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Anotace 

Tématem této diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice bytového 

družstva. V první části práce je popis hodnocené budovy, včetně údajů o energetických 

vstupech a výstupech a o vlastních energetických zdrojích. Jsou zde popsána navrhovaná 

a realizovaná opatření ke snížení spotřeby energie. V teoretické části práce jsou 

charakterizovány investice, zdroje jejich financování, fáze investičního projektu a metody 

hodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsou stanoveny kapitálové výdaje na 

investici a očekávané peněžní příjmy z investice. Na základě těchto údajů a za použití dvou 

statických a dvou dynamických metod je provedeno vyhodnocení efektivnosti investice. 

Klíčová slova: investice, spotřeba energie, statické metody, dynamické metody, hodnocení 

efektivnosti investice 

Summary 

The topic of this thesis is to evaluate the effectiveness of investment the housing 

cooperative. In the first part is the thesis we talk about the description of the evaluated 

building, including data on energy inputs and outputs and on their own energy resources. 

Here there are described proposed and implemented measures to reduce the energy 

consumption. In the theoretical part we characterize investments, sources of financing, 

the investment phases of the project and methods of efficiency evaluation. In the practical 

part we state the capital expenditure on fixed investment and expected cash income from 

the investments. On the basis of these data and using the two static and two dynamic 

methods I made an evaluation of the effectiveness of investments. 

Keywords: investment, energetic consumption, static methods, dynamic methods, 

evaluation of investment efficiency 
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Seznam použitých zkratek 

a. s.  akciová společnost 

CZT  centrální zásobování teplem 

D  diskontní faktor pro výpočet vnitřního výnosového procenta 

DS  doba splacení investice 

EA  energetický audit 

EGC  energetické centrum (předávací stanice tepla) 

EPS  expandovaný (pěnový) polystyren 

EU  Evropská unie 

ev  měrná potřeba tepla na vytápění 

GJ  gigajoule 

K  Kelvín 

kWh  kilowatthodina 

MJ  měrná jednotka 

MWh  megawatthodina 

NP  nadzemní podlaží 

NPV  čistá současná hodnota; z angl. Net Present Value 

p. a.  ročně; z lat. per annum 

PP  podzemní podlaží 

PS  předávací stanice 

ROI  výnosnost investice; z angl. Return on Investment 

SRT  společný rozvod tepla 

tl.  tloušťka 

TRV  termostatický ventil 

TV  teplá voda 

U  součinitel prostupu tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (nebo její části) 

Uem, N  požadovaná hodnota U neprůsvitné výplně (dle normy) 

ÚT  ústřední topení 

VZT  vzduchotechnika a klimatizace 

W  watt 
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1. Úvod 

Hodnocení efektivnosti investice (projektu) nám poskytuje základní informace pro 

rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu. Z tohoto důvodu je jí přikládán velký význam. 

Hodnocení projektu vede ke dvěma důležitým rozhodnutím, a to je rozhodnutí investiční 

a rozhodnutí finanční. Investiční rozhodnutí se týká věcné náplně projektu. Pokud se 

investor rozhodne projekt realizovat, pak musí rovněž rozhodnout o velikosti a struktuře 

finančních zdrojů, toto je pak rozhodnutím finančním. 

V dnešní době významného zvyšování cen energií je zateplování budov velmi 

aktuální záležitostí, a to především proto, že je zdrojem výrazných finančních úspor při 

užívání budov. Zateplování kontaktními systémy má na budovy kromě úspor energií i další 

příznivé účinky. Vytváří podmínky pro zlepšení tepelné pohody ve vytápěném prostoru, 

snižuje možnost vzniku plísní, snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí, zamezuje 

degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti a v neposlední řadě umožňuje provoz 

úspornějších otopných systémů. V případech dodatečného zateplování stávajících budov, 

můžeme počítat i s odstraněním vad a poruch, které vznikly v průběhu užívání budov 

a také se zlepšením vzhledu. Nevhodnými energeticky úspornými opatřeními či nevhodnou 

kombinací úprav naopak můžeme tyto vady a poruchy prohloubit. Z toho důvodu je při 

návrhu zateplení důležité znát výchozí tepelně izolační vlastnosti budovy a jejich 

konstrukcí. 

Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investice bytového 

družstva. Hodnocenou investicí je rekonstrukce bytového domu, která zahrnuje především 

zateplení, výměnu oken a výměnu vstupních dveří. První část práce je věnována popisu 

hodnoceného domu, včetně údajů o energetických vstupech a výstupech a o vlastních 

energetických zdrojích. Jsou zde popsána navrhovaná opatření ke snížení spotřeby energie, 

která byla posléze realizována. V druhé části nalezneme teoretické vymezení pojmů 

z oblasti investic, mimo jiné zdroje jejich financování, fáze investičního projektu a metody 

hodnocení efektivnosti investic. Ve třetí části jsou stanoveny kapitálové výdaje na investici 

a očekávané peněžní příjmy z investice. Na základě těchto údajů a za použití dvou 

statických a dvou dynamických metod je provedeno ve čtvrté části této práce vyhodnocení 

efektivnosti investice. 
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Cílem této diplomové práce je vyhodnotit, zda tato investice bytového družstva 

byla efektivním přínosem. 
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2. Charakteristika vybraného objektu 

Pro hodnocení efektivnosti investice byl vybrán bytový dům v Ostravě-Zábřehu. 

Bytový dům je krajní sekcí z objektu sestávajícího z typových sekcí konstrukčního 

systému OP 1.11 o osmi nadzemních podlažích, oddělených od sebe dilatací. Dům je 

v 1. nadzemním podlaží (dále jen NP) průchozí s jedním výtahem. Střecha je plochá, 

na její střeše je strojovna výtahu a větrací jednotky VZT. V běžném podlaží jsou tři bytové 

jednotky, v přízemí dvě. Celkem má tento dům 23 bytů. Dům je napojen na všechny 

inženýrské sítě. Kolaudace domu proběhla v roce 1983. 

V roce 2008 byl proveden energetický audit, zpracovaný podle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se 

vydávají podrobnosti náležitostí EA. Tímto auditem bylo mimo jiné provedeno posouzení 

dle ČSN 73 05 40. Zjistilo se, že požadavek na stavebně energetickou vlastnost budov dle 

této normy není splněn. U obvodových konstrukcí nesplňují požadavky normy 

ČSN 73 0540-2 obvodový plášť a původní výplně otvorů (dle znění tehdy platné verze). 

[7] 

2.1. Popis výchozího stavu 

Obytný dům je krajní sekcí z objektu sestávajícího z typových sekcí konstrukčního 

systému OP 1.11. Má 8 nadzemních podlaží, 23 bytových jednotek a cca 67 obyvatel. 

Obestavěný prostor činí 5 544,67 m
3
. Otápěná plocha obytná dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. 

tvoří 1 157,40 m
2
, vytápěná plocha celkem pak 1 387,12 m

2
. 

Obvodový plášť je vytvořen z kompletizovaných sendvičových panelů tloušťky 

300 mm o skladbě vrstev: 150 mm železobetonová stěna + 80 mm pěnový polystyren 

+ 70 mm železobetonová deska + povrchová úprava nástřikovou hmotou. Nosnou 

konstrukcí je příčný nosný systém, který je tvořen soustavou příčných a podélných 

nosných stěn o tloušťce 150 mm. Konstrukční výška je 2 800 mm, světlá výška 

v místnostech je 2 650 mm. 

Stropní konstrukce je vytvořena železobetonovými deskami o tloušťce 150 mm. 

Na nich jsou po vyhlazení horního líce stropu Teralitem položeny povlakové izolační 
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podlahoviny Izolit v bytech a Fatrantis prim v komunikačních prostorách. Podhled stropu 

v 1. podzemním podlaží (dále jen PP) je zateplen v celé své ploše pěnovým polystyrenem. 

Střešní konstrukce byla realizována jako jednoplášťová. Podle původní typové 

projektové dokumentace je na stropních panelech struskový násyp ve spádu, na něm 

polystyrénové desky tloušťky 100 mm, desky Velox tloušťky 35 mm a vlastní živičná 

krytina. Střecha prošla rekonstrukcí s výměnou hydroizolace a dodatečným zateplením 

tepelnou izolací z EPS tloušťky 100 mm. 

Co se týče fasád, jsou použity sendvičové panely. Dřevěná okna zdvojená 

v podlažích i kovová okna jednoduchá v 1. PP jsou součástí sendvičových panelů. Vstupní 

dveřní stěny domu jsou ocelové, jednoduše zasklené. [7] 

Na obrázcích 1 a 2 jsou zobrazeny pohledy na dům – východní a západní. 

 

 

Obrázek 1: Bytový dům – východní pohled; zdroj: [7] 
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Obrázek 2: Bytový dům – západní pohled; zdroj: [7] 

2.2. Základní údaje o energetických vstupech a výstupech 

Energie, které do budovy vstupují, jsou: 

- elektrická energie, 

- teplo na ÚT a TV, 

- zemní plyn. 

2.2.1. Elektrická energie 

Dodavatelem elektrické energie pro bytový dům je ČEZ, a.s. Spotřeba elektrické 

energie v jednotlivých bytech je účtována na základě individuálních smluv nájemníků 

s dodavatelem elektrické energie. Elektrická energie pro osvětlení schodiště a provoz 

výtahu je dodávána také ze sítě dodavatele ČEZ, a.s. [7] 

Níže v kapitole 2.2.4. je spotřeba elektrické energie uvedena pouze pro informaci, 

v hodnocení se dále neuvažuje. 



Bc. Lada Kalvachová: Hodnocení efektivnosti investice do vybraného objektu 

2014  6 
 

2.2.2. Teplo na ÚT a TV 

Dodavatelem tepelné energie pro bytový dům je společnost Dalkia Ostrava, a.s. 

Společnost Dalkia dodává teplo do domu v podobě topné vody pro vytápění a přivádí 

potrubím teplou vodu připravenou ve výměníkové stanici. Dodávka tepla je uskutečňována 

ze systému CZT města Ostravy. Měření spotřeby tepla pro vytápění probíhá v regulační 

stanici v suterénu objektu. Spotřeba tepla v jednotlivých bytech je rozúčtována na základě 

spotřeby vyhodnocované z údajů jednotlivých poměrových měřidel tepla instalovaných na 

otopných tělesech. Spotřeba teplé vody se stanovuje odečtem na vodoměrech pro TV 

v jednotlivých bytech. [7] 

2.2.3. Zemní plyn 

Zemní plyn je do objektu dodáván pro přípravu pokrmů na základě individuálních 

smluv jednotlivých nájemníků. Analýza spotřeb zemního plynu není součástí této 

diplomové práce. 

2.2.4. Stanovení průměrné roční výše energetických vstupů a výstupů 

Níže uvedené tabulky 1 ÷ 3 uvádějí průměrnou roční spotřebu vstupních energií za 

léta 2005 – 2007. 

 

Tabulka 1: Tabulka vstupních energií pro rok 2005 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Roční 

náklady 

v tis. Kč 

Nákup el. energie MWh 2,735 3,6 9,8 12,4 

Nákup tepla na vytápění GJ 648 1 648 217,3 

Nákup tepla na TV GJ 331 1 331 104,4 

Spotřeba paliv a energie celkem 979 322 

Zdroj: [7] 
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Tabulka 2: Tabulka vstupních energií pro rok 2006 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Roční 

náklady 

v tis. Kč 

Nákup el. energie MWh 2,801 3,6 10,1 13,851 

Nákup tepla na vytápění GJ 614 1 614,0 219,4 

Nákup tepla na TV GJ 316 1 316,2 100,9 

Spotřeba paliv a energie celkem 930 320 

Zdroj: [7] 

Tabulka 3: Tabulka vstupních energií pro rok 2007 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Roční 

náklady 

v tis. Kč 

Nákup el. energie MWh 2,788 3,6 10,0 14,0 

Nákup tepla na vytápění GJ 657 1 657,0 236,7 

Nákup tepla na TV GJ 322 1 322,3 104,9 

Spotřeba paliv a energie celkem 979 342 

Zdroj: [7] 

2.3. Základní údaje o vlastních energetických zdrojích 

Vlastními energetickými zdroji se má na mysli vytápění, teplovodní přípojka, ohřev 

teplé vody a vnitřní systém ústředního vytápění. 

2.3.1. Vytápění 

Zdrojem tepla pro systém ústředního vytápění i ohřev teplé užitkové vody je 

předávací stanice PS 32-51 (EGC 4), která je ve správě Dalkia Ostrava, a.s. Jedná se 

o horkovodní, tlakově nezávislou předávací stanici s výměníky voda – voda. Na straně 

primárního média je napojena na systém CZT města Ostrava. PS 32-51 je bezobslužná, 

svými řídícími funkcemi napojena na centrální dispečerský automatický systém. Je v ní 

osazeno měření celkové spotřeby tepla a dále ohřev otopné vody. Spotřeba tepla na ohřev 

teplé užitkové vody se stanovuje odečítáním. Na přípojce studené vody je osazen vodoměr. 

[7] 
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2.3.2. Teplovodní přípojka 

Otopné médium je přivedeno sekundárním potrubím do regulační stanice, umístěné 

v technickém suterénu. Regulační stanice je samostatná pro každou napojenou sekci. 

Médium je přivedeno izolovaným potrubím uloženým v železobetonovém žlabu v zemi 

a v suterénech. Teplota otopného média je centrálně ekvitermně regulovaná v PS 32-51 

v závislosti na venkovní teplotě. Také teplá užitková voda je připravována centrálně. 

Teplovodní přípojka je ukončena hlavními uzavíracími armaturami. Měřič tepla 

a teplovodní přípojka je ve správě Dalkia Ostrava, a.s. [7] 

2.3.3. Ohřev teplé vody 

Teplá užitková voda je ohřívána centrálně v PS 32-51 a distribuovaná pomocí 

teplovodního rozvodu SRT do regulační stanice, kde jsou hlavní uzavírací armatury. 

Za nimi jsou napojeny vnitřní ležaté rozvody, které zabezpečují rozvod TV k jednotlivým 

stoupacím větvím a ke spotřebičům. Spotřeba TV je měřena v jednotlivých odběrných 

místech (bytech) pomocí bytových vodoměrů, které slouží k rozúčtování celkových 

nákladů stanovených centrálně dle měřidel umístěných v PS 32-51. 

Rozvody TV jsou nově provedeny z plastového a částečně z ocelového 

pozinkovaného potrubí s tepelnou izolací MIRELON. [7] 

2.3.4. Vnitřní systém ústředního vytápění 

Posuzovaný bytový objekt je vytápěn pomocí teplovodního otopného systému, 

s výpočtovým teplotním spádem 90/70 °C. Ležatý rozvětvený rozvod je navržen pro 

nucený oběh vody. Tepelná izolace potrubí je na několika místech porušená, armatury 

nejsou tepelně izolovány. Otopná tělesa jsou litinová článková a plechová desková. Každé 

otopné těleso je opatřeno termostatickým ventilem REMAG a poměrovým měřičem tepla. 

V domě je dodavatelem tepla pravidelně sledována a evidována spotřeba tepla 

na vytápění. [7] 
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2.4. Zhodnocení výchozího stavu 

V roce 2008 bylo na základě auditu provedeno zhodnocení výchozího stavu. 

Tabulka 4 uvádí energetickou bilanci pro průměrnou spotřebu za léta 2005 ÷ 2007. 

 

Tabulka 4: Energetická bilance pro průměrnou spotřebu 2005 ÷ 2007 

Ukazatel GJ/rok tis. Kč/rok 

Vstupy paliv a energie 972,7 341,3 

Změna zásob paliv - - 

Spotřeba paliv a energie 972,7 341,3 

Prodej energie cizím - - 

Konečná spotřeba paliv a energie 972,7 341,3 

Ztráty ve vlastním zdroji 

a rozvodech 
- - 

Spotřeba energie na vytápění a TV 962,8 327,9 

Spotřeba energie na technologické 

a ostatní procesy 
10 13,4 

Zdroj: [7] 

Při výpočtu spotřeby tepla na vytápění se zjišťuje roční spotřeba v GJ za otopné 

období, a to na základě posouzení stavebních konstrukcí posuzovaného objektu. Metodika 

tohoto posouzení je dána jak Vyhláškou 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, 

tak soustavou norem ČSN: 

- ČSN 060210.  Výpočet tepelných ztrát budov při ÚT, 

- ČSN 730540   Tepelná ochrana budov, 

- ČSN EN ISO 13788  Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a prvků – 

    vnitřní povrchová teplota - výpočtové metody, 

- ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a konstrukce – tepelný odpor a U, 

- ČSN EN 832  Tepelné chování budov – výpočet potřeby energie na 

    vytápění – obytné budovy, 

- ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov – přenos tepla zeminou, 

- ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – měrné tepelné toky. 

Základní zhodnocení stávajících konstrukcí bylo provedeno na základě splnění 

podmínky maximálního součinitele prostupu tepla „U“ a posouzení měrné potřeby tepla 
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na vytápění „ev“. Tato charakteristika se hodnotí bez vlivu pasivních solárních zisků 

a vnitřních zdrojů tepla. Příslušná norma stanoví dva stupně porovnávacího kritéria, 

a to hodnoty: 

- požadované (minimální hodnoty pro rekonstrukce a novostavby), 

- doporučené. 

Pro stanovení energetického potenciálu je pro každou část konstrukce obvodového 

pláště (obvodové zdi, výplně otvorů, podlahu nad sklepem a střechu), určena hodnota 

součinitele prostupu tepla „U“ tak, aby byla splněna podmínka ČSN pro stavební 

konstrukci (tzv. požadovaná). 

Posouzení dle ČSN 73 05 40: 

Průměrný součinitel prostupu tepla – za otopné období je zjištěna hodnota 

Uem = 1,38 W/(m
2
K) za rok, požadovaná hodnota Uem,N = 0,80 W/(m

2
K) za rok. Budova 

je z tohoto hlediska nevyhovující a neplatí vztah Uem<Uem,N (stávající stav je o 75 % horší, 

než je požadovaná hodnota). Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budov dle této 

normy není splněn. U obvodových konstrukcí nesplňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 

obvodový plášť a původní výplně otvorů. [7] 

2.5. Navrhovaná opatření ke snížení spotřeby energie 

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál jsou navržena tato energeticky 

úsporná opatření: 

- beznákladová (změna chování nájemníků apod.), 

- nízkonákladová (např. v rámci údržby nebo investice), 

- vysokonákladová (investice). 

2.5.1. Beznákladová opatření 

Beznákladová opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie spočívají především 

ve změně chování spotřebitelů – nájemníků. 

Návrh výchovy k energeticky uvědomělému chování předpokládá provádění osvěty 

v oblasti úspor energie formou letáků s uvedením obecných pravidel pro energeticky 
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uvědomělé chování. Ty by měly být vyvěšovány ve společných prostorech (na nástěnkách) 

a průběžně aktualizovány. 

Energetický potenciál těchto opatření je poměrně složité odhadnout. Jeho průměrná 

hodnota z energetických auditů prováděných v ČR se pohybuje do 4 %. Lze předpokládat, 

že i v tomto případě by mohl být v této úrovni. [7] 

2.5.2. Nízkonákladová opatření 

Nízkonákladová opatření spočívají v energeticky úsporných zdrojích pro vnitřní 

osvětlení. 

Pro vnitřní osvětlení společných prostor se předpokládá náhrada stávajících žárovek 

za nízkoenergetické zdroje. V tabulce 5 níže je uvedeno vzájemné porovnání světelného 

výkonu mezi kompaktním zářivkovým zdrojem a žárovkou. 

 

Tabulka 5: Porovnání světelného výkonu zářivky a žárovky 

Kompaktní zářivkový zdroj Žárovka 

7 W 40 W 

11 W 60 W 

15 W 75 W 

20 W 100 W 

  Zdroj: [7] 

Energetický potenciál je uveden pouze informativně pro svítidlo se žárovkou 60 W 

a dobu provozu 200 hod./rok. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, je rozdíl pro danou 

dobu ve spotřebě cca 10 kWh, což představuje 0,037 GJ/rok a částku 15,05 Kč/rok. Další 

finanční úspora je životností nízkoenergetického zdroje (10 000 hod.) oproti žárovce (cca 

1 000 hod.). Pro danou dobu je ji možno při ceně 60 W žárovky 10 Kč/ks vyjádřit částkou 

2,10 Kč/rok. Celková energetická úspora je 0,037 GJ/rok a finančně 17,15 Kč/rok. 

Předpokládané náklady na jeden nízkoenergetický zdroj 11 W jsou 40 až 100 Kč. 

Prostá doba návratnosti je 2,3 až 5,3 let. [7] 

Toto vyhodnocení je pouze informativní a dále se v této diplomové práci 

neuvažuje. 



Bc. Lada Kalvachová: Hodnocení efektivnosti investice do vybraného objektu 

2014  12 
 

2.5.3. Vysokonákladová opatření 

Vysokonákladovým opatřením se má na mysli investice, která zahrnuje: 

- dodatečnou tepelnou izolaci neprůsvitné konstrukce obvodových stěn, 

- náhradu stávajících zdvojených dřevěných oken za nová, plastová, s izolačním 

dvojsklem, 

- výměnu vstupních dveří, 

- regulaci teploty otopného média. 

Dodatečná tepelná izolace neprůsvitné konstrukce obvodových stěn lze provést 

dvěma variantami: 

- obklad s odvětranou fasádou – tepelně izolační materiál je vkládán do nosného 

roštu obkladu, který je kotven do stávající obvodové stěny, 

- kontaktní obklad – tepelná izolace je kotvena mechanicky, lepením nebo 

kombinací obojího k vnější stěně a opatřena armovací vrstvou s výztužnou 

tkaninou. Zateplovací systém je předpokládán pro instalaci na vnější stranu 

a měl by být certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou a provést by ho 

měla odborná firma. Dodatečné zateplení musí být navrženo a posouzeno 

odborně jak z hlediska tepelné techniky, tak i statiky (způsob kotvení, přetížení 

apod.). 

Umístění dodatečné tepelné izolace z vnější strany zvyšuje tepelnou setrvačnost 

a umožňuje využít akumulační schopnosti konstrukcí a tedy i vyrovnává kolísání teplot 

vnitřního vzduchu způsobené jak změnou teploty vnějšího vzduchu, tak přerušováním 

nebo tlumením vytápění. Předpokládané náklady na realizaci jsou za dodávku 

zateplovacího systému s EPS 100 mm v ceně 1 020 Kč/m
2
, pro EPS 120 mm 1 220 Kč/m

2
 

a pro cenu prací 400 Kč/m
2
. [7] 

Na obrázku 3 níže, je zobrazena první varianta dodatečné tepelné izolace – obklad 

s odvětranou fasádou. 
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Obrázek 3: Obklad s odvětranou fasádou; zdroj: [7] 

Na obrázku 4 můžeme vidět druhou variantu dodatečné tepelné izolace – kontaktní 

obklad. 

 

 

Obrázek 4: Kontaktní obklad; zdroj: [7] 
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Náhradou stávajících zdvojených dřevěných oken za nová, plastová, s izolačním 

dvojsklem dojde ke snížení prostupu tepla přes okno a zlepšení hodnoty součinitele 

prostupu tepla. Dále dojde ke snížení rosení oken, pronikání hluku a ke snížení infiltrace. 

Předpokládá se výměna stávajících oken za nová stejného rozměru. Okenní křídlo se 

vysadí a vybourají se rámy. Ostění se upraví podle rozměrů nového okna a omítne se. 

Osadí se rámy, zajistí se ve správné poloze a zakotví se. Spára mezi zdivem a rámem se 

řádně utěsní a zalištuje. Do rámu se zavěsí křídla. Při náhradě dřevěného okna plastovým 

oknem je nutno zvážit všechny klady i zápory, které tato náhrada přináší. Předpokládané 

náklady na realizaci jsou za dodávku plastových oken U = 1,1 W/m
2
.K. cca 4,2 tis. Kč/m

2
 

a za dodávku oken U = 0,9 W/m
2
.K. cca 5,2 tis. Kč/m

2
 stavebního otvoru okna včetně 

dopravy a montážních prací (demontáž stávajících oken a montáž do připravených otvorů; 

ceny z roku 2008, dnešní ceny se pohybují kolem 90 % cen výše uvedených). [7] 

Výměna vstupních dveří by měla stejně jako výměna oken zaručit snížení prostupu 

tepla přes dveře a zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla a také snížení pronikání 

hluku a snížení infiltrace. V prostoru vstupu se doporučuje stávající skleněné stěny a dveře 

vybourat, plochu prosklení zmenšit např. tvárnicemi YTONG s dodatečným zateplením 

expandovaným polystyrenem tl. 100 mm a vstupní dveře nahradit novými plastovými nebo 

kovovými s přerušeným tepelným mostem, které budou splňovat požadavky 

ČSN 73 05 40. Předpokládané náklady na realizaci opatření jsou celkově cca 108 000 Kč 

včetně dopravy a montáže, z čehož vlastní dodávka představuje 89 000 Kč, dopravní 

náklady za cestu od výrobce na místo 2 500 Kč a cena montáže obvykle nepřesahuje 17 % 

ceny dodávky u oken, zde činí 16 500 Kč. [7] 

Regulace teploty otopného média by měla zajistit hydraulické vyregulování otopné 

soustavy a dodržení stanovené tepelné pohody. Při předpokládaných úpravách stavební 

části zateplením se sníží tepelné ztráty objektu cca o třetinu. Při předpokládaném 

zachování velikosti stávajících otopných těles se zásadně změní požadavky na teplotu, 

průtok a na dynamický tlak otopného média. Tyto rozdíly nejsou schopny zachytit pouze 

termostatické ventily bez dalších zásahů na vstupu topného média v napojovacím uzlu. 

Termostatické ventily jsou určeny pouze pro zachycení nahodilých tepelných zisků od 

sluneční zátěže a vnitřních zdrojů tepla. Aby tuto funkci ventil plnil při stávající ploše 

otopných těles, musí být provedeny úpravy průtoku a dynamických tlaků média na patě 

objektu (napojovací uzel). Musí být zajištěny správné tlakové poměry pro správnou 
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a bezhlučnou funkci TRV (max. 10 kPa tlakového spádu na ventil). Na TRV nesmí působit 

neodtlumené kmity z jiných armatur nebo z hlavních potrubních rozvodů. 

Po zateplení objektu a následné změně jeho tepelných vlastností je nutné snížit 

průtok topné vody v systému a upravit dynamický tlak topného média za pomocí vhodných 

armatur (vyvažovací a regulační ventily). Při úpravě napojovacích uzlů nově osazenými 

regulačními armaturami nesmí dojít k nežádoucímu ovlivnění hydraulických poměrů 

v hydraulicky uzavřeném okruhu. 

Předpokládané náklady na realizaci autonomní regulace otopného média činí cca 

100 000 Kč. [7] 

2.6. Realizovaná opatření ke snížení spotřeby energie 

Na základě energetického auditu z roku 2008 byla v letech 2008 a 2009 realizována 

vysokonákladová opatření, která jsou uvedena výše, viz kapitola 2.5.3. Následující tabulky 

6 ÷ 8 uvádějí spotřebu a náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování 

teplé užitkové vody za léta 2010 ÷ 2012, tedy po realizaci těchto opatření. 

 

Tabulka 6: Tabulka vstupních energií pro rok 2010 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 

Roční 

náklady 

v tis. Kč 

Nákup tepla na vytápění GJ 442,0 194,7 

Nákup tepla na TV GJ 264,8 101,4 

Spotřeba paliv a energie celkem 707 296 

Zdroj: [7] 

Tabulka 7: Tabulka vstupních energií pro rok 2011 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 

Roční 

náklady 

v tis. Kč 

Nákup tepla na vytápění GJ 350,0 172,3 

Nákup tepla na TV GJ 239,7 94,9 

Spotřeba paliv a energie celkem 590 267 

Zdroj: [7] 
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Tabulka 8: Tabulka vstupních energií pro rok 2012 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 

Roční 

náklady 

v tis. Kč 

Nákup tepla na vytápění GJ 359 189,3 

Nákup tepla na TV GJ 246 99,7 

Spotřeba paliv a energie celkem 605 289 

Zdroj: [7] 

Za rok 2013 tyto údaje v současné době k dispozici nejsou, a to z důvodu, že roční 

vyúčtování těchto energií probíhá vždy až k 30. 4. daného roku. 

Z tabulky 6 výše je patrné, že spotřeba tepla oproti létům před realizací opatření 

poklesla, ale ne o tolik, o kolik bychom možná očekávali. Důvodem byla krutá zima, která 

v roce 2010 panovala, netopilo se pouze 3 měsíce v roce! Oproti tomu v roce 2011 bylo 

v zimě opravdu teplé počasí, nebyly žádné mrazy, což se projevilo samozřejmě 

i na spotřebě, viz tabulka 7. Tabulka 8 je důkazem toho, že v roce 2012 byla opět tuhá 

zima a spotřeba tepla o něco stoupla. 

Na základě tabulek 6, 7 a 8 jsem vytvořila tabulku 9 pro srovnání let před 

a po realizaci opatření. 

 

Tabulka 9: Energetická bilance pro průměrnou spotřebu - srovnání let 

Vstupy paliv a energie 

Spotřeba 

v letech 2005 - 

2007 [GJ/rok] 

Spotřeba 

v letech 2010 - 

2012 [GJ/rok] 

Roční náklady 

v letech 2005 - 

2007 [tis. Kč] 

Roční náklady 

v letech 2010 - 

2012 [tis. Kč] 

Nákup tepla na vytápění 640 384 225 185 

Nákup tepla na TV 323 250 103 99 

Spotřeba paliv 

a energie celkem 
963 634 328 284 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ekonomické vyhodnocení efektivnosti těchto opatření nalezneme v kapitole 4. 

Na obrázku 5 můžeme vidět bytový dům po realizaci opatření – jihovýchodní 

pohled. 
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Obrázek 5: Bytový dům po realizaci opatření – JV pohled; zdroj: vlastní fotografie 

Na obrázku 6 níže je bytový dům po realizaci opatření – západní pohled. 
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Obrázek 6: Bytový dům po realizaci opatření – západní pohled; zdroj: vlastní fotografie 
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3. Teoretická východiska hodnocení investic 

V této kapitole se dozvíme, co to vlastně investice jsou, jaké účinky má investiční 

rozhodnutí a co vše přináší, jaké jsou zdroje financování investic a také, jaké rozlišujeme 

fáze investičního projektu. 

Dále se seznámíme s tím, jak se hodnotí efektivnost investic a jaké rozlišujeme 

metody hodnocení efektivnosti investic. 

3.1. Investice, investiční rozhodování 

Na investice můžeme pohlížet ze dvou různých hledisek, a to z makro-

ekonomického hlediska a z podnikového hlediska. 

Z makroekonomického hlediska se investice dají charakterizovat jako použití úspor 

k výrobě kapitálových statků, případně k vývoji technologií. Znamenají vlastně obětování 

dnešní hodnoty za účelem získání hodnoty budoucí, která zpravidla není tak jistá jako ta 

dnešní. V rámci makroekonomického hlediska se rozlišují hrubé a čisté investice. Hrubé 

investice charakterizují přírůstek investičních statků (majetku) za dané období. Čisté 

investice jsou hrubé investice snížené o znehodnocení kapitálu. [6] 

Z podnikového hlediska lze investice charakterizovat jako jednorázově (v relativně 

krátké době) vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího 

časového období (obvykle nejméně po dobu jednoho roku). 

Investice bývá také někdy charakterizována jako odložená spotřeba. Proč tedy lidé 

investují a odkládají svou spotřebu do budoucnosti? V našem národním hospodářství 

velkou část investic vykonávají jednotlivci, domácnosti a různé podniky. Rozhodování 

o investicích v podniku nabylo mimořádného významu s přechodem na tržní ekonomiku. 

Je jen na každém podniku, zda bude investovat či nikoliv. Udělá-li špatné rozhodnutí, 

může se podnik dostat do finanční tísně, která může vést až k jejímu úpadku. Na rozdíl od 

běžných krátkodobých (provozních, operativních) rozhodování, jejichž chyby obvykle 

napravit lze, u investičního rozhodnutí jsou tyto chyby mnohdy těžko napravitelné, protože 

mají dlouhodobé účinky. Tento dlouhodobý charakter investičních rozhodování sebou 

přináší dva základní problémy, a to: 

- faktor času, který je nutné brát v potaz, 
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- nejistotu a riziko, se kterými se musíme vyrovnat (ne vždy jsou výnosy 

v budoucnu jisté). 

Investice v době své realizace představuje peněžní výdaje, v nákladech podniku se 

projevuje formou odpisů až při svém využívání. V této době by také již měla začít přinášet 

výnosy, které by ji během období jejího využívání nejen plně uhradily, ale také přinesly 

očekávaný přínos. Neefektivní investice může podniku nejen způsobit vážné finanční 

problémy, ale přivést podnik až k bankrotu. Na druhou stranu se však žádný podnik bez 

investic neobejde, zvláště takový podnik, který chce rozvíjet svůj potenciál a obstát tak 

v dnešní nemalé konkurenci. [3] 

3.2. Zdroje financování investic 

Financováním investic obvykle rozumíme financování prvotního pořízení či 

rozšíření dlouhodobého majetku, ale patří zde i jeho obnova. Obnovování dlouhodobého 

majetku tvoří dokonce až dvě třetiny podnikových investic. Financování investic je často 

nazýváno dlouhodobým financováním. Je to z toho důvodu, že přeměna investičního 

majetku na peněžní formu trvá déle než u oběžného majetku a peněžní prostředky jsou 

vázány v investičním majetku po delší dobu. 

Dlouhodobé financování můžeme rozdělit na: 

- střednědobé financování (rozsah 1 až 5 let), 

- vlastní dlouhodobé financování (pro majetek s životností vyšší než 5 let). 

Dlouhodobé financování se však v teorii podnikových financí nespojuje pouze 

s financováním investic do dlouhodobého majetku. Do dlouhodobého financování se 

zahrnuje také financování té části oběžného majetku, která má trvalý charakter. 

Ve finančním řízení a rozhodování podniku by se měla uplatňovat zásada, která se 

nazývá „zlaté bilanční pravidlo financování“. Znamená to, že dlouhodobý majetek podniku 

by měl být kryt dlouhodobými zdroji, dlouhodobým kapitálem a krátkodobý majetek může 

být financován i zdroji krátkodobými. 

Kdyby podnik financoval dlouhodobý majetek z krátkodobých zdrojů, jako je např. 

krátkodobý úvěr, musel by během životnosti majetku několikrát žádat o nové úvěry, 

protože transformace dlouhodobého majetku na peníze je delší, než splatnost krátkodobých 
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zdrojů. To by mohlo podniku způsobit finanční potíže při zajišťování splatnosti 

krátkodobých závazků. 

Také financování krátkodobého majetku dlouhodobými zdroji je pro podnik 

neefektivní. Je to z toho důvodu, že náklady dlouhodobého kapitálu (ať už vlastního nebo 

cizího), jsou pro podnik vyšší než náklady krátkodobého kapitálu. Proto je výhodnější 

používat krátkodobý kapitál. [6] 

Zdroje financování investic můžeme třídit podle více hledisek. Jedním z nich je 

rozdělení zdrojů financování na zdroje vlastní (vlastní kapitál) a zdroje cizí (cizí kapitál). 

[1] 

3.2.1. Vlastní zdroje financování 

U vlastního kapitálu (vlastních zdrojů) je podstatné, že ho není třeba splácet 

a představuje tak bezpečný zdroj financování investic. [1] 

Mezi vlastní zdroje patří: 

- vklady vlastníků nebo společníků (akcie, účasti), 

- nerozdělený zisk, 

- odpisy, 

- výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob. 

Financování investic z nerozděleného zisku nazýváme tzv. „samofinancováním“. 

Kromě vlastních zdrojů však většina podniků (ale také domácností či jednotlivců) používá 

zdroje cizí (vypůjčené). [3] 

3.2.2. Cizí zdroje financování 

U cizího kapitálu (cizích zdrojů) je na rozdíl od vlastního kapitálu nutné hradit jak 

jeho náklady (např. úroky z úvěrů aj.), tak je třeba tento kapitál splatit (v podobě splátek 

úvěrů aj.). Z tohoto důvodu je cizí kapitál značně rizikovějším způsobem financování 

investic. [1] 

Mezi cizí zdroje patří: 

- investiční úvěr, 

- obligace, 
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- krátkodobý úvěr, 

- dlouhodobé rezervy, 

- splátkový prodej, 

- leasing, 

- rizikový kapitál (tzv. „venture capital“ – obvykle vstupuje do vlastního kapitálu 

firmy), 

- dotace z rozpočtu (státního nebo místního); prostředky z fondů EU. 

Hlavním zdrojem cizího kapitálu jsou banky. Při jednání o úvěru či půjčce s bankou 

musíme předložit podnikatelský záměr a rozpočet. Obvykle musíme zdůvodnit: 

- účel půjčky (např. výstavba, nákup strojů a vozidel, jejich cenu), 

- stupeň zadlužení (např. podíl půjčky ke kmenovému jmění apod.), 

- schopnost podniku splácet úroky a půjčku, 

- záruky pro případ, kdyby podnik zanikl nebo přerušil činnost (např. záruky 

aktivy podniku či osobním majetkem). 

Jak jsem již zmínila v úvodu této podkapitoly, cizí kapitál musíme splácet. 

Nejběžnější způsoby splácení cizího kapitálu jsou: 

- anuitní – na konci každého období je věřiteli poskytnuta stejná částka, která se 

skládá z úroků a splátek dluhu, 

- se stále stejnou částkou splátky dluhu, 

- podle individuálního splátkového (neboli umořovacího) plánu. [3] 

3.3. Fáze investičního projektu 

Každý investiční projekt má několik fází. Od identifikace základní myšlenky až po 

ukončení provozu a likvidaci. Tyto fáze lze rozdělit do následujících čtyř: 

- předinvestiční (předprojektová příprava), 

- investiční (projektová příprava a realizace výstavby), 

- provozní (operační), 

- ukončení provozu a likvidace. [1] 

Schéma jednotlivých fází je znázorněno na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Etapy života projektu; zdroj: [1] 

3.3.1. Předinvestiční fáze 

Každá z výše uvedených fází je důležitá, co se týče úspěšnosti projektu. Přesto 

bychom zvýšenou pozornost měli věnovat právě předinvestiční fázi, neboť úspěch 

(či případný neúspěch) projektu ve velké míře závisí na informacích a poznatcích z oblastí 

marketingové, technicko-technologické, ekonomické a finanční, které získáme právě 

v rámci předprojektových analýz. Zpracování těchto analýz je poměrně finančně nákladné, 

ale jistě ne tak moc oproti tomu, jaké by nás čekaly ztráty, kdybychom vložili prostředky 

do projektu, který by skončil neúspěchem. 

Výstupem této fáze je tzv. investiční rozhodnutí, tj. rozhodnutí o tom, zda projekt 

bude či nebude realizován. [1] 
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3.3.2. Investiční fáze 

Investiční fázi můžeme rozdělit zpravidla na dvě etapy: 

- etapa projekční, 

- etapa realizační, tj. etapa výstavby. 

Náklady etapy realizační jsou obvykle výrazně vyšší, než náklady etapy projekční, 

ale ani tyto náklady nejsou zanedbatelné. Náklady na zpracování projektové dokumentace 

se pohybují mezi 4 a 8 % celkových nákladů na projekt. Po dokončení projektové přípravy 

má stále ještě investor možnost projekt revidovat nebo jej zastavit. V případě zastavení 

projektu je potřebné veškeré dosud vynaložené náklady plně odepsat, to znamená, vykázat 

je jako jednorázový náklad. 

Během této fáze probíhá výstavba projektu a tato fáze se pokládá za dokončenou 

předáním hotového projektu do zkušebního, případně trvalého provozu. Tomu předchází 

zaškolení provozní obsluhy a kolaudační řízení, minimálně však povolení ke zkušebnímu 

provozu a provedení garančních testů. [1] 

3.3.3. Provozní fáze 

Tato fáze začíná zkušebním provozem, kdy dochází k realizaci postupného náběhu 

instalované jednotky na projektovou kapacitu (a to v závislosti na ekonomice provozu 

a tržní situaci). Součástí této fáze není pouze běžný provoz nově vybudované jednotky, 

ale také jeho postupné zdokonalování a neustálé zlepšování. Především je to ale řádná 

údržba jednotky, která tvoří významný náklad, obvykle 2 až 3,5 % z celkových 

investičních nákladů za rok). Tato údržba také zajišťuje udržení dostatečně dlouhého 

životního cyklu projektu, jinými slovy spolehlivé a bezpečné využívání jednotky po celou 

dobu její životnosti. [1] 

3.3.4. Ukončení provozu a likvidace 

Když dojde ke konci životnosti projektu, obvykle je nutné vybudované zařízení 

odstranit. Dostáváme se tak do poslední fáze investičního projektu, do fáze ukončení 

projektu a likvidace. Zde nás také čekají náklady související s likvidací zařízení, sanacemi 

původně zastavěných ploch a podobně. Můžeme ale také počítat s možným výnosem 
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z prodeje likvidovaného zařízení nebo jeho částí, případně s výnosem ze zešrotování 

a podobně. [1] 

3.4. Hodnocení efektivnosti investic 

Obecně můžeme konstatovat, že investice charakterizuje odloženou spotřebu 

za účelem získání budoucích užitků. Platí, že ten, kdo investuje, obětuje vlastně svůj 

současný důchod, neboli své současné užitky či úspory, za příslib důchodu budoucího, 

neboli budoucích užitků či výnosů, a to vše s cílem dosáhnout zisku. Z finančního hlediska 

jde při rozhodování o investicích o to, z jakých zdrojů bude investice hrazena (z vlastních 

či cizích, viz kapitola 3.2) a jaká bude její efektivnost při použití různých zdrojů. 

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice tedy jsou: 

- výnosnost (neboli rentabilita), tj. vztah mezi výnosy, které investice za dobu 

její existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí, 

- rizikovost, tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, 

- doba splacení, tj. doba přeměny investice zpět do peněžní formy. 

Ideální investicí je taková investice, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co 

nejdříve se zaplatí. Ve skutečnosti jsou však tato kritéria protikladná. Investice s vysokou 

výnosností je v praxi i vysoce riskantní. Málo riskantní a vysoce likvidní investice je 

naopak málo výnosná. Z toho důvodu je podstatou hodnocení investic porovnávání 

vynaloženého kapitálu s výnosy, které investice přinese. 

Výnosem z investice jsou: 

- přírůstek zisku (zisk po zdanění), 

- přírůstek odpisů (vracejí se podniku v ceně prodaných výrobků). 

Tyto dvě položky dohromady tvoří cash flow (peněžní tok). Konečným výsledkem 

rozpočtování je rozhodnutí o tom, zda investici realizovat či ne, případně jakou variantu 

vybrat. 

Postup hodnocení efektivnosti investic se skládá z následujících kroků: 

- určení kapitálových výdajů na investici, 

- odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů (cash flow), 
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- určení tzv. „nákladů na kapitál“ vlastního podniku neboli určení podnikové 

diskontní míry, o kterou budou příjmy diskontovány, 

- výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a její porovnání s kapitálovými 

výdaji na investici. 

Nejobtížnější je určení kapitálových výdajů na investici a odhadnutí budoucích 

čistých peněžních příjmů. Na reálnosti jejich odhadu závisí úspěšnost celého investičního 

plánování. [3] 

3.5. Metody hodnocení efektivnosti investic 

Pro posuzování toho, zda investiční projekty jsou či nejsou efektivní, existuje 

několik metod. Některé se od sebe liší velmi zásadním způsobem, jiné pouze různými 

technickými (propočtovými) postupy, které posléze dospívají ke stejným závěrům. 

Podle toho, zda příslušné metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času, se dělí na: 

- statické metody – nerespektují faktor času (např. prostá doba návratnosti), 

- dynamické metody – respektují faktor času (např. vnitřní výnosové procento). 

Statické metody můžeme použít pouze v případě, když faktor času nemá podstatný 

vliv na rozhodování o investicích. Jako příklad lze uvést investování pomocí jednorázové 

koupě fixního majetku – stroje či budovy. Nebo také investování do projektů, které mají 

krátkou životnost (jeden až dva roky). Nepřihlížet k časovému faktoru není ani zde zcela 

korektní, ale ve většině případů nemá podstatný vliv na hodnocení a výběr příslušné 

varianty. Důležitou roli zde hraje i výše diskontní sazby neboli požadované míry 

výnosnosti. Čím je diskontní sazba nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. 

Investiční projekty s krátkou dobou životnosti a nízkou diskontní sazbou se v praxi 

objevují velmi zřídka, a z tohoto důvodu je možnost používání statických metod velice 

omezena. Mohou být využity pro první přiblížení pro celkové rozhodnutí. V hospodářské 

praxi jsou však tyto metody oblíbené a často používané, a to pro jejich jednoduchost. 

Dynamické metody hodnocení investičních projektů by se měly používat všude 

tam, kde se počítá s delší dobou životnosti dlouhodobého majetku, což je u většiny 

projektů. 
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Respektování času v propočtech efektivnosti investic podstatně ovlivňuje 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí investičního projektu, případně o výběru vhodné varianty 

projektu. Promítá se do vymezení peněžních příjmů z projektu a také do vymezení kapi-

tálových výdajů. V případě, že se neuvažuje s faktorem času, dochází většinou k zásad-

nímu zkreslování pohledu na efektivnost investice, a tím i k nesprávnému rozhodování. [6] 

K hodnocení efektivnosti investic se používají následující metody: 

- metoda výnosnosti investic, 

- metoda doby splacení (neboli doby návratnosti), 

- metoda čisté současné hodnoty, 

- metoda vnitřního výnosového procenta, 

- metody nákladové. [3] 

3.5.1. Metoda výnosnosti (rentability, ziskovosti) investic 

Metoda výnosnosti je statickou metodou, která nebere v úvahu faktor času 

a za efekt z investice se považuje zisk. Vychází se z předpokladu, že změny v objemu 

výroby a také změny v nákladech vyvolané investicí, se promítnou v zisku, který tak 

charakterizuje přínos investice. 

Výnosnost investice se počítá podle vzorce: 

IN

Z
ROI r ,          (1) 

kde: 

ROI  výnosnost investice; z angl. Return on Investment, 

Zr  průměrný čistý roční zisk z investice, 

IN  náklady na investici. 

Touto metodou lze srovnávat i projekty s různou délkou životnosti a s různou výší 

investičních nákladů a objemu výroby. Je to z toho důvodu, že se ve vzorci používá 

průměrný roční zisk. [3] 
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3.5.2. Metoda doby splacení (doby návratnosti) 

Dobou splacení neboli dobou návratnosti či úhrady (z angl. Payback Period), 

rozumíme dobu (počet let či měsíců), za které tok příjmů přinese hodnotu rovnající se 

vynaloženým nákladům na investici. Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice 

stejné, pak dobu splacení zjistíme jednoduchým vzorcem: 

CF

IN
DS   [roky],         (2) 

kde: 

DS  doba splacení investice, 

IN  náklady na investici, 

CF  roční cash flow. 

Pokud jsou výnosy v každém roce jiné, pak lze dobu návratnosti zjistit postupným 

načítáním ročních částek cash flow tak dlouho, až se kumulované částky vyrovnají 

investičním nákladům. Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice výhodnější. 

Samozřejmostí je, že doba návratnosti musí být kratší, než je doba životnosti investice. 

Tato metoda nebere v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů 

v době splácení, což jsou nevýhody této metody. Přesto je v praxi často používaná. [3] 

3.5.3. Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty se řadí mezi metody dynamické, tj. mezi ty, které 

zohledňují faktor času. Faktor času způsobuje, že hodnota dnešní peněžní jednotky je 

vyšší, než bude její hodnota v budoucnu. To znamená, že hodnota peněz se časem mění. 

Jelikož výnosy vznikají během delšího časového období, musíme je přepočítat na 

stejnou časovou bázi. Budoucí hodnotu je tedy třeba přepočítat na hodnotu současnou. 

Čistá současná hodnota (z angl. Net Present Value) je rozdílem mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů a náklady na investici: 








n

t
t

t IN
k

CF
INPVCFNPV

1 )1(
,      (3) 



Bc. Lada Kalvachová: Hodnocení efektivnosti investice do vybraného objektu 

2014  29 
 

kde: 

NPV  čistá současná hodnota investice, 

PVCF  současná hodnota cash flow, 

CF  očekávaná hodnota cash flow v období t, 

IN  náklady na investici, 

k  kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 

t  období 1 až n, 

n  doba životnosti investice. 

Podle výsledku mohou nastat 3 situace: 

1) NPV > 0  investici můžeme přijmout, zvyšuje hodnotu firmy, 

2) NPV = 0  bylo docíleno právě požadované výnosnosti investice, 

3) NPV < 0  investici musíme zamítnout, nebylo docíleno požadované 

výnosnosti. [3] 

Metoda čisté současné hodnoty je nejpoužívanější a zároveň nejvhodnější metodou 

hodnocení efektivnosti investic, a to zejména díky těmto jejím vlastnostem: 

- bere v úvahu časovou hodnotu peněz, 

- závisí pouze na prognózovaných hotovostních tocích a alternativních nákladech 

kapitálu, 

- je aditivní (tzn. její výsledky lze v portfoliu investic sčítat). [2] 

3.5.4. Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta (z angl. Internal Rate of Return) se stejně 

jako čistá současná hodnota řadí mezi dynamické metody. Tato metoda spočívá v nalezení 

takové diskontní míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice 

rovná současné hodnotě výdajů na investici. To znamená, že se čistá současná hodnota 

rovná nule. Pomocí vzorců to lze zapsat následovně: 

INPVCF            (4) 
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n

t
t

t IN
k

CF

1 )1(
         (5) 

z čehož plyne: 

0 INPVCF .         (6) 

U této metody se postupuje metodou pokusů a omylů (iterativně) a postupně se 

rozdíl levé a pravé strany rovnice snižuje tak dlouho, až se strany rovnají. Metoda je 

v praxi velice oblíbená z toho důvodu, že udává předpokládanou výnosnost investice, 

kterou musíme porovnávat s požadovanou výnosností. [3] 

Jestliže jsou peněžní příjmy během doby životnosti pravidelné, pak můžeme vnitřní 

výnosové procento určit pomocí tzv. zásobitele, který určuje současnou hodnotu anuity. 

Jako první určíme diskontní faktor pro dobu životnosti investice a neznámou 

úrokovou míru: 

P

K
D  ,          (7) 

kde: 

D  diskontní faktor pro výpočet vnitřního výnosového procenta, 

K  kapitálový výdaj na investici, 

P  roční pravidelný peněžní příjem. 

Poté v tabelizovaných hodnotách pro zásobitele hledáme dle životnosti investice 

nejbližšího zásobitele u různých úrokových sazeb. Hodnota úrokové míry zásobitele, který 

je nejblíže diskontnímu faktoru, je hledaným vnitřním výnosovým procentem. [6] 

Pokud je vnitřní výnosové procento větší, než je diskontní míra, je projekt 

přijatelný. V případě, že je celá investice financována úvěrem, mělo by být vnitřní 

výnosové procento vyšší, než je úroková míra. [3] 
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4. Vyhodnocení efektivnosti investice 

V této kapitole pomocí vybraných metod hodnocení efektivnosti investic 

vyhodnocuji efektivnost realizovaných opatření pro snížení spotřeby energie v bytovém 

domě. Těmito opatřeními jsou: 

- dodatečná tepelná izolace neprůsvitné konstrukce obvodových stěn, 

- náhrada stávajících zdvojených dřevěných oken za nová, plastová, s izolačním 

dvojsklem, 

- výměna vstupních dveří, 

- regulace teploty otopného média. 

4.1. Kapitálové výdaje na investici 

Kapitálové výdaje na investici tvoří veškeré výdaje, které je nutné vynaložit 

za účelem realizace opatření, která povedou ke snížení spotřeby energie. Tyto výdaje 

sestávají z nákupní ceny, dopravného, nákladů na instalaci a také z výdajů na projektovou 

dokumentaci. Přehled těchto výdajů je uveden níže v tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Přehled kapitálových výdajů na investici 

Výdaj Cena v Kč 

Hlavní stavební výroba 1 182 253,14 

Přidružená stavební výroba 1 917 369,16 

Vyregulování otopné soustavy 100 000,00 

Projektová dokumentace 110 000,00 

Výdaje celkem 3 309 622,30 

Zdroj: příloha 1 

Do hlavní stavební výroby patří svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů 

vnitřní a vnější, a to včetně zateplovacích systémů. Přidružená stavební výroba zahrnuje 

výměnu oken, vstupních dveří, elektromontáže a přidružené práce. Podrobný přehled 

těchto výdajů je uveden v příloze 1. 

Celkové kapitálové výdaje na investici tedy jsou 3 309 622,30 Kč. 
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4.2. Očekávané budoucí peněžní příjmy 

Celkové budoucí peněžní příjmy tvoří odpisy dané investice a úspory energií. 

Abychom mohli vypočítat tyto úspory, musíme znát spotřeby energií před realizací 

investice a po její realizaci. Spotřeby energií před realizací investice (léta 2005 ÷ 2007) 

jsou uvedeny v kapitole 2.2.4. a spotřeby energií po její realizaci (léta 2010 ÷ 2012) 

nalezneme v kapitole 2.6. 

Dále musíme znát hodnoty tzv. denostupňů. Ty charakterizují teplotní poměry 

v dané oblasti během otopného období. Počet denostupňů je dán součinem počtu topných 

dnů a rozdílu průměrné vnitřní teploty v domě a venkovní teploty. Otopným obdobím 

rozumíme dobu, kdy jsou zdroje dodávající teplo do obytných domů uvedeny do stavu 

pohotovosti a mohou začít vytápět. Otopné období začíná 1. září a končí 31. května 

následujícího roku. 

Hodnoty denostupňů jsou stanoveny pro každou lokalitu vzhledem k nadmořské 

výšce jiné. Následující tabulka 11 uvádí denostupně pro Ostravu, spotřebu tepla 

na vytápění dle tabulek 1 ÷ 3 a 6 ÷ 8, přepočet na normový stav a průměrný stav. 

Spotřebu tepla na vytápění jsem na normový stav přepočítala tak, že jsem spotřebu 

tepla vydělila násobkem skutečných denostupňů a normovaných denostupňů. Z výsledných 

třech hodnot jsem poté vypočítala hodnotu průměrnou (tj. v tabulce průměrný stav). 

 

Tabulka 11: Výpočet průměrné spotřeby tepla na vytápění 

Rok 
Normované 

denostupně 

Skutečné 

denostupně 

Spotřeba tepla 

na vytápění 

[GJ/rok] 

Normový stav 

[GJ/rok] 

Průměrný 

stav [GJ/rok] 

2005 3 435 3 684 648 604 

710 2006 3 435 2 522 614 836 

2007 3 435 3 270 657 690 

2010 3 435 3 623 442 419 

406 2011 3 435 2 988 350 402 

2012 3 435 3 114 359 396 

Zdroj: ARCADIS Project Management s.r.o., Dalkia, a.s. + vlastní zpracování 
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Nyní máme k dispozici přepočtený průměrný stav spotřeby tepla v GJ/rok. 

Abychom zjistili tuto spotřebu v Kč, vynásobíme průměrnou spotřebu nejnovější cenou 

za 1 GJ. Nejnovějším dostupným vyúčtováním spotřeby tepla je vyúčtování za rok 2012, 

kde je uvedena cena 528 Kč/GJ. 

Průměrné roční náklady za léta 2005 – 2007: 

710 GJ x 528 Kč/GJ = 374 880 Kč. 

Průměrné roční náklady za léta 2010 – 2012: 

406 GJ x 528 Kč/GJ = 214 368 Kč. 

Hledanou úsporu zjistíme rozdílem těchto dvou výsledných hodnot: 

374 880 - 214 368 = 160 512 Kč. 

V případě, že se nemění rozměry oken, je jejich výměna opravou a v účetnictví se 

promítne jako jednorázový náklad. Totéž platí i pro výměnu vstupních dveří. Zateplení je 

ovšem technickým zhodnocením majetku a podléhá odepisování. Pokud je částka zateplení 

vyšší než 40 000 Kč, zvýší se o tuto částku v příslušném roce vstupní cena domu. 

Bytové družstvo hodnoceného obytného domu odkoupilo dům od statutárního 

města Ostravy v roce 2007 za cenu 2 321 108 Kč. Dům byl zařazen do 5. odpisové 

skupiny, životnost stanovena na 30 let a způsob odepisování byl zvolen rovnoměrný. 

Družstvo si stanovilo, že účetní odpisy se rovnají daňovým. Pro výpočet odpisů tedy platí 

v prvním roce sazba 1,4 % a v dalších letech odepisování sazba 3,4 %. Technické 

zhodnocení proběhlo v roce 2009. Cena zateplení činila 1 180 316 Kč. O tuto částku se 

tedy ve třetím roce odepisování navýší vstupní cena. Odpis ve třetím roce a v dalších letech 

bude počítán ze vstupní ceny 3 501 424 Kč. Při použití odpisové sazby 3,4 % vychází 

odpis 119 049 Kč. Podrobný výpočet odpisů je uveden v příloze 2. 

Celkové očekávané peněžní příjmy jsou součtem ročních odpisů technického 

zhodnocení domu a úspory tepla na vytápění tohoto domu. 

Celkové očekávané budoucí peněžní příjmy tedy jsou 279 561 Kč za rok. 
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4.3. Metoda výnosnosti 

Metoda výnosnosti je statickou metodou, která nebere v úvahu faktor času a také 

všechny peněžní příjmy. Vychází z průměrného ročního zisku, kterým je v tomto případě 

úspora tepla na vytápění domu. Tato metoda nezohledňuje odpisy. 

Použijeme následující vzorec: 

IN

Z
ROI r           (1) 

ROI
       

            
 

ROI 0,0485 tj. 4,85 % 

Výsledek vyjadřuje, kolik procent čistého zisku ročně nám investice přináší. Tato 

investice tedy přináší v průměru 4,85 % čistého zisku ročně. 

4.4. Doba návratnosti 

Dobou návratnosti rozumíme čas, za který se bytovému družstvu vrátí vložené 

finanční prostředky do investice. Jelikož jsou každý rok příjmy z investice stejné (odpisy 

technického zhodnocení domu a úspory tepla na vytápění domu), lze použít základní 

vzorec pro výpočet doby splacení (návratnosti): 

CF

IN
DS            (2) 

DS
            

       
 

DS 11,84 tj. 12 let 

Prostá doba návratnosti je tedy 12 let. Doba návratnosti musí být kratší, než je doba 

životnosti investice. Jelikož je doba životnosti investice stanovena na 30 let, investice je 

pro družstvo přijatelná. 
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4.5. Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je dynamickou metodou hodnocení efektivnosti investic, 

která za efekt z investice považuje peněžní příjem z projektu, jehož základem je očekávaný 

zisk a odpisy. Lze ji vypočítat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 

a kapitálovými výdaji. [6] 

V tabulce 12 níže jsou vypočteny diskontované peněžní příjmy za léta 2009 – 2038. 

Hodnoty odúročitelů jsou vypočteny podle vzorce: 

Odúročitel = 
 ni1
1

,        (8) 

kde: 

i  diskontní sazba, 

n  počet let. [6] 

Jelikož byl na celou investici brán úvěr, je diskontní sazba stanovena úrokovou 

sazbou úvěru, tj. 4,9 % p. a. 
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Tabulka 12: Diskontované peněžní příjmy 

Rok Období Peněžní příjem Odúročitel Diskontované PP 

1 2009 279 561 0,9533 266 505,50 

2 2010 279 561 0,9088 254 065,04 

3 2011 279 561 0,8663 242 183,69 

4 2012 279 561 0,8258 230 861,47 

5 2013 279 561 0,7873 220 098,38 

6 2014 279 561 0,7505 209 810,53 

7 2015 279 561 0,7154 199 997,94 

8 2016 279 561 0,6820 190 660,60 

9 2017 279 561 0,6502 181 770,56 

10 2018 279 561 0,6198 173 271,91 

11 2019 279 561 0,5908 165 164,64 

12 2020 279 561 0,5632 157 448,76 

13 2021 279 561 0,5369 150 096,30 

14 2022 279 561 0,5119 143 107,28 

15 2023 279 561 0,4879 136 397,81 

16 2024 279 561 0,4651 130 023,82 

17 2025 279 561 0,4434 123 957,35 

18 2026 279 561 0,4227 118 170,43 

19 2027 279 561 0,4030 112 663,08 

20 2028 279 561 0,3841 107 379,38 

21 2029 279 561 0,3662 102 375,24 

22 2030 279 561 0,3491 97 594,75 

23 2031 279 561 0,3328 93 037,90 

24 2032 279 561 0,3172 88 676,75 

25 2033 279 561 0,3024 84 539,25 

26 2034 279 561 0,2883 80 597,44 

27 2035 279 561 0,2748 76 823,36 

28 2036 279 561 0,2620 73 244,98 

29 2037 279 561 0,2498 69 834,34 

30 2038 279 561 0,2381 66 563,47 

Celkem 4 346 921,95 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě výpočtu celkových diskontovaných peněžních příjmů lze vypočítat 

čistou současnou hodnotu: 

ČSH = diskontované peněžní příjmy – kapitálové výdaje na investici 

ČSH = 4 346 921,95 – 3 309 622,30 
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ČSH = 1 037 299,65 Kč 

Čistá současná hodnota vychází kladně, to znamená, že investice je pro družstvo 

přijatelná a zaručuje požadovanou míru výnosu, která je v tomto případě vyjádřena 

úrokovou sazbou. 

4.6. Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje takovou úrokovou míru, při které se 

současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům na investici. 

Jestliže jsou peněžní příjmy během doby životnosti pravidelné, pak můžeme vnitřní 

výnosové procento určit pomocí zásobitele. [6] 

Výpočet diskontního faktoru: 

P

K
D            (7) 

D
            

       
 

D 11,84 

Tabelizované hodnoty zásobitelů pro životnost 30 let jsou uvedeny v tabulce 13. 

 

Tabulka 13: Hodnoty zásobitelů 

Počet let Úrok Zásobitel 

30 2% 22,40 

30 4% 17,29 

30 6% 13,77 

30 8% 11,26 

30 10% 9,43 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

Z tabulky 13 vidíme, že diskontnímu faktoru je nejblíže zásobitel ve výši 11,26. 

Jeho hodnota odpovídá 30 letům a 8 % úroku. Vnitřní výnosové procento tedy dosahuje 

hodnoty 8 %. Tato hodnota je vyšší, než je úroková míra úvěru, z čehož plyne, že investice 

je pro družstvo výhodná.  



Bc. Lada Kalvachová: Hodnocení efektivnosti investice do vybraného objektu 

2014  38 
 

5. Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na hodnocení efektivnosti investice 

vybraného objektu. Jako objekt byl vybrán bytový dům v Ostravě-Zábřehu. Hodnocená 

investice se týkala rekonstrukce, čili zateplení, výměny oken a výměny vstupních dveří. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. Na začátku této práce jsem vám 

představila bytový dům, údaje o energetických vstupech a výstupech a o vlastních 

energetických zdrojích v tomto domě. Byla zde popsána navrhovaná opatření ke snížení 

spotřeby energie, která byla posléze realizována. 

V další kapitole jsem vymezila teoretické pojmy z oblasti investic, kromě jiného 

zdroje jejich financování, fáze investičního projektu a metody hodnocení efektivnosti 

investic. Ve třetí kapitole byly stanoveny kapitálové výdaje na investici a očekávané 

peněžní příjmy z investice. Na základě těchto údajů a za použití dvou statických a dvou 

dynamických metod jsem provedla ve čtvrté kapitole vyhodnocení efektivnosti investice. 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit, zda tato investice bytového družstva 

byla efektivním přínosem. Pro členy družstva jsou nejdůležitějšími ukazateli doba 

návratnosti investice a čistá současná hodnota. Jako doplňkové ukazatele se používají 

vnitřní výnosové procento a metoda výnosnosti. Preferenci by však měli mít ty ukazatele, 

které berou v úvahu faktor času, tj. metody dynamické. 

Na základě ekonomického posouzení efektivnosti investice lze konstatovat, 

že rekonstrukce bytového domu byla pro družstvo přínosná. Doba návratnosti je kratší, než 

je doba životnosti investice, dle výpočtu vychází na pouhých 12 let. Čistá současná 

hodnota vychází kladně, což znamená, že investice je pro družstvo přijatelná a zaručuje 

požadovanou míru výnosu, která je v tomto případě vyjádřena úrokovou sazbou. Vnitřní 

výnosové procento dosahuje hodnoty 8 %. Tato hodnota je vyšší, než je úroková míra 

úvěru, která činí 4,9 %, z čehož plyne, že investice je výhodná i v tomto ohledu. A pomocí 

metody výnosnosti jsem zjistila, že tato investice přináší v průměru 4,85 % čistého zisku 

ročně. 

Ne pouze po ekonomické stránce byla tato investice přínosem. Kromě přímé úspory 

členů družstva za vytápění, došlo k útlumu vnějších hlukových vlivů prostředí a také 
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ke zvýšení pohody bydlení. Díky vyšší akumulaci tepelné energie konstrukcí, vydrží 

přijatelné teplo v domě i několik dní při výpadku topení. 

Realizovaná investice tedy byla pro družstvo přínosným krokem do budoucna. 
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Přílohy 

Příloha 1: Kapitálové výdaje na investici [7] 

Položka MJ Množství Cena/MJ Cena v Kč 

Zdivo z tvárnic YTONG 

hladkých tl. 10 cm vč. 

kotvení 

m
2
 44,8800 550,00 24 684,00 

Zdivo z tvárnic YTONG 

hladkých tl. 20 cm vč. 

kotvení 

m
2
 6,7500 1 100,00 7 425,00 

Zdivo z tvárnic YTONG 

hladkých tl. 30 cm vč. 

kotvení 

m
2
 9,9250 1 650,00 16 376,25 

Omítka vnitřního zdiva ze 

suché směsi, štuková 
m

2
 9,9250 324,00 3 215,70 

Zateplovací systém EPS 70 

tl. 20 mm 
m

2
 116,4028 740,00 86 138,07 

Zateplovací systém EPS 70 

tl. 30 mm 
m

2
 4,9910 760,00 3 793,16 

Zateplovací systém EPS 70 

tl. 40 mm 
m

2
 19,0138 780,00 14 830,76 

Zateplovací systém EPS 70 

tl. 60 mm 
m

2
 95,9600 820,00 78 687,20 

Zateplovací systém EPS 70 

tl. 100 mm 
m

2
 693,9553 870,00 603 741,11 

Zateplovací systém s 

extrud. XPS tl. 60 mm 
m

2
 35,6575 920,00 32 804,90 

Zateplovací systém 

Rockwoll tl. 20 mm 
m

2
 2,8560 1 040,00 2 970,24 

Zateplovací systém 

Rockwoll tl. 30 mm 
m

2
 0,7130 1 150,00 819,95 
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Zateplovací systém 

Rockwoll tl. 40 mm 
m

2
 17,6813 1 080,00 19 095,80 

Zateplovací systém 

Rockwoll tl. 60 mm 
m

2
 9,5710 1 120,00 10 719,52 

Zateplovací systém 

Rockwoll tl. 100 mm 
m

2
 177,3597 1 270,00 225 246,82 

ZS soklová lišta m 50,0000 145,00 7 250,00 

ZS rohová lišta m 633,4004 55,00 34 837,02 

Demontáž lodžiových 

zábradlí 
ks 16,0000 480,00 7 680,00 

Vybourání vstupů m
2
 14,4600 134,00 1 937,64 

Přístřešek nad vstupem vč. 

souvisejících prací 
m

2
 8,7400 2 500,00 21 850,00 

Přesun hmot pro truhlářské 

konstrukce 
% 427,5000 1,45 619,88 

Ocelové dveře s 

jednokřídlým oknem 
ks 1,0000 45 140,00 45 140,00 

Ocelové dveře s bočním 

světlíkem 
ks 1,0000 47 200,00 47 200,00 

Domovní schránky ks 24,0000 950,00 22 800,00 

Zasklení lodžií ks 16,0000 20 900,00 334 400,00 

Přesun hmot pro 

zámečnické konstrukce 
% 4 668,4000 1,70 7 936,28 
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Dodávka a montáž oken kpl 1,0000 1 322 998,00 1 322 998,00 

Dozdívky YTONG vč. 

souvisejících prací 
kpl 1,0000 47 366,00 47 366,00 

Přidružené a režijní práce kpl 1,0000 34 259,00 34 259,00 

Demontáž a zpětná montáž 

zemnících svodů vč. revizí 
soubor 1,0000 32 800,00 32 800,00 

Projektová dokumentace soubor 1,0000 110 000,00 110 000,00 

Vyregulování otopné 

soustavy 
soubor 1,0000 100 000,00 100 000,00 

Položky celkem 3 309 622,30 
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Příloha 2: Výpočet odpisů 

Rok 

odepisování 
Období Cena Odpis Oprávky 

Zůstatková 

cena 

1 2007 2 321 108 32 496 32 496 2 288 612 

2 2008 2 321 108 78 918 111 414 2 209 694 

3 2009 3 501 424 119 049 230 463 3 270 961 

4 2010 3 501 424 119 049 349 512 3 151 912 

5 2011 3 501 424 119 049 468 561 3 032 863 

6 2012 3 501 424 119 049 587 610 2 913 814 

7 2013 3 501 424 119 049 706 659 2 794 765 

8 2014 3 501 424 119 049 825 708 2 675 716 

9 2015 3 501 424 119 049 944 757 2 556 667 

10 2016 3 501 424 119 049 1 063 806 2 437 618 

11 2017 3 501 424 119 049 1 182 855 2 318 569 

12 2018 3 501 424 119 049 1 301 904 2 199 520 

13 2019 3 501 424 119 049 1 420 953 2 080 471 

14 2020 3 501 424 119 049 1 540 002 1 961 422 

15 2021 3 501 424 119 049 1 659 051 1 842 373 

16 2022 3 501 424 119 049 1 778 100 1 723 324 

17 2023 3 501 424 119 049 1 897 149 1 604 275 

18 2024 3 501 424 119 049 2 016 198 1 485 226 

19 2025 3 501 424 119 049 2 135 247 1 366 177 

20 2026 3 501 424 119 049 2 254 296 1 247 128 

21 2027 3 501 424 119 049 2 373 345 1 128 079 

22 2028 3 501 424 119 049 2 492 394 1 009 030 

23 2029 3 501 424 119 049 2 611 443 889 981 

24 2030 3 501 424 119 049 2 730 492 770 932 

25 2031 3 501 424 119 049 2 849 541 651 883 

26 2032 3 501 424 119 049 2 968 590 532 834 

27 2033 3 501 424 119 049 3 087 639 413 785 

28 2034 3 501 424 119 049 3 206 688 294 736 

29 2035 3 501 424 119 049 3 325 737 175 687 

30 2036 3 501 424 119 049 3 444 786 56 638 

31 2037 3 501 424 56 638 3 501 424 0 

 


