření při výskytu 

neočekávané události. Správné řízení rizik pomáhá v dosahování lepší odolnosti vůči riziku, 

v nalezení rovnováhy mezi rizikem a příležitostí. 

Ve své práci vycházím z dat projektu rekonstrukce panelového domu poskytnutých 

Společenstvím vlastníků čp. 59 v Mostě. V žádné fázi života projektu nebyla identifikována, 

zpracována a vyhodnocena, a tedy ani ošetřena rizika. Diplomová práce si bere za cíl tato 

rizika vyhodnotit a zároveň posloužit dalším společenstvím jako „kuchařka“ při řízení rizik 

jejich projektů.  

Diplomová práce je kvůli širokému rozsahu problematiky řízení rizik a požadavku na 

počet stran diplomové práce upravena pro potřeby řízení rizik ve společenství vlastníků 

jednotek (SVJ). Celá práce je koncipována do pěti základních částí. 

První část se obecně věnuje popisu teoretických zásad analýzy rizik, přičemž je 

vycházeno z požadavků norem ČSN 31000 Management rizik – Principy a směrnice a ČSN 

31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik.  

Druhá část obsahuje obecné náležitosti projektu, který je zaměřen na úsporu energie. A 

poté popis projektu opravy panelového domu v ul. Kpt. Jaroše 59 v Mostě. Zde uváděná data 

jsou vybírána z energetického auditu, který zpracování projektu předcházel. 

Třetí část se zabývá identifikací a popisem rizik. Identifikace je provedena formou 

brainstormingu, rizika jsou znázorněna v  Išikawově diagramu a pro přehlednost sestavena 

do tabulkového seznamu rizik. Pro snadnější orientaci jsou i barevně odlišena. 

Ve čtvrté části jsou provedeny analýzy rizik projektu. Nejprve je využito matice 

hodnocení rizik. Rizika s největší významností jsou poté podrobena analýze citlivosti. 
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V páté, poslední části, jsou uvedena hodnocení analýz a návrhy ošetření rizik projektu 

zaměřeného na úsporu energie. 

Pro zpracování mé diplomové práce byly využity především normy ČSN 31000, ČSN 

31010 a zdroje z odborné literatury. Většina dat byla získána z energetického auditu.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

U každé predikce úspor z projektu zaměřeného na úsporu energie existuje určitá 

nejistota, že předpokládaná úspora a výdaje s projektem spojené se budou lišit od 

skutečných. V případech, kdy jsme schopni tuto nejistotu pomocí obvyklých statistických 

metod kvantifikovat a stanovit pravděpodobnost vzniku odchylných variant od predikce, 

mluvíme o riziku projektu. [1] 

Riziko je účinek nejistoty na dosažení cíle [6] 

Samotné vymezení pojmu rizika bývá obtížné. Riziko někdy chápeme z hlediska jeho 

dopadů, jindy z hlediska faktorů (příčin), které dopady vyvolají. 

Riziko je možnost, že skutečně dosažené výsledky projektu se budou odchylovat od 

výsledků předpokládaných. Přičemž tyto odchylky mohou být žádoucí (směrem k větším 

úsporám) nebo nežádoucí (směrem ke ztrátě). [5] 

Riziko je významným atributem většiny lidských činností. Rekonstrukce, opravy, 

modernizace bytových domů za účelem úspory energie představují hlavní projekty řešené 

SVJ, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté.  

2.1. Klasifikace rizik 

Riziko je možné klasifikovat z mnoha aspektů. Mezi základní způsoby patří: 

 spekulativní a čisté; spekulativní riziko obsahuje pozitivní i negativní stránku, čisté 

riziko pouze stránku negativní. 

 systematické a specifické; systematické riziko je vyvoláno společnými faktory. Jeho 

zdrojem jsou např. změny daňového zákonodárství, cen základních surovin, ropy, 

atd. Specifické riziko je jedinečné pro jednotlivé aktivity a subjekty. 

 vnitřní a vnější; vnitřní riziko se vztahuje k faktorům uvnitř subjektu, vnější k okolí. 

 ovlivnitelné a neovlivnitelné; ovlivnitelné riziko lze oslabit působením na jeho 

příčiny, u neovlivnitelného rizika nemáme možnost na příčiny působit. 

 ve fázi přípravy a realizace, ve fázi provozu; rizika ve fázi přípravy a realizace 

představují všechny druhy rizik, které ohrožují dodržení termínu realizace projektu, 

dodržení rozpočtu a kvality projektu. Oproti tomu rizika ve fázi provozu jsou taková, 

která ovlivňují hospodářské výsledky fungování projektu. [3] 
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Členění rizik podle věcné náplně je také vypovídající. Rozlišujeme rizika: 

 provozní – mívají charakter nedostatku zdrojů (finance, materiálů, pracovních sil), 

což může ovlivnit průběh i kvalitu projektu. 

 ekonomická – představují především nákladová rizika vyvolaná růstem cen 

materiálů, energií a služeb. Může tak dojít k překročení plánované výše nákladů. 

 finanční – spojená se způsobem financování – můžeme se orientovat na vlastní nebo 

cizí kapitál, s dostupností zdrojů financování  

 kreditní – představuje nebezpečí platební neschopnosti či nevůli dostát svým 

závazkům. 

 legislativní – vyvolaná legislativní a hospodářskou politikou vlády 

 politická – odmítnutí původně schválených dotací. 

 lidského činitele – vyplývá z určité úrovně zkušeností, kompetencí a znalostí. 

Významné je zde riziko managementu, který je velice podstatným faktorem při 

výběru a realizaci projektů. Dalším rizikem této kategorie může být podvodné či 

nezákonné jednání managementu. 

 zásahy vyšší moci – spojené s nebezpečím živelných pohrom. [1] 

Je patrné, že možných rizik ohrožujících „projekty obnovy“ je opravdu hodně. Výsledek 

projektu závisí na tom, jak kvalitní byla jeho příprava, a jak kvalitně proběhla realizace. 

Přitom jedno ovlivňuje druhé. Kvalita přípravy ovlivňuje projekt zásadním způsobem. 

Ovšem i nízká kvalita realizace ohrožuje budoucí výsledky projektu.  

2.2. Proces řízení rizik 

Řízení rizik musí být zakomponováno do všech postupů a procesů organizace tak, aby 

to bylo přiměřené, efektivní a účinné. Řízení rizik má být součástí všech procesů v organizaci 

probíhajících, má být postaveno na stejnou úroveň jako strategické a operativní řízení [6]. 

Tak ošetříme identifikaci a analýzu nebezpečí hrozících novým i už probíhajícím projektům. 

Tabulka č. 1 je uzpůsobena pro potřeby hospodaření SVJ a znázorňuje různá využití řízení 

rizik ve dvou hlavních úrovních řízení.  

Řízení rizika obnáší zjišťování pasivních a aktivních nebezpečí, odhadování rizik, 

rozhodování o riziku, identifikaci celkového zatížení objektu rizikem, ovládání rizika a 

realizaci, sledování a vyhodnocování proti rizikových opatření.  
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Tab. č. 1 – Aplikace řízení rizik v malém a středním podnikání.  

Úroveň řízení Oblast Aplikace řízení rizik 

S
tr

at
eg

ie
 a

 p
lá

n
o

v
án

í 

Plánování rozvoje 
Plán oprav 

Revize 

Havarijní plánování 
Plánování výjimečných situací 

Plánování  - katastrofy a následná obnova 

Finanční řízení 

Správa aktiv 

Kapitálové výdaje 

Řízení cashflow 

Rozpočtování 

Outsourcing Řízení smluvních vztahů 

O
p
er

at
iv

n
í 

ří
ze

n
í 

Služby 

Pojištění  

Přerozdělování prostředků 

Výběr dodavatelů 

Reakce na mimořádné události 

Zajištění bezpečnosti 

Vedení dokumentace 

Podávání zpráv 

Ochrana zdraví, bezpečnost,  

Údržba 

Řešení stížností 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [1] 

To, jaká úroveň rizika je přijatelná, závisí na získaném prospěchu. Nejvýhodnější 

variantou by bylo, kdyby se s nejnižší mírou rizika dosáhlo nejvyššího zhodnocení 

(prospěchu, úspory). Obecně ale platí, že velkého prospěchu dosáhneme přes podstoupení 

velkého rizika. Pro stanovení a posouzení úrovně rizika můžeme použít maticový diagram 

(obr. 1), kdy porovnáváme pravděpodobnost výskytu rizika a míru závažnosti jeho následků. 

Umění řídit rizika by mělo přinést užitek ve formě vypořádání se s riziky. Odborná 

literatura nabízí různé sekvence činností, které jsou pro správné řízení rizik nezbytné. 

Zpracování diplomové práce odpovídá požadavkům norem ČSN 31000 Management rizik – 

Principy a směrnice a ČSN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik 

(obr. 2). 
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Obr. č. 1 - Stanovení přijatelného rizika. 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [5] 

 
Obr. č. 2 – Proces řízení rizik.  

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [6] 

Aplikace tohoto postupu nezaručuje úspěšnost projektu, ale umožňuje se vyhnout 

projektům s vysokým a nepřijatelným rizikem. [5] 

Fáze komunikace a konzultace a fáze monitorování a přezkoumávání probíhají souběžně 

s fázemi stanovení kontextu, posuzování a ošetření rizika. Nemají definovaný konec ani 
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začátek. Cílem fáze komunikace a konzultace je získávání, předávání a diskuze informací, 

které vedou k přijetí nějakého rozhodnutí. Během monitorování a přezkoumávání se sleduje 

vývoj rizik a účinnost přijímaných opatření.  

Stanovení kontextu se skládá z rozhodnutí o strategii řízení rizik, získání podkladů 

k projektu a posouzení jejich úplnosti, určení časových a finančních nároků projektu. 

Kvalitní řízení rizik vyžaduje zejména: 

 podporu vedením organizace; 

 rozdělení zodpovědnosti za řízení rizik mezi více osob v rámci organizace; 

 alokaci zdrojů na školení a zvyšování povědomí o rizicích. 

V malých organizacích, jakou společenství vlastníků jednotek bezesporu je, je rozložení 

zodpovědnosti specifické. [3] 

2.2.1. Společenství vlastníků jednotek  

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva 

a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných 

částí domu. Není investiční organizací, negeneruje tedy zisk. 

Orgány společenství jsou 

 shromáždění vlastníků jednotek, 

 výbor společenství nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen 

výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru, 

 další orgány podle stanov společenství.  

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. Schvaluje stanovy společenství a volí 

výbor nebo pověřeného vlastníka.  

Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy. Výbor nebo 

pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí 

v těchto věcech nevyhradí shromáždění. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka 

určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let. [12] 

Výbor pokrývá strategické i operativní plánování a řízení. Nejedná svévolně, ale na 

základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků. Svůj názor vlastníci projevují na 

shromáždění vlastníků formou hlasování. 
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Ve věci modernizace, rekonstrukce a opravy společných částí domu muselo být do konce 

roku 2013 pro schválení realizace projektu tři čtvrtiny všech členů SVJ podle Zákona 

72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Podle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. od 1. 1. 

2014 postačuje většina hlasů vlastníků, kteří jsou na shromáždění přítomni.  

Největší váha odpovědnosti za rozhodování o rizicích je konkrétně u Společenství 

vlastníků jednotek transferována na statutární orgán - výbor.  

2.3. Identifikace rizika 

Identifikace rizika je prvním krokem posuzování rizika. Zahrnuje identifikaci zdrojů 

rizik, oblastí dopadů, událostí, příčin a jejich pravděpodobných následků. Cílem identifikace 

rizika je sestavit komplexní soubor faktorů, které by mohly ovlivnit projekt – negativně i 

pozitivně, a tím i míru jeho úspěšnosti. [2] 

Vlastní proces identifikace by měl být založený na kladení a zodpovězení otázek typu: 

 Jaké faktory mohou ohrozit cíle projektu? 

 Jaké problémy mohou vyvstat při realizaci projektu? 

 Kdy, kde, jak a proč se mohou rizika objevit a koho mohou ovlivnit? 

Identifikace rizik představuje nejdůležitější a časově nejnáročnější fázi řízení rizika. 

Proto by se měl podílet co nejširší okruh pracovníků organizace, a vhodné je i přizvání 

externích odborníků na řešení dané oblasti. Rizika, která nebudou odhalena v této fázi řízení, 

nebudou zahrnuta do analýzy. [1] 

Je vhodné využít obecné systémy klasifikace rizik, kde jsou rizika rozčleněna do 

kategorií podle věcného členění (rizika technická, ekonomická, aj.). Jako doplňkové 

informační zdroje je možné využít odborné knižní prameny, internetové zdroje. Rozhodně 

by měli být zapojeni lidé s potřebnými znalostmi. 

Mezi techniky identifikace rizik patří například kontrolní seznamy, skupinové diskuse, 

brainstorming, delfská metoda, dotazníkové šetření nebo analýza předpokladů a omezení. 

Základním výstupem identifikace rizik je seznam rizikových faktorů, které ohrožují cíl 

projektu i jeho splnění. Nyní je vhodné zpracovat oddělené seznamy pro pozitivní a 

negativní rizika - hrozby a příležitosti. Tento seznam musíme dále prověřit, zda neobsahuje 

 duplicitní rizika – více rizik by mělo společnou příčinu,  



Bc. Dagmar Kameníková: Vyhodnocení rizik projektu zaměřeného na úsporu energie. 

2014             9 
 

 rizika, která nejsou riziky – existují s jistotou, 

 rizika, která nemají vliv na dosažení cíle projektu. [1] 

Je zřejmé, že není možné odhalit všechna možná rizika, už kvůli možnosti výskytu 

neočekávaných událostí. Přesto bychom se měli snažit o identifikaci všech poznatelných 

rizik. Pro účely diplomové práce a identifikaci rizik projektu na úsporu energie bude použita 

kombinace metod brainstormingu.  

2.3.1. Brainstroming 

Brainstorming je univerzální metoda hledání řešení – rizik - přes skupinovou diskusi. Je 

postavena na myšlence, že je vhodné oddělit vymýšlení zdrojů rizik od jejich racionálního 

posuzování. Cílem brainstormingu je vyprodukování co největšího množství nápadů. Tyto 

nápady se zapisují. Zásadami brainstormingu jsou zákaz kritiky, žádné hodnocení, žádný 

nátlak, rovnost účastníků, uvolnění fantazie. Výstupy této týmové metody mohou být 

zaznačeny pomocí Ishikawova diagramu.  

2.4. Analýza rizika 

Výstupem identifikace rizik je obsáhlý seznam rizik. Provedeme posouzení významnosti 

rizika a na jeho základě se zaměřujeme v dalším kroku řízení rizik na snížení rizika nebo na 

podporu využití příležitosti. Pozornost věnujeme těm rizikovým faktorům, které budou mít 

v případě výskytu značný negativní nebo pozitivní vliv na projekt. 

Analyzovat riziko lze dvěma způsoby. [2] 

2.4.1. Matice hodnocení rizik 

Tento systém je založený na expertním hodnocení rizik pracovníky, kteří mají potřebné 

znalosti a zkušenosti v těch oblastech, do kterých jednotlivá rizika spadají. Významnost 

rizika se posuzuje současně ze dvou hledisek, kterými jsou pravděpodobnost výskytu rizika 

(p) a intenzita negativního dopadu (d). Riziko je tím významnější, čím pravděpodobnější je 

jeho výskyt a čím vyšší je intenzita jeho negativního dopadu. 

Hodnocení významnosti každého rizika (V) stanovíme jako součin obou hledisek dle 

rovnice: 
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𝑽 = 𝒑. 𝒅     (1) 

Vhodné a obvyklé číselné ohodnocení pravděpodobnosti výskytu a intenzity dopadu 

rizika je uvedeno v tabulce č. 2. Stejná tabulka se dá analogicky použít jak pro pozitivní, tak 

i negativní riziko. 

Tab. č. 2 - Ohodnocení  pravděpodobnosti výskytu a intenzity dopadu rizika. 

Číselné ohodnocení 

pravděpodobnosti 

Slovní vyjádření 

pravděpodobnosti výskytu a 

intenzity dopadu 

Číselné ohodnocení 

intenzity dopadu 

1 velice malá 1 

2 malá 2 

3 střední 4 

4 vysoká 8 

5 velmi vysoká 16 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [1] 

Pro vyjádření intenzity dopadu se používá mocninná stupnice. Interpretuje se tak, že 

výskyt rizika s velmi vysokým dopadem je 16 krát významnější než výskyt téhož rizika s 

velice malým dopadem. Hodnocení významnosti rizikového faktoru získané součinem 

pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity jeho dopadu je znázorněno v tab. 3. 

Tab. č. 3 – Číselné ohodnocení významnosti rizika.  

 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [1] 

Významnost rizika (V) se pohybuje v intervalu <1; 80>. Nejméně významné riziko má 

hodnocení 1 a nejvýznamnější riziko hodnocení 80. Na základě tohoto kvantitativního 

ohodnocení, můžeme: 

1 2 4 8 16

5 5 10 20 40 80

4 4 8 16 32 64

3 3 6 12 24 48

2 2 4 8 16 32

1 1 2 4 8 16

Ohodnocení 

pravděpodobnosti

Ohodnocení intenzity dopadu
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 rizika uspořádat podle významnosti,  

  rozdělit je do skupin s odlišnou významností  

o Běžné riziko leží v intervalu <1; 9> 

Dané riziko je akceptováno, nepřijímají se žádná opatření k jeho eliminaci. 

o Důležité riziko leží v intervalu <10; 31>. 

Dané riziko vyžaduje přijetí adekvátních opatření k jeho ošetření. Důležité je 

pravidelné kontrolování. 

o Kritické riziko leží v intervalu <32; 80>. 

Vyžaduje okamžité řešení a nápravu. Danému riziku musí být dána priorita. 

Dopad tohoto rizika na cíl projektu může být fatální. 

 stanovit celkové riziko projektu – jako součet číselných ohodnocení významnosti 

všech dílčích rizik. [1] 

Velikost rizika posuzujeme podle míry jeho dopadu na výsledek projektu. Mohou se 

vyskytnout dopady nefinančního charakteru. Ty se vztahují nejčastěji k poškození zdraví, 

bezpečnosti, životnímu prostředí a dobré pověsti. Negativní dopady výskytu rizik na 

jakýkoliv projekt se obvykle chápou jako dopady finanční, tedy v podobě ztrát, zvýšení 

nákladů nebo poklesu zisku.  

2.4.2. Analýza citlivosti 

Záměrem analýzy citlivosti je určit z matematického vzorce pro danou metodu 

hodnocení efektivnosti proměnné, které mohou způsobit velké odchýlení od predikovaných 

výsledků dané metody navzdory relativně malým změnám. Tyto proměnné pak mají velký 

vliv na rozhodnutí o tom, zda projekt realizovat či ne. Cílem analýzy citlivosti je najít 

konkrétní veličiny, na něž je dané ekonomické kritérium nejvíce citlivé. Nejčastěji se 

postupuje podle následujícího scénáře:  

 Zvolí se ekonomické kritérium definované matematickým vzorcem, které odpovídá 

konkrétnímu projektu; 

 určí se výsledná hodnota pro nejpravděpodobnější kombinaci všech proměnných; 

 k této základní hodnotě se následně určují změněné hodnoty. Změny jednotlivých 

proměnných se provedou po desítkách procent; 

 následuje porovnání základní hodnoty a změněných hodnot. [2]  
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Změny hodnot jednotlivých rizikových faktorů mohou mít povahu odchylek nebo 

pesimistických či optimistických hodnot. Výsledky analýzy lze zobrazit graficky formou 

spojnicového nebo tornádo grafu.  

Nedokonalostí analýzy citlivosti je fakt, že sleduje jednotlivé proměnné izolovaně, 

 i když ve skutečnosti se mohou některé veličiny vzájemně ovlivňovat. A nerespektuje 

odlišnou míru nejistoty jednotlivých faktorů rizika. [5] 

Analýzu citlivosti můžeme aplikovat například na tato ekonomická kritéria, která byla 

použita a hodnocena také v rámci poskytnutého EA. 

 Výše nákladů – vypočtena na základě cenové informace výrobců, montážních a 

dodavatelských firem. Používány jsou také rozpočtové ceny dle ceníku stavebních 

prací.  

 Výše úspor energie -  stanovena na základě cen energetických společností. Úspory 

jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci energetických 

opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Změna výše úspor může 

být způsobena změnou cen energií. 

Pro zpracování ekonomické analýzy byly stanoveny další doplňkové vstupní údaje[13, 14]: 

 Diskontní sazba - je výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné 

investiční alternativy. (7) Konkrétní hodnota diskontní sazby se dá získat různými 

způsoby. V EA bylo zohledněno, že diskontní sazba odráží to, jak je vlastník 

předmětu EA schopen zúročit své peníze. U SVJ se přílišné zúročování 

nepředpokládá a proto byla uvažována diskontní sazba pouze 3%. 

Diskontní míra umožňuje převod hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých 

v budoucnu na současnou hodnotu.  

𝑆𝐻 =
𝐵𝐻

(1+𝑖)𝑛    (2) 

SH hodnota současná 

BH hodnota budoucí 

i úroková (diskontní) míra  

n počet let 
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 Doba porovnání – je stanovena vzhledem k tomu, že u navrhovaných stavebních 

opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně 30 let nepředpokládají žádné 

významnější dodatečné investice, právě na 30 let. 

 Prostá doba návratnosti 𝑇𝑠 – nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz. Toto 

kritérium určuje, za jak dlouho se z projektu pokryjí jeho investiční náklady. 

𝑇𝑠 =  
𝐼𝑁

𝐶𝐹
      (3) 

IN investiční náklady projektu 

CF roční přínosy projektu 

 Čistá současná hodnota NPV (not present value) – je vlastně velikost čistého výnosu, 

který z projektu plyne, vyjádřená v současných peněžních jednotkách. Závisí jen na 

odhadu toku hotovosti (CF) a diskontní sazby. CF je rozdílem příjmů a výdajů 

spojených s projektem v jednotlivých letech, které se pro účely tohoto hodnocení 

upravují převodem z budoucích hodnot do současných. Čím vyšší je hodnota NPV, 

tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je NPV záporné, projekt není vhodné 

realizovat. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1 − 𝐼𝑁     (4) 

T  doba životnosti (hodnocení) projektu 

 Reálná doba návratnosti Tsd – doba splacení investice při zohlednění diskontní 

sazby. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0. 

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1 − 𝐼𝑁    (5) 

CFt roční přínosy projektu  

r diskont 

(1 + r)t odúročitel 

 

 Vnitřní výnosové procento IRR – představuje takovou hodnotu úrokové míry v %, 

kdy hodnota NPV je rovna 0. Tento ukazatel je užitečný jako měřítko efektivnosti 

investic. Stačí jej porovnat s úrovní úrokových měr na finančním trhu. 

 

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=1 − 𝐼𝑁    (6) 
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2.5. Hodnocení a ošetření rizika 

Hodnocení rizik neustále provádí nejen organizace, podniky, ale také každý člověk. Dá 

se říct, že hodnocení nebezpečí je jednou ze základních podmínek přežití. Hodnocení rizika 

projektu je vlastně rozhodování o jeho přijatelnosti. Opírá se o veškeré výsledky získané 

v předchozích fázích řízení rizik. Dále musí zvažovat celkové bodové ohodnocení rizika 

projektu a jeho rozsah.  

Cílem ošetření rizik je snížení jejich následků, nebo úplná eliminace rizika. K ošetření 

rizika slouží metody, rozčleněné do skupin [3]: 

 zadržení rizika (retence) – tato metoda spočívá v tom, že se proti riziku nijak 

nezasahuje. Většinou se používá tam, kde hrozící riziko je zanedbatelné – vědomá 

retence. Retence rizika může být také nevědomá a to tam, kde riziko nebylo 

odhaleno;  

 vyhýbání se riziku – od projektu s nepřijatelným rizikem je odstoupeno. Pokud se 

tato metoda požene do extrému, nebude se dělat nic; 

 přesun rizika (transfer) – touto metodou nedochází k eliminaci rizika, mění se pouze 

subjekt, který riziko nese. U společenství vlastníků převažuje využívání majetkového 

pojištění (pojištění budov), pojištění proti nepříznivé události a pojištění 

zodpovědnosti. Tento způsob transferu rizika řeší vypořádání následků plynoucích z 

už uskutečněné hrozby;  

 zmenšení rizika (redukce) – tento způsob představuje aktivní řízení rizika, snaží se o 

redukci příčin vzniku rizika a také o snížení nepříznivým dopadů.  

Jedním ze způsobů, jak snížit riziko, je vytváření finanční rezervy.  

Pro zvolení nejvhodnější metody může také pomoct matice uvedená v tabulce č. 4. 

Tab. č. 4 – Doporučené metody obecného řešení rizika. 

  Malé dopady Velké dopady 

Vysoká pravděpodobnost retence a redukce vyhnutí se riziku a redukce 

Nízká pravděpodobnost retence pojištění 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [4] 
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3. POPIS PROJEKTU 

Projekt je soubor aktivit, které mají jasně definovaný začátek a konec. K dosažení 

stanoveného cíle projektu je zapotřebí vynaložit určitého množství objemově omezených 

zdrojů. Projekt je realizovaný vzájemně provázanými aktivitami. Nejpodstatnější otázky 

(tzv. trojimperativ) projektu jsou: „Co, Kdy a Za kolik?“ Odpověď na tyto otázky znázorňuje 

magický trojúhelník (obr. 3), který dává do souvislosti kvalitu, čas a náklady a ukazuje, že 

jsou tyto faktory spolu provázány. Jejich správné naplánování a vybalancování v průběhu 

fází života projektu je předpokladem k dosažení očekávaného cíle projektu. Dojde-li k tomu, 

že jeden z faktorů se dostane mimo oblast udržitelnosti projektu, ostatní dva faktory musí 

být upraveny [11]. 

 

Obr. 3 – Magický trojúhelník 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [11] 

 

Diplomová práce, její praktická část, se zabývá projektem zaměřeným na úsporu energie, 

který je řešený rekonstrukcí bytového panelového objektu. Vlastníkem a provozovatelem 

objektu je Společenství vlastníků jednotek. Panelová budova je situována na ulici Kpt. 

Jaroše, s číslem popisným 59, v obci Most. Oprava panelového domu probíhala v období od 

listopadu 2011 do května 2012.  

Aby energetická opatření při komplexní rekonstrukci byla efektivní, byl zpracován 

energetický audit budovy (dále EA), což je komplexní zhodnocení energetického 

hospodaření budovy. Má za cíl navrhnout nejoptimálnější řešení úspory energie a financí. 

Na základě výstupů auditu projektant vypracoval projekt na rekonstrukci domu. 
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3.1. Životní fáze projektu  

Celou přípravu a realizaci projektu od prvotní myšlenky až po jeho likvidaci lze rozdělit 

do čtyř na sebe navazujících fází, a to fáze předinvestiční, investiční, provozní a ukončení 

provozu a likvidace projektu. Je nezbytné dodržet jednotlivé fáze života projektu. Každá je 

velice důležitá z hlediska úspěšnosti projektu a každá je ovlivňována řadou specifických 

rizik [8]. 

3.1.1. Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fázi by měla být věnována zvýšená pozornost. Na informacích získaných 

v jejím průběhu závisí úspěch či neúspěch projektu. Tato fáze by měla zahrnovat identifikaci 

příležitosti a stanovení cíle, přípravu projektu, která by měla obsahovat analýzu jeho variant. 

První hodnocení příležitosti je vždy založeno na srovnání s variantou „nedělat nic“. Pokud 

je výstupem „dělat něco“, měla by být zpracována  předběžně technickoekonomická studie 

nebo přímo technickoekonomická studie projektu  - jejich struktura i náplň jsou téměř stejné. 

Liší se hloubkou analýzy. Jejich zpracování je úkol časově i nákladově náročný, ale může 

také nemálo zdrojů ušetřit.  

Pro účely zpracování diplomové práce byl poskytnutý energetický audit panelové 

budovy, který je možné považovat za speciální typ technickoekonomické studie 

proveditelnosti. Tato studie by měla poskytnout veškeré podklady potřebné pro investiční 

rozhodnutí. V jejím rámci je zapotřebí stanovit a kriticky posoudit základní technické, 

finanční a ekonomické požadavky a také požadavky na ochranu životního prostředí. Studie 

proveditelnosti musí nabízet alespoň dvě varianty řešení, které jsou poté posuzovány. 

Výstupem technické části je formulace cílů projektu a jeho charakteristik. Definuje také 

základní materiály, vhodné technologie i zhodnocení vlivu na životní prostředí. Finančně-

ekonomická část studie zahrnuje zhodnocení investičních nákladů projektu, jeho výnosy a 

náklady v období provozu a také propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti [8].  
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3.1.2. Investiční fáze 

Investiční fáze je tvořena větším počtem různých činností. Základním kamenem je 

vytvoření právního, finančního a organizačního rámce projektu. Dále lze tuto fázi členit do 

následujících etap: 

 zpracování zadání stavby, kde se definují cíle a rozsah projektu. Slouží také jako 

podklad pro výběrové řízení; 

 zpracování úvodní projektové dokumentace, které je nezbytné pro získání stavebního 

povolení; 

 zpracování realizační projektové dokumentace obsahuje veškeré potřebné inženýrské 

výpočty, výkresy a dokumentaci potřebné pro vlastní realizaci 

 realizace výstavby – v této fázi se daný objekt předává k provedení stavebních prací. 

Je důležité, aby výstavba probíhala přesně podle realizační projektové dokumentace 

a dle platných norem a předpisů. Na toto by měl dohlížet nezávislý stavební dozor. 

Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, což je písemný záznam o průběhu 

prováděných prací na stavbě. Náležitosti a způsob vedení deníku stanovuje vyhláška 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 9. [14]. 

 konečné převzetí díla vlastníkem budovy od zhotovitele – předání stavby se děje na 

základě protokolu o předání a převzetí díla, předmětu díla nebo jeho dokončené části. 

Obsahuje souhrn závad nebránících a bránících provozu předmětu díla (budovy) a 

sjednané termíny odstranění těchto vad. Podpisem tohoto dokumentu oběma stranami 

– objednatelem i zhotovitelem – začíná běžet záruční lhůta. Záruční lhůta na „nové 

stavby “ se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na ostatní stavby se sjednává 

v délce 36 měsíců. [14]. 

3.1.3. Provozní fáze 

Na provozní fázi je třeba se dívat z dlouhodobého pohledu. Musí se sledovat cíl, pro 

který byl projekt vypracován. Jde tedy převážně o zavedení a dodržování obecných principů 

a opatření k docílení úspory. Tyto jsou specifikovány v EA pod pojmy užívání a údržba 

objektu. 
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3.1.4. Fáze ukončení provozu a likvidace 

Projekt zaměřený na úsporu energie nekončí prostým dokončením opravy budovy, 

pokračuje jejím správným, energeticky šetrným provozem. Ukončení tohoto projektu 

vlastně splývá s dobou ukončení životnosti stavby a její následnou likvidací. Životností 

stavby se nazývá časové období, kdy je stavba schopna plnit svou funkci.  

Předpokládaná životnost staveb různých konstrukcí se běžně vyjadřuje počtem roků. 

Životnost panelové budovy se uvádí 100 let. [10].  

Dosáhnout nebo překročit tuto hranici lze při patřičné údržbě, obnově a opravě stavby.  

3.2. Popis budovy 

Jedná se o samostatně stojící jedno vchodový objekt panelové výstavby z počátku  

80. let 20. století. Objekt má 8 nadzemních a jedno podzemní podlaží, kde se nacházejí 

společné prostory, sklepy, pronajímaná kancelář a veškeré horizontální rozvody TV a UT. 

V dalších podlažích jsou již pouze byty – vždy tři na jednom podlaží s centrálně umístěným 

komunikačním prostorem. Celkem se v objektu nachází 24 bytových jednotek  

s dispozicí 4 +1 a 3 + 1. 

Nosný systém je koncipovaný jako příčný, stěnový s hlavním modulem 6,0 m. Průčelí i 

štíty jsou tvořeny sendvičovými panely, vodorovné konstrukce železobetonovými, 

dutinovými stropními panely. Konstrukční výška podlaží je 2,8 m. Celková délka objektu je 

18,45 m a šířka je 14,8 m. Dům se nachází na rovině, hlavní vchod do objektu je umístěn na 

severozápadním průčelí. 

Okna byla vyměněna v roce 2002. Jsou plastová s izolačním dvojsklem a kovovým 

distančním rámečkem. Vstupní bezpečnostní dveře jsou také plastové s izolačním 

dvojsklem. Ty byly měněny v roce 2004.  

Střecha je plochá, dvouplášťová s vnitřním svodem dešťové vody. Tepelněizolační 

funkci plní rohože z minerálních vláken o tloušťce 120 mm volně položené na spodním 

plášti. Horní plášť je tvořen armaporitovými panely. V roce 2005 byla provedena nová 

hydroizolace střešního pláště pomocí fólie z měkčeného PVC [15]. 
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3.3. Původní stav 

Z dat vybíraných z EA posuzované panelové budovy vyplývají následující informace. 

Nejprve byl zjištěn potenciál úspor – zaměřený hlavně na kvalitu a provedení obvodového 

pláště, podlah, střešních a výplňových konstrukcí. Dále parametry a stav technických 

zařízení budovy - vytápění, ohřev teplé vody, větrání budovy.  

Při vyhodnocení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy v původním stavu 

požadavkům normy ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky) 

vyhovovala pouze plastová okna a plastové dveře. Ostatních dvanáct hodnocených položek 

nevyhovovalo [15]. Zhodnocení parametrů a stavu technických zařízení budovy je přehledně 

shrnuto v tabulce č. 5 a v tabulce č. 6 je uvedeno hodnocení měrných ukazatelů energetické 

náročnosti za roky 2008 až 2010. 

Tab. č. 5 – Zhodnocení parametrů a stavu technických zařízení budovy. 

Odběr tepla na UT     

   Umístění měřiče tepla  na patě domu vyhovující 

   Rozpočet nákladů přes podlahovou plochu nevyhovující 

Odběr tepla na TV     

   Umístění měřiče tepla na patě domu nevyhovující 

   Rozpočet nákladů bytové vodoměry vyhovující 

Otopná soustava     

   Zdroj tepla výměník, ekvitermní regulace vyhovující 

   Vnitřní rozvody ocelové, izolace někde chybí nevyhovující 

   Otopná tělesa, regulace litinová, článková, bez měřičů nevyhovující 

Příprava teplé vody     

   Příprava TV výměník, ekvitermní regulace vyhovující 

   Vnitřní rozvody nové plastové, izolace chybí nevyhovující 

Vzduchotechnika     

   Vzduchotechnika infiltrace, větrání, Lomanco turbínky vyhovující 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [15] 

Energetická bilance objektu byla provedena podle normy ČSN EN ISO 13790. Celková 

výpočtová potřeba tepla na vytápění pro rok 2010 vyšla 847,3 GJ. Fakturovaná částka byla 

pro tento rok 910,1 GJ. Hodnoty se od sebe liší o méně než 5%. Výpočtové hodnoty proto 

můžeme považovat za závazné [15]. 

Hodnocení energetické náročnosti budovy bylo provedeno podle přílohy č. 1 vyhlášky 

148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov tzv. Národním kalkulačním nástrojem. Měrná 
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roční spotřeba energie (EP) vyšla 159 [kWh/(rok*m2)], což odpovídá energetické náročnosti 

budovy označení D – nevyhovující. (obr. 4) 

Tab. č. 6 – Měrné ukazatele energetické náročnosti. 

   roky 

 

technické 

jednotky 
2008 2009 2010 

Celková podlahová plocha 

vstupující do hodnocení 
m2 2079 

Fakturační spotřeba tepla na 

vytápění 
GJ/rok 998,6 840,5 910,1 

Fakturační spotřeba tepla na 

přípravu TV 
GJ/rok 370,9 361,2 321,2 

Fakturační spotřeba studené vody 

pro přípravu TV 
m3/rok 1093,8 1018,8 901,3 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [15] 

Z EA původního stavu objektu dále vyplývá, že k největším tepelným ztrátám docházelo 

vlivem větrání (38.1%), k dalším významným ztrátám potom prostupem tepla přes plastová 

okna (20%) a štítový panel (10,5%). 

Závazným výstupem EA objektu v původním stavu je tabulka č. 7, kde je 

zrekapitulována roční výpočtová energetická bilance. 

 
Obr. 4 – Třídy energetické náročnosti staveb. 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [9] 
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Tab. č. 7 - Roční výpočtová energetická bilance. 

ř. ukazatel 
energie náklady bez DPH náklady s DPH 

GJ/rok tis. Kč/rok tis. Kč/rok 

1. vstupy paliv a energie 1187 554 612 

2. změna zásob paliv 0 0 0 

3. spotřeba paliv a energie 1187 554 612 

4. prodej energie 0 0 0 

5. konečná spotřeba paliv a energie 1187 554 612 

6a. z toho ztráty ve vlastním zdroji 0 0 0 

6b. z toho ztráty v rozvodech vytápění 17 8 8 

6c. z toho ztráty v rozvodech TV 128 58 64 

7. spotřeba energie na vytápění 847 381 419 

8. spotřeba energie na ohřev TV 321 144 159 

9. spotřeba energie na ostatní procesy 19 28 34 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [15] 

3.4. Navržená opatření 

Na základě analýzy zmíněných parametrů bylo provedeno vyhodnocení energetických 

úspor a nákladů na energetické zhodnocení objektu [15]. Náklady se z hlediska EA dělí: 

 prostá obnova – náklady, které by se vzhledem ke stáří a opotřebovanosti budovy 

stejně musely vynaložit; 

 energeticky vědomá modernizace – jedná se o náklady na vědomé zhodnocování 

konstrukcí, za účelem jejich stavebně-technického a energetického zkvalitnění; 

 energetické zhodnocení – tyto náklady jsou uvažovány jako rozdíl mezi energeticky 

vědomou modernizací (celkové investiční náklady) a prostou obnovou 

(předpokládané sanační práce, opravy). 

Navržená energeticky úsporná opatření jsou rozdělena: 

 beznákladová – kdy jde o zavedení a dodržování obecných principů a opatření 

k docílení úspory. 

 nízkonákladová – opatření, kdy při malých nákladech je možné docílit efektu úspory 

energie; 

Nízkonákladová a beznákladová opatření nejsou uvažována v ekonomickém hodnocení. 

Jejich účinnost velmi závisí na chování a disciplíně uživatelů – vlastníků jednotlivých bytů. 

EA svá doporučení adresuje: 
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o vedení objektu – drobné investiční akce, jako je izolace rozvodů TV, 

provádění pravidelných revizí, instalace digitálních poměrových měřičů, 

instalace pohybových čidel osvětlení na chodbách. Dále potom pravidelná 

evidence spotřeb energií a jejich vyhodnocování;  

o jednotlivým uživatelům – zavírat dveře oddělující vytápěné prostory od 

nevytápěných, nepřetápět prostory, vyvarovat se nadměrného větrání se 

současným přetápěním, uvážlivě hospodařit s teplou vodou a elektrickou 

energií.  

 vysoko nákladová – tato opatření se týkají vědomého zlepšování tepelně-technických 

vlastností. U předmětného objektu se jedná o provedení zateplení a povrchové 

úpravy obvodových stěn, střešního pláště, stropu nad suterénem a podlahy nad 

vstupem. Pro výběr optimální tloušťky izolantu byla posouzena celková energetická 

úspora a ekonomická návratnost.  

Součinitel prostupu tepla žádné ze zateplovaných konstrukcí nevyhovoval 

požadavku ČSN 73 0540-2, po provedení zateplení jsou všechny hodnoty vyhovující. 

Při realizaci by měl být použitý certifikovaný tepelněizolační systém a zateplení by 

měla provádět firma, která má k instalaci oprávnění od výrobce. Jen tak lze zaručit 

předpokládanou životnost. 

Náklady na prostou obnovu jsou uvažovány 600 Kč/m2 bez DPH u obvodových stěn 

a podlahy nad vstupem.  Tyto konstrukce byly v původním stavu, v nejbližším 

horizontu by bylo nutné provést povrchové úpravy. U stropu nad suterénem a 

střešního pláště s prostou obnovou není kalkulováno. Na střeše byla v roce 2005 

provedena nová hydroizolace, která plní svou funkci. 

Souhrn navržených opatření je uveden v příloze č. 1. Veškeré cenové údaje jsou 

uvedeny včetně DPH. Výpočet reálné návratnosti a vnitřního výnosového procenta 

je uvažován pro diskontní sazbu 3 % a meziroční růst energií o 5%. 

Na základě zjištěných informací byly navrženy dvě varianty opatření, které by měly vést 

k úspoře. Pro každou variantu se vypočetla energetická náročnost budovy. Tyto varianty 

byly mezi sebou porovnány, kdy hlavním kritériem byla doba návratnosti. Součástí je také 

vyčíslení ekonomického potenciálu úspor a komplexní ekonomické vyhodnocení. [15]. 
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3.5. Varianty I. a II. 

Varianta I. nabízí jako řešení energetické situace objektu zavedení beznákladových a 

středně nákladových opatření. Jako vysoko nákladové opatření uvažuje pouze zateplení 

obvodových stěn tepelnou izolací tloušťky 12 cm. Varianta II. vidí řešení v nízko a středně 

nákladových opatřeních a v provedení všech čtyř výše popsaných vysoko-nákladových 

opatření. V příloze č. 2 jsou shrnuty navrhovaná opatření varianty I a II. Porovnání 

výpočtových ročních energetických bilancí je uvedeno v příloze č. 3 a vyhodnocení tepelně 

technických vlastností konstrukcí a rozdělení tepelných ztrát pro obě varianty obsahuje 

tabulka č. 11. Při vyhodnocení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy pro 

variantu I požadavkům normy ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky) 

vyhovuje 7 ze 14, pro variantu II vyhovuje 10 ze 14 hodnocených konstrukcí. Bylo znovu 

provedeno hodnocení energetické náročnosti budovy podle přílohy č. 1 vyhlášky 148/2007 

Sb. o energetické náročnosti budov tzv. Národním kalkulačním nástrojem. Měrná roční 

spotřeba energie (EP) vyšla pro variantu I. 118 [kWh/(rok*m2)], což odpovídá 

energetickému štítku obálky budovy označení C2 – vyhovující požadavku. Pro variantu II. 

vyšla roční měrná spotřeba energie 109 [kWh/(rok*m2)], což odpovídá energetickému štítku 

obálky budovy označení C1 – vyhovující doporučení. Zobrazení tepelných ztrát je pro 

původní stav i obě navržené varianty přehledně uvedeno v tabulce č. 8 [15]. 

Tab. č. 8 –  Rozdělení tepelných ztrát- porovnání.  

konstrukce 
plocha 

ztráty původní 

stav 

ztráty varianta 

I. 

ztráty varianta 

II. 

m2 % % % 

neprůsvitné obvodové kce 1 182 26,2 12,4 13,4 

střecha 264 4,1 5,0 1,7 

okna, dveře 390 20,5 24,8 26,8 

kce ve styku se zeminou 29 0,5 0,6 0,6 

stropy pod/nad nevytápěným prostorem 251 5,0 6,1 3,0 

tepelné mosty 0 5,6 4,9 4,6 

větrání 0 38,1 46,2 49,9 

celkem 2 116 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [15] 
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3.6. Ekonomické hodnocení variant 

Ekonomické hodnocení bylo provedeno bez uvažování dotací nebo úvěru, pouze 

s využitím vlastních investičních prostředků. Cílem hodnocení bylo zjistit vhodnost 

realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Byly použity tyto nástroje:    

 Prostá doba návratnosti 

 Reálná doba návratnosti 

 Čistá současná hodnota 

 Vnitřní výnosové procento. 

V následující tabulce (tab. č. 9) jsou shrnuty náklady na energetická zhodnocení 

jednotlivých variant i další ekonomické ukazatele. Výpočet je provedený se zápočtem růstu 

cen energií. Při vytápění systémem s hlavním zdrojem spalujícím hnědé uhlí je počítáno 

s meziročním nárůstem cen energie o 5,0 %. Doba hodnocení je uvažována 30 let. Diskontní 

míra 3 %. 

Tab. č. 9 –  Náklady na energetická zhodnocení jednotlivých variant. 

 
Zdroj: vlastní zpracování, upraveno [15] 

3.6.1. Výběr optimální varianty 

Výběr optimální varianty byl proveden za zohlednění více hledisek. Z hlediska životního 

prostředí má největší význam to opatření, které v co největší míře snižuje spotřebu tepla 

v objektu a tím i emise škodlivých látek.  

Technické hledisko bere v potaz životnost jednotlivých opatření. Životnost 

zateplovacího systému se předpokládá 30 let. za předpokladu, že bude správně používán a 

udržován [9].  

VARIANTA I VARIANTA II

Čiské náklady na energetickou modernizaci [tis. Kč] 1268 2115

Očekávaná úspora [tis. Kč] 82 110

Nárust cen energií [%] 5 5

Roční investiční náklady na údržbu [tis. Kč] 0 0

Prostá návratnost [roky] 16 20

Reálná návratnost [roky] 14 17

Roční cash-flow [tis. Kč] 82 110

NPV [tis. Kč] 2074 2394

IRR [%] 10,1 8,3

EKONOMICKÉ PARAMETRY
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Provozní hledisko naopak zohledňuje náročnost realizovaného opatření na provoz a 

údržbu. Zateplení objektu se považuje za provozně málo náročné opatření.  

Je předpoklad, že realizací navržených variant dojde k navýšení užitné hodnoty objektu, 

zlepší se tepelně technické vlastnosti fasády, její vzhled, reprezentativnost a tím i tržní cena.  

Pro výběr nejoptimálnější varianty je jako nejpodstatnější kritérium uvažováno kritérium 

ekonomické společně s energetickou úsporou, která je svázána s příznivým ekologickým 

dopadem na životní prostředí. Obě hodnocené varianty splňují požadavek vyhlášky MPO č. 

148/2007 na energetickou náročnost a požadavek ČSN 73 0540-2 na průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy Uem.  

Z ekonomického hlediska je výhodnější varianta I., z energetického i ekologického 

hlediska vychází lépe varianta II. Energetickým auditem je doporučena varianta II. 
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4. IDENTIFIKACE RIZIK 

Za účelem rozpoznání co největšího počtu možných rizik souvisejících s projektem na 

úsporu energie byl pořádán brainstorming. Účastnila jsem se já, coby facilitátorka diskuze a 

zapisovatelka nápadů, další dva členové výboru SVJ a technický dozor stavby. Účastníci 

byli seznámeni s účelem i základními pravidly této týmové diskuze. Byla položena otázka: 

„Co může způsobit nedosažení požadované úspory?“ 

Využitím metody brainstormingu byla rozpoznána následující rizika, tato byla 

zaznamenána do Ishikawova diagramu (příloha č. 4). Expertním odhadem byly určeny míry 

pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu těchto rizik na projekt. Pro větší přehlednost jsou 

veškerá odhalená rizika sestavena do tabulkového seznamu rizik (tab. č. 10). 

4.1. Technická rizika 

Riziko č. 1: Nedostatky v projektové dokumentaci  

Může se jednat o situaci, kdy navrhované projektové řešení je v rozporu s dokumenty 

vydanými v rámci územního a stavebního řízení; projektová dokumentace může být neúplná, 

stavební a technické detaily nejsou dostatečně řešeny, navrhované výrobky a materiály 

výrobky  nemají technické vlastnosti v souladu s platnými předpisy a normami, jednotlivé 

položky jsou nesprávně specifikovány, vyskytují se chyby ve výkazech výměr, chybí některé 

položky, popřípadě části projektové dokumentace jsou nedostatečně koordinovány.  

Nedostatky v projektové dokumentaci s sebou obvykle nesou vícenáklady. 

V případě tohoto rizika je předpokládán střední vliv rizikového faktoru na projekt se 

střední pravděpodobností výskytu.  

Riziko č. 2: Dodatečné změny požadavků ze strany investora (SVJ)  

Může jít o situaci, kdy jsou ze strany investora požadovány vícepráce. V tomto případě 

dodavatel není při kalkulaci ceny vázán na hlavní nabídku – jde o individuální kalkulaci. 

Není ani smluvně povinen tuto práci vůbec provést. 

 Dodatečné změny s sebou obvykle nesou vícenáklady. 

Předpokládáme střední vliv tohoto rizikového faktoru na projekt s nízkou 

pravděpodobností výskytu.  
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Riziko č. 3: Nedostatečná koordinace stavebních prací  

V tomto případě dochází ke špatnému navázání jednotlivých prací, dochází k prostojům, 

špatná koordinace může mít vliv i na kvalitu celého díla v souvislosti s porušením 

technologických postupů. 

Vliv nedostatečné koordinace stavebních prací na projekt je vysoký, pravděpodobnost 

výskytu rizika také vysoká.  

Riziko č. 4: Živelné pohromy  

Může jít o poškození budovy vlivem bouře, vlivem požáru elektrických nebo plynových 

obvodů a zařízení, vlivem záplavy z vodovodního potrubí. 

Živelná pohroma s sebou nese další náklady. 

Předpokládáme velký vliv rizikového faktoru na projekt s malou pravděpodobností 

výskytu. 

Riziko č. 5: Výběr nekvalitního dodavatele   

Toto riziko bývá spojeno s nedostatkem času na přípravu projektu a omezenými 

finančními prostředky. Dodavatelská firma může práce odvést nekvalitně, může také 

zaniknout, potom tedy není u koho reklamovat vady díla.  

Toto riziko s sebou nese velké zvýšení nákladů.  

V případě tohoto rizikového faktoru předpokládáme velký vliv na projekt se střední 

pravděpodobností výskytu.  

Riziko č. 6: Nedodržení termínu výstavby  

Předpokládáme malý vliv rizikového faktoru na projekt s nízkou pravděpodobností 

výskytu.  

Riziko č. 7: Prodleva zahájení projektu  

U prodlevy zahájení projektu je předpokládán malý vliv rizikového faktoru na projekt 

s nízkou pravděpodobností výskytu. 
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4.2. Finanční rizika 

Riziko č. 8: Neschopnost dostát svým finančním závazkům  

Neschopnost dostát svým finančním závazkům může vzniknout v důsledku neochoty či 

neschopnosti vlastníků platit příspěvky do fondu oprav.  

V případě tohoto rizikového faktoru předpokládáme hodně velký vliv na projekt 

se střední pravděpodobností.  

Riziko č. 9: Nepředpokládané náklady 

 Nepředpokládané náklady mohou způsobit nedostatek finančních prostředků v průběhu 

realizace projektu. Vícepráce s sebou nesou vícenáklady, se kterými není ve finančním plánu 

počítáno.  

Předpokládáme velký vliv rizikového faktoru na projekt s  nízkou pravděpodobností 

výskytu.  

Riziko č. 10: Navýšení cen materiálu  

Smlouva o dílo je podle občanského zákoníku zásadně úplatná a výše odměny za 

zhotovení díla se stanovuje podle rozpočtu (§ 2620) nebo odhadem (§ 2586). Je-li cena 

stanovena podle rozpočtu přiloženého k smlouvě nebo pevnou částkou nemůže zhotovitel 

požadovat vyšší cenu. U ceny stanovené odhadem, je přípustné její zvýšení do 10 %, jen 

pokud toto zvýšení zhotovitel objednateli oznámí včas, bez zbytečných odkladů. 

V případě tohoto rizikového faktoru předpokládáme střední vliv na projekt s nízkou 

pravděpodobností. 

Riziko č. 11: Snížení cen energií  

Pokud by došlo k snížení cen energií (elektřiny), prodloužila by se doba návratnosti 

investice do projektu.  

Tento rizikový faktor má malý vliv na projekt s nízkou pravděpodobností.  

4.3. Právní rizika 

Riziko č. 12: Nedodržení právních norem  

Mezi nejdůležitější právní normy lze řadit Zákon občanský zákoník č. 89/2012 Sb., 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o hospodaření energií č. 406/200 Sb., Vyhlášku o 
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podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách č. 291/2001 Sb., Vyhlášku 

o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., Vyhláška o energetickém auditu a energetickém 

posudku č. 480/2012 Sb., vždy v aktuálním znění.  

Nedodržení právních norem má střední vliv na projekt, pravděpodobnost výskytu rizika 

je také střední.  

Riziko č. 13: Nevyřešené vlastnické vztahy  

Toto riziko může být představováno nevyřešenými vztahy mezi SVJ a jednotlivými 

vlastníky a SVJ a zhotovitelem stavby. Mohou být nejasné povinnosti ve správě budovy, 

v tom, kdo je oprávněn za SVJ nebo zhotovitele jednat. 

V případě tohoto rizikového faktoru je předpokládán vysoký vliv na projekt s nízkou 

pravděpodobností výskytu. 

4.4. Provozní rizika 

Riziko č. 14: Nevýhodně sepsané smlouvy 

Smlouvu na provedení oprav domu je vypracována na straně zhotovitele. Může být pro 

SVJ jednostranně nevýhodná, v důsledku slabého právního povědomí výboru SVJ toto 

nemusí být odhaleno. Problematická ustanovení smlouvy mohou být zaplacení celkové ceny 

díla ještě před jeho provedením a převzetím, nejasné termíny zahájení, dokončení a přebírání 

díla nebo jeho částí, nevyváženost smluvních pokut, existence ujednání o povinnosti dílo 

převzít i s vadami a nedodělky, které nebrání užívání. 

Veškeré náklady potom nese SVJ. 

Předpokladem je hodně velký vliv rizikového faktoru na projekt s vysokou 

pravděpodobností.  

Riziko č. 15: Neznalí členové výboru  

Předmět činnosti SVJ je dosti úzký, přesto jde ale o posuzování specifických odborných 

dat (např. právních, smluvních, technických.). 

Předpokladem tohoto rizikového faktoru je jeho střední vliv na projekt s vysokou 

pravděpodobností výskytu.  
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Riziko č. 16: Lidský faktor – poškozování, vandalizmus 

Předpokladem je malý vliv rizikového faktoru na projekt s vysokou pravděpodobností.  

Riziko č. 17: Lidský faktor – nedodržování doporučení vedoucích k úspoře 

Tepelná ztráta budov závisí také na chování a disciplíně uživatelů objektu v dodržování 

doporučení EA, která mají vést k úspoře energií.  

Předpokladem je střední vliv rizikového faktoru na projekt s vysokou pravděpodobností.  

Tab. č. 10  – Seznam identifikovaných rizik. 

 

RIZIKO 

VLIV 

RIZIKOVÉHO 

FAKTORU NA 

PROJEKT 

PRAVDĚPODOBNOST 

VÝSKYTU RIZIKA 

Technická rizika 

Riziko č. 1 Nedostatky v projektové 

dokumentaci 

střední nízká 

Riziko č. 2 Dodatečné změny požadavků 

ze strany SVJ 

střední velmi nízká 

Riziko č. 3 Nedostatečná koordinace 

stavebních prací 

vysoký vysoká 

Riziko č. 4 Živelné pohromy velký nízká 

Riziko č. 5 Výběr nekvalitního dodavatele velký střední 

Riziko č. 6 Nedodržení termínu výstavby nízký nízká 

Riziko č. 7 Prodleva zahájení projektu nízký nízká 

Finanční rizika 

Riziko č. 8 Neschopnost dostát svým 

finančním závazkům 

velmi vysoký střední 

Riziko č. 9 Nepředpokládané náklady velký nízká 

Riziko č. 10 Navýšení cen materiálu střední nízká 

Riziko č. 11 Snížení cen energií nízký nízká 

Právní rizika 

Riziko č. 12 Nedodržení právních norem  střední střední 

Riziko č. 13 Nevyřešené vlastnické vztahy velký nízká 

Provozní rizika 

Riziko č. 14 Nevýhodně sepsané smlouvy velmi vysoký vysoká 

Riziko č. 15 Neznalí členové výboru střední vysoká 

Riziko č. 16 Lidský faktor – poškozování, 

vandalizmus 

nízký vysoká 

Riziko č. 17 Lidský faktor – nedodržování 

doporučení vedoucích k úspoře 

střední nízká 

Zdroj: vlastní. 
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5. ANALÝZA RIZIK PROJEKTU 

Identifikovaná rizika byla nejprve analyzována pomocí matice hodnocení rizik 

způsobem, který je popsaný v kapitole 2.4.1. Kvantitativní vyjádření rizik a jejich vypočtená 

významnost jsou zaneseny v tabulce č. 11. Na základě kvantitativního vyjádření rizik se 

rizika zanesou do matice hodnocení rizik (tab. č. 12). 

Tab. č. 11 –  Kvantitativní vyjádření rizik. 

 
Zdroj: vlastní. 

Tab. č. 12 – Matice hodnocení rizik.  

 
Zdroj: vlastní. 

S využitím teoretických východisek uvedených v části 2.4.1 víme, že je vhodné rizika 

rozdělit do skupin podle míry významnosti. 

 Běžné riziko leží v intervalu <1; 9> a můžeme sem tedy zařadit rizika č. 2, 6, 7, 10, 

11 a 16.  

 Důležité riziko leží v intervalu <10; 31> a spadají sem rizika č. 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15 

a 17.  

 Kritické riziko leží v intervalu <32; 80>. Mezi kritická rizika zařadíme rizika č. 3, 8 

a 14.   
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Pro lepší představu o rozložení významnosti rizik si rizika zaneseme do grafu (graf č. 1). 

 
Graf. č. 1 – Rizika podle významnosti, zdroj vlastní. 

Můžeme také stanovit celkové riziko projektu – jako součet významností všech 

popsaných rizik. Vyjde nám hodnota 324. Tato hodnota nám sama o sobě nic neřekne. Lze 

ji ale vydělit počtem rizik a dostaneme průměrnou míru významnosti jednoho dílčího rizika. 

Tato hodnota pro posuzovaný projekt vychází 19, což znamená, že leží v intervalu důležitého 

rizika. Ještě vyšší vypovídací hodnotu má grafické znázornění významnosti rizik (graf č. 2). 

 

Graf. č. 2 – Rozložení rizik podle významnosti, zdroj vlastní. 
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Dále aplikujeme analýzu citlivosti na ekonomické kritérium čisté současné hodnoty 

(NPV). Jak už bylo popsáno v kapitole 2.4.2, základem pro určení NPV je určení toků CF a 

diskontní sazby. CF je rozdílem příjmů (výnosů z úspor za energii) a výdajů (nákladů na 

údržbu) spojených s projektem v jednotlivých letech, které se pro účely tohoto hodnocení 

upravují převodem z budoucích hodnot do současných. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

− 𝐼𝑁 

Veškerá zjištěná rizika s sebou nesou vlastně jen tři možné důsledky: 

 snížení výnosů - úspora nedosáhne očekávané výše, dojde k snížení cen energií; 

 zvýšení nákladů na údržbu; 

 zvýšení ceny investice.  

Pro účely posouzení projektu v EA byla použita diskontní sazba 3%, odvozená od 

hodnoty nejlepšího jiného možného užitku, který by SVJ mohlo získat použitím stejných 

finančních prostředků (alternativních nákladů). SVJ má své finanční prostředky uloženy na 

běžném účtu u České spořitelny, kde jsou úročeny pouze 0,1%. 

Pokud by byla do diskontní sazby promítnuta rizikovost a typ projektu, šlo by o “snížení 

nákladů osvědčenou technologií”. Takto zvolená sazba by potom byla uvažována 10% [2]. 

Provedla jsem výpočty (příloha č. 5) pro obě navrhované diskontní sazby, diskontní 

sazba 10% by celý projekt posunula do neakceptovatelné oblasti (graf č. 3). Ukazatel čisté 

současné hodnoty musí být alespoň roven číslu 0, aby celkový součet peněžních příjmů za 

dobu životnosti investice dokázal uhradit investiční náklady projektu.  

Analýzu citlivosti NPV jsem tedy provedla tak, že jsem uvažovala diskontní sazbu 3% a 

dobu životnosti (hodnocení) 30 let. Dále jsem postupně snížila úsporu o 10%, náklady na 

údržbu a investiční náklady projektu jsem naopak o 10% zvýšila. Vždy jedna změna se 

zachováním ostatních faktorů na původních hodnotách. Výpočty jsou uvedeny v příloze 

č. 6 a tabulka číslo 13 zaznamenává výsledné hodnoty analýzy citlivosti. 
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Graf. č. 3 – Závislost NPV na CF a diskontní sazbě, zdroj vlastní. 

Tab. č. 13 – Výsledné hodnoty analýzy citlivosti NPV.

 

Zdroj: vlastní. 

Výsledky analýzy citlivosti jsem také znázornila formou tornádo grafu (graf č. 4). 

Podklady pro jeho vytvoření jsou zaneseny v tabulkách 14 a 15 a v příloze č. 7.  

Na tomto grafu jsou podle velikosti dopadu zaneseny faktory ovlivňující NPV. Faktor 

s nejvýznamnějším dopadem (52,17%) – snížení výnosů, nedosažení požadované úspory - 

je umístěn v horní části grafu. Dalším významným faktorem je faktor investičních nákladů 

- dopadá na projekt 38,47%. Faktor s nejnižším dopadem (3,79%) – náklady na údržbu - je 

umístěn ve spodní části grafu. Přičemž délkou obdélníku je dána míra NPV odpovídající 

změně rizikového faktoru vždy o ± 10%. 

 

 

 

N Z A [tis. Kč] R [%]

Úspora 87,98 79,18 [tis. Kč] 158,11 172,48 52,17%

Náklady na údržbu 6,44 7,08 [tis. Kč] 318,05 12,54 3,79%

Investiční náklady projektu 1267,63 1394,8 [tis. Kč] 203,42 127,17 38,47%

Diskontní sazba 3 XXX [%] XXX XXX XXX

Doba životnosti 30 XXX [let] XXX XXX XXX

NPV nejpravděpodobnější 330,59 XXX [tis. Kč] XXX XXX XXX

HODNOTA FAKTORU POKLES NPV
FAKTOR RIZIKA JEDNOTKA

VYPOČTENÉ 

NPV
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Tab. č. 14 – Podklady I. k tornádo grafu.  

 

Zdroj: vlastní. 

Tab. č. 15 – Podklady II. k tornádo grafu. 

 

Zdroj: vlastní. 

 

 

Graf. č. 4 – Tornádo graf NPV, zdroj vlastní. 
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6. HODNOCENÍ A NÁVRHY OŠETŘENÍ RIZIK PROJEKTU 

Návodem pro výběr vhodného opatření k ošetření rizika je matice uvedená v tab. č. 4. 

Tuto si upravíme pro posuzovaný projekt do matice uvedené v tab. č. 16. 

Tab. č. 16 – Matice zvládání rizik projektu. 

 

Zdroj: vlastní. 

  Retence a redukce. 

  Retence. 

  Vyhnutí se riziku, redukce. 

  Pojištění. 

6.1. Běžná rizika 

Riziko č. 6: Nedodržení termínu výstavby (V = 4) 

Riziku předcházíme vhodnou koordinací stavebních prací, pravidelnými kontrolami ze 

strany výboru a stavebního dozoru a řešením vzniklých problémů na místě, vždy ve 

spolupráci s dodavatelem prací. Velice důležité je zapisovat výsledky těchto konzultací do 

stavebního deníku a stvrdit je podpisy obou stran. 

Riziko č. 7: Prodleva zahájení projektu (V = 4) 

Toto riziko můžeme eliminovat včasnou přípravou celého projektu. 

Riziko č. 2: Dodatečné změny požadavků ze strany investora (V = 8) 

Riziku bude předcházeno jasně definovaným projektových záměrem a konzultací tohoto 
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záměru se zainteresovanými stranami, za současného přizvání stavebního dozoru. 

Riziko č. 10: Navýšení cen materiálu (V = 8) 

V tomto případě lze riziko ošetřit smluvně. Ve smlouvě o dílo je stanovena pevná cena, 

nebo závazný položkový rozpočet. 

Riziko č. 11: Snížení cen energií (V = 8) 

Toto riziko nelze ovlivnit. 

Riziko č. 16: Lidský faktor – poškozování, vandalizmus (V = 8) 

Na řešení vandalismu je vhodné myslet už při vlastní rekonstrukci, a použít nátěry pro 

preventivní ochranu před graffiti. Takovýto nátěr vytváří na povrchu stěny budovy 

ochrannou vrstvu, která nepropustí sprejovou barvu. Stačí pak jen nanést odstraňovač graffiti 

a rozpuštěnou barvu odstranit tlakem vody. 

Dále je vhodné zamezit vnikání cizích osob do objektu. Vstupy do budovy by měly být 

osvětleny, je možné také využít některý z typů moderní zabezpečovací techniky.  

Pojištění proti vandalizmu bývá běžnou součástí pojištění bytových domů. 

6.2. Důležitá rizika 

Riziko č. 1: Nedostatky v projektové dokumentaci (V = 12) 

Riziku je předcházeno důkladným výběrem zpracovatele projektové dokumentace, kdy 

je podrobně popsán zamýšlený projekt, a také v průběhu zpracovávání probíhá intenzivní 

komunikace s projektantem. 

Riziko č. 4: Živelné pohromy (V = 16) 

Předmětem ošetření tohoto rizika by měl být seznam požadavků na chování obyvatel 

domu s cílem zamezit vzniku požáru. A také plán jak postupovat, když požár už vznikl.  

Preventivní opatření by měla zahrnovat omezení manipulace s otevřeným ohněm, veškeré 

elektro a plynové spotřebiče by měly být používány v souladu s návodem výrobce. Velice 

důležité je provádění kontrol, prohlídek, údržby a povinných revizí. Provedené revize jsou 

také důležitým předpokladem pro plnění pojistných událostí. 



Bc. Dagmar Kameníková: Vyhodnocení rizik projektu zaměřeného na úsporu energie. 

2014             38 
 

Jak už bylo zmíněno, je nezbytné uzavřít pojištění bytového domu, které poskytuje 

pojistnou ochranu jednak proti živelním pohromám, tak proti krádeži, loupeži, vandalismu 

nebo nárazu dopravního prostředku. Je možné zvětšit rozsah pojištění – např. o pojištění 

proti mechanickému poškození vnějšího pláště budovy zvířetem či proti havárii rozvodů.  

Riziko č. 12: Nedodržení právních norem (V = 16) 

Riziku je předcházeno zadáním zpracování veškeré potřebné dokumentace odborníkům. 

Riziko č. 13: Nevyřešené vlastnické vztahy (V = 16) 

Faktor nelze ovlivnit. Lze pouze monitorovat stávající stav. A to s využitím katastru 

nemovitostí - tam jsou uvedeny vlastnické vztahy v rámci SVJ. Obchodní rejstřík naopak 

podává informace o majitelích a jednatelích stavební firmy.   

Riziko č. 15: Neznalí členové výboru (V = 16) 

Eliminace rizika je reprezentována oslovením osob s bohatými zkušenostmi s realizací 

obdobných projektů, poptáváním informací u jiných společenství vlastníků, účastí na 

školeních.  

Riziko č. 17: Lidský faktor – nedodržování doporučení vedoucích k úspoře (V = 16) 

 Náplní eliminace rizika je důkladné podání informací o tom, jak šetřit energie, jak 

správně větrat atd. - více se toto riziko ovlivnit nedá. 

Riziko č. 5: Výběr nekvalitního dodavatele (V = 24) 

Riziko eliminujeme získáváním informací na internetu, dotazováním se na 

dodavatelskou firmu u jejích bývalých zákazníků. 

Riziko č. 9: Nepředpokládané náklady (V = 24) 

 Sestavením rozpočtu se všemi potřebnými položkami, jejichž ceny odpovídají cenám 

současného trhu, je toto riziko eliminováno. 
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6.3. Kritické riziko 

Riziko č. 3: Nedostatečná koordinace stavebních prací (V = 32) 

Jelikož se jedná o kritické riziko, je vhodné vypracovat postup operativního řízení 

projektu. Dobrou spolupráci všech zúčastněných subjektů a správnou koordinaci 

prováděných prací má řídit stavební dozor, přičemž je vhodné zajistit si dozor vlastní. 

Dozorovat stavbu může osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo 

architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a 

alespoň 3 roky praxe při provádění staveb [14]. Tato osoba potom zajišťuje: 

 odborný a zodpovědný dohled nad souladem výstavby s podmínkami stavebního 

povolení a smlouvy o dílo; 

 dohlíží na kvalitu prací; 

 vyžaduje a eviduje zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, tak aby byly v souladu 

s technologickými postupy; 

 účastní se a řídí kontrolní dny, objeví vady a kontroluje jejich odstraňování; 

 projednává změny, odsouhlasuje vícepráce a méněpráce i rozsahy prací pro 

zálohy; 

 v případě vzniku problémů poradí, vysvětlí a zajistí nápravu. 

Stavební dozor dokáže ušetřit nemalé prostředky. Je garantem toho, že práce provedené 

jsou v požadované a zaplacené kvalitě. Později může být nápomocný při vyřizování 

reklamací, řešení oprav a údržby stavby. Do koordinace stavebních činností by se měli 

zapojit i členové výboru SVJ a být přítomni na kontrolních dnech. 

Náklady na stavební dozor se kalkulují podle rozsahu požadovaných prací. Např. 

stavební dozor ucelené zakázky stojí 1,5 – 2,5 % z rozpočtu stavby. Hodinová sazba za 

konzultační a poradenskou činnost se pohybuje od 440,- Kč do 500,- Kč. (tab. č. 17) [17]. 

Riziko č. 8: Neschopnost dostát svým finančním závazkům (V = 48) 

Tento rizikový faktor, přesto, že leží v pásmu kritického rizika, nelze vlastně nijak 

ovlivnit. Jak už bylo uvedeno, SVJ zajišťuje veškeré záležitosti spojené se správou, 

provozem a opravami společných částí domu a v těchto záležitostech je také oprávněno se 

zavazovat. Na opravy společných částí domu se běžně tvoří fond oprav, do kterého měsíčně 

přispívají všichni vlastníci jednotek podle velikosti podílu na společných částech domu. 
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Tento fond slouží jednak k pokrytí nákladů na opravy a údržbu domu a také se z něj splácí 

možný úvěr na rekonstrukci. Příspěvky tedy musí být stanoveny v dostatečné výši na pokrytí 

všech výdajů SVJ včetně těchto splátek úvěru.  

Většina bank dnes poskytuje SVJ úvěry na rekonstrukci bytových domů i bez zajištění 

zástavou nemovitosti, a to až do částek v řádech milionů korun. Tyto úvěry přesto pro banky 

nejsou nekryté. Vlastníci jednotek totiž ze zákona ručí za závazky SVJ v poměru, který 

odpovídá velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu. [13]. 

V rozhodné chvíli banku zajímá pouze to, zda chodí pravidelné měsíční splátky. A pokud 

tomu tak není a SVJ nesplácí svůj dluh, může banka vymáhat dlužnou částku na všech 

vlastnících. 

Velkým problémem tedy je, když se sejde víc vlastníků, kteří neplatí pravidelné zálohy 

do fondu oprav. Může tak opravdu dojít k situaci, kdy na běžném účtu není dost prostředků 

k uhrazení splátky.  

Možným, i když hodně zdlouhavým, řešením je zaslat neplatiči upomínku s hrozbou 

dlužné částky již s vyčíslenými úroky. Je vhodné nabídnout sestavení splátkového kalendáře. 

Pokud dlužník nereaguje, je vhodné poslat druhou upomínku tentokrát s hrozbou soudní 

žaloby. Pokud ani tak nedojde k žádné reakci dlužníka, zbývá najít si právníka a řešit věc 

soudní cestou. Také je možné se souhlasem vlastníka bytu nechat zřídit zástavní břemeno 

k jednotce vlastníka - dlužníka. 

Riziko č. 14: Nevýhodně sepsané smlouvy (V = 64) 

Náležitosti smlouvy o dílo uzavírané mezi SVJ (nepodnikatelský subjekt) a stavební 

dodavatelskou firmou upravuje Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (§2586 - §2630). 

Smlouvou o dílo se v našem případě rozumí smlouva o zhotovení, opravě a úpravě stavby 

nebo její části. U smlouvy o dílo je třeba si dát pozor: 

 na přesné vymezení díla, smluvních stran a jejich povinností; 

 na ujednání o termínech 

 na způsob určení ceny díla; 

 na vymezení odpovědnosti za vady 

 na ujednání o sankcích za porušení povinností 

 na ujednání o přechodu nebezpečí škody na věci 
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 na ustanovení o ukončení smluvního vztahu 

V případě realizace projektu zaměřeného na úsporu energie se smlouva o dílo týká 

milionových nákladů. Náplní ošetření rizika je proto zajištění vhodného advokáta, který 

smlouvu sepíše, popřípadě posoudí vhodnost a správnost smlouvy sepsané dodavatelem. 

Právní služby se mohou zdát SVJ nákladné, rozhodně ale dokáží ušetřit vysoké částky 

spojené s případným soudním řízením. Cenu obvyklou za sepsání smlouvy o dílo se mi 

nepovedlo zjistit, opět se odvíjí od rozsahu a složitosti díla a celého projektu (tab. č. 17). 

 

Tab. č. 17 – Vyčíslení nákladů navržených opatření. 

 

Zdroj: vlastní. 

 

 

 

 

 

  

Výše nákladů

486 Kč/kg

448 Kč/kg

2 261 Kč

17 600/ročně

5 082 Kč

600 Kč/hod.

Školení výboru   Rekonstrukce-Dotační tituly 2 000 Kč

   Regenerace bytových domů z praxe zdarma

2% z rozpočtu stavbyStavební dozor ucelené zakázky 

Kamerový systém Kamera MDC4220C

Opatření

Nátěry pro preventivní ochranu před graffiti. VERNACRYL 30 mat.

Odstraňovač graffiti  SCALP ANTI-GRAFFITI 49

Pojištění bytového domu Kooperativa

Revize plynu pro jeden vchod a 24 bytů

Právní služby



Bc. Dagmar Kameníková: Vyhodnocení rizik projektu zaměřeného na úsporu energie. 

2014             42 
 

7. ZÁVĚR 

V současné době se velice rozmáhají rekonstrukce panelových domů. Jejich vlastníci si 

od těchto akcí slibují hlavně výrazné snížení nákladů na vytápění a tím zlepšení ekonomiky 

provozu celého domu. Dalšími přínosy potom jsou zlepšení celkového technického stavu 

budovy a prodloužení její životnosti; zlepšení vzhledu, zvýšení kultury bydlení a estetické 

úrovně domu a tím i zvýšení tržní ceny nemovitosti. Nesmí se ale zapomenout na to, že 

každá lidská činnost s sebou nese určité riziko. A pokud nechceme tratit, je rozumné riziko 

řídit. Řízení rizika by mělo být běžnou součástí každodenní praxe nejen v podnikatelské 

činnosti, ale právě i v činnosti SVJ. Projekt na úsporu energie bývá ojedinělým projektem 

takového rozsahu a nákladnosti. Už tato skutečnost z něj dělá projekt velmi rizikový. 

I relativně malé zvýšení nákladů nebo snížení úspory může být pro SVJ likvidní.  

Tématem mé diplomové práce je: “Vyhodnocení rizik projektu zaměřeného na úsporu 

energie.“ Toto téma jsem si zvolila, protože jsem sama předsedkyní výboru SVJ a výstupy 

diplomové práce využiji v praxi. Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických 

poznatků o řízení rizika identifikovat, analyzovat, ohodnotit a navrhnout ošetření rizik 

takového projektu. Projekt, který jsem použila jako vzorový, byl řešený opravou a 

zateplením obvodových zdí objektu ve vlastnictví SVJ. Vzhledem k širokému záběru 

problematiky řízení rizik a požadovanému pozdějšímu využití práce jsem i teoretickou část 

řízení rizik přizpůsobovala řízení rizika v SVJ. Diplomová práce tak může být nápomocná i 

dalším SVJ při řízení rizik jejich projektů. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. V teoretické části je 

uvedena klasifikace rizik a jsou popsána východiska procesu řízení rizik, přičemž je 

vycházeno z požadavků norem ČSN 31000 Management rizik – Principy a směrnice a ČSN 

31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Dále jsou uvedeny obecné náležitosti 

projektu, a je popsán stav objektu před opravou a dvě možné varianty řešení. Tyto informace 

jsou vybrány z EA, který mi byl SVJ poskytnut. Aplikační část se věnuje implementaci 

získaných teoretických znalostí do řízení rizika konkrétního projektu. 

První krok - identifikace možných rizik - byl proveden formou brainstormingu. Zjištěná 

rizika byla zaznamenána do tabulkového seznamu rizik a také do Išikawova diagramu. 

Rizika jsou klasifikována jako rizika technická, finanční, právní a provozní. Míry 

pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu těchto rizik na projekt byly určeny expertním 
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odhadem. Na základě získané významnosti jsem rizika v druhém kroku analyzovala pomocí 

matice hodnocení rizik. Jako kritická jsem vyhodnotila rizika: Nedostatečná koordinace 

stavebních prací; Neschopnost dostát svým finančním závazkům a Nevýhodně sepsané 

smlouvy. Dále jsem stanovila celkové riziko projektu – vyšla hodnota 324 a průměrnou míru 

významnosti jednoho dílčího rizika. Tato hodnota pro posuzovaný projekt vychází 19, což 

znamená, že leží v intervalu důležitého rizika. Rozložení rizika jsem znázornila i graficky. 

Předložený projekt je pro SVJ rizikový.  

Při bližším pohledu jsem usoudila, že veškerá zjištěná rizika s sebou nesou vlastně tři 

možné důsledky, a to snížení výnosů, zvýšení nákladů na údržbu a zvýšení ceny vstupní 

investice. Tyto tři veličiny charakterizují ekonomické kritérium čisté současné hodnoty 

(NPV). Na toto kritérium jsem tedy aplikovala analýzu citlivosti, přičemž jsem uvažovala 

diskontní sazbu 3% a dobu hodnocení 30 let. Snížení výnosů a tím nedosažení požadované 

úspory je faktorem s nejvýznamnějším dopadem (52,17%) na projekt. Dalším významným 

faktorem je zvýšení investičních nákladů (38,47%). Faktor s nejnižším dopadem (3,79%) je 

zvýšení nákladů na údržbu. Výsledky analýzy jsem pro přehlednost zanesla do tornádo 

grafu. Posledním krokem jsou potom hodnocení jednotlivých rizik a návrhy jejich ošetření, 

včetně vyčíslení nákladů některých opatření. Důležitým poznatkem je seznámení 

s vhodností zavedení registru rizik, přizvání nezávislé osoby stavebního dozoru jak 

k samotnému provádění stavby, tak třeba i k předinvestiční fázi projektu, a také s nezbytností 

kontroly vedení stavebního deníku a pořádání pravidelných kontrolních dnů. Navržená 

opatření mají pouze obecný charakter a budou si žádat v případě praktického využití 

podrobné rozpracování. 
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Příloha č. 1 - Souhrn navržených opatření, zdroj [15]. 
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vedení, jednotliví uživatelé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zateplení obvodových stěn tepelnou 

izolací tl. 12 cm
1 138 660 751 2 017 1 268 165 82 16 14 10,1

Zateplení střešního pláště tepelnou 

izolací tl. 16 cm
264 0 0 552 552 29 15 38 29 3,5

Zateplení stropu nad suterénem 

tepelnou izolací tl. 8 cm
211 0 0 290 290 28 14 22 18 7,5

Zateplení podlahy nad vstupem 

tepelnou izolací tl. 12 cm
4 660 2 8 6 1 0 20 17 8,1

beznákladová a středněnákladová

vysokonákladová

navržená opatření



 

 

 

Příloha č. 2 – Navrhovaná opatření varianty I a II., zdroj [15]. 
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izolací tl. 12 cm
1 138 660 751 2 017 1 268 165 82 16 14 10,1
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vedení, jednotliví uživatelé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zateplení obvodových stěn tepelnou 

izolací tl. 12 cm
1 138 660 751 2 017 1 268

Zateplení střešního pláště tepelnou 

izolací tl. 16 cm
264 0 0 552 552

Zateplení stropu nad suterénem 

tepelnou izolací tl. 8 cm
211 0 0 290 290

Zateplení podlahy nad vstupem 

tepelnou izolací tl. 12 cm
4 660 2 8 6

1 617 1 320 753 2 867 2 116 222 110 20 17 8,3
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222 110 20 17



 

 

 

Příloha č. 3 – Výpočtová roční energetická bilance - porovnání., zdroj [15]. 

 

  

energie náklady s DPH energie náklady s DPH energie náklady s DPH

GJ/rok tis. Kč/rok GJ/rok tis. Kč/rok GJ/rok tis. Kč/rok

1. vstupy paliv a energie 1187 612 1023 530 965 502

2. změna zásob paliv 0 0 0 0 0 0

3. spotřeba paliv a energie 1187 612 1023 530 965 502

4. prodej energie 0 0 0 0 0 0

5. konečná spotřeba paliv a energie 1187 612 1023 530 965 502

6a. z toho ztráty ve vlastním zdroji 0 0 0 0 0 0

6b. z toho ztráty v rozvodech vytápění 17 8 14 7 12 6

6c. z toho ztráty v rozvodech TV 128 64 128 64 128 64

7. spotřeba energie na vytápění 847 419 683 338 625 309

8. spotřeba energie na ohřev TV 321 159 321 159 321 159

9. spotřeba energie na ostatní procesy 19 34 19 34 19 34

Úspora var I.: 165  GJ 82 tis.Kč 13,90%

Úspora var II.: 222  GJ 110 tis.Kč 18,70%

varianta II.

ř. ukazatel

původní stav varianta I.



 

 

 

Příloha č. 4 – Ishikawův diagram, zdroj vlastní. 



 

 

Příloha č. 5 – Ekonomické výpočty – srovnání diskontních sazeb, zdroj vlastní. 

 

diskontní sazba 3% 3% 3% diskontní sazba 10% 10% 10%

období období

1 73,39 81,54 89,7 1 73,39 81,54 89,7

2 73,39 81,54 89,7 2 73,39 81,54 89,7

3 73,39 81,54 89,7 3 73,39 81,54 89,7

4 73,39 81,54 89,7 4 73,39 81,54 89,7

5 73,39 81,54 89,7 5 73,39 81,54 89,7

6 73,39 81,54 89,7 6 73,39 81,54 89,7

7 73,39 81,54 89,7 7 73,39 81,54 89,7

8 73,39 81,54 89,7 8 73,39 81,54 89,7

9 73,39 81,54 89,7 9 73,39 81,54 89,7

10 73,39 81,54 89,7 10 73,39 81,54 89,7

11 73,39 81,54 89,7 11 73,39 81,54 89,7

12 73,39 81,54 89,7 12 73,39 81,54 89,7

13 73,39 81,54 89,7 13 73,39 81,54 89,7

14 73,39 81,54 89,7 14 73,39 81,54 89,7

15 73,39 81,54 89,7 15 73,39 81,54 89,7

16 73,39 81,54 89,7 16 73,39 81,54 89,7

17 73,39 81,54 89,7 17 73,39 81,54 89,7

18 73,39 81,54 89,7 18 73,39 81,54 89,7

19 73,39 81,54 89,7 19 73,39 81,54 89,7

20 73,39 81,54 89,7 20 73,39 81,54 89,7

21 73,39 81,54 89,7 21 73,39 81,54 89,7

22 73,39 81,54 89,7 22 73,39 81,54 89,7

23 73,39 81,54 89,7 23 73,39 81,54 89,7

24 73,39 81,54 89,7 24 73,39 81,54 89,7

25 73,39 81,54 89,7 25 73,39 81,54 89,7

26 73,39 81,54 89,7 26 73,39 81,54 89,7

27 73,39 81,54 89,7 27 73,39 81,54 89,7

28 73,39 81,54 89,7 28 73,39 81,54 89,7

29 73,39 81,54 89,7 29 73,39 81,54 89,7

30 73,39 81,54 89,7 30 73,39 81,54 89,7

ROČNÍ CF 73,39 81,54 89,7 ROČNÍ CF 73,39 81,54 89,7

NPV 170,85 330,59 490,53 NPV -575,79 -498,96 -422,04 

CF CF

Vliv CF na NPVVliv CF na NPV



 

 

Příloha č. 6 – Ekonomické výpočty – analýza citlivosti NPV, zdroj vlastní. 

 

IN [Kč] 1 267 630 1 267 630 1 267 630 1 394 800 

Diskontní sazba 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

CF [Kč] 1 81 540 72 740 80 900 81 540 

2 81 540 72 740 80 900 81 540 

3 81 540 72 740 80 900 81 540 

4 81 540 72 740 80 900 81 540 

5 81 540 72 740 80 900 81 540 

6 81 540 72 740 80 900 81 540 

7 81 540 72 740 80 900 81 540 

8 81 540 72 740 80 900 81 540 

9 81 540 72 740 80 900 81 540 

10 81 540 72 740 80 900 81 540 

11 81 540 72 740 80 900 81 540 

12 81 540 72 740 80 900 81 540 

13 81 540 72 740 80 900 81 540 

14 81 540 72 740 80 900 81 540 

15 81 540 72 740 80 900 81 540 

16 81 540 72 740 80 900 81 540 

17 81 540 72 740 80 900 81 540 

18 81 540 72 740 80 900 81 540 

19 81 540 72 740 80 900 81 540 

20 81 540 72 740 80 900 81 540 

21 81 540 72 740 80 900 81 540 

22 81 540 72 740 80 900 81 540 

23 81 540 72 740 80 900 81 540 

24 81 540 72 740 80 900 81 540 

25 81 540 72 740 80 900 81 540 

26 81 540 72 740 80 900 81 540 

27 81 540 72 740 80 900 81 540 

28 81 540 72 740 80 900 81 540 

29 81 540 72 740 80 900 81 540 

30 81 540 72 740 80 900 81 540 

NPV 330 590 Kč 158 106 Kč 318 046 Kč 203 420 Kč 

IRR 4,90% 4,01% 4,13% 4,09% 

 

 



 

 

Příloha č. 7 – Ekonomické výpočty – tornádo graf, zdroj vlastní. 

 

r 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

období CF   

1 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

2 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

3 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

4 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

5 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

6 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

7 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

8 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

9 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

10 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

11 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

12 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

13 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

14 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

15 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

16 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

17 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

18 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

19 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

20 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

21 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

22 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

23 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

24 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

25 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

26 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

27 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

28 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

29 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

30 72,74 90,34 82,18 80,90 81,54 81,54 

NVP 158,11 503,07 343,13 318,05 457,02 203,42 

 


