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Anotace 

Diplomová práce analyzuje možné úspory ve vybraném podniku a navrhuje opatření 

k jejich využití. Návrhy jsou zhodnoceny z technicko-ekonomického hlediska na úrovni 

studie proveditelnosti. U jednotlivých úsporných opatření byla zjišťována jejich investiční 

náročnost a přínos investorovi při jejich realizaci. Výstupem analýzy jsou vybraná 

opatření, která byla podrobena hodnocení na základě vybraných metod hodnocení investic 

a zvolené bodové stupnice zjištěných výsledků. Pro realizaci je následně doporučeno to 

opatření, které dosáhlo nejvyššího počtu bodů dle zvoleného způsobu bodování. 

 

Klíčová slova: 

úsporná opatření, technicko-ekonomická studie proveditelnosti, metoda výnosnosti 

investice, metoda doby splácení, metoda čisté současné hodnoty 

 

Summary: 

The  thesis analyzes the possible saving and proposes measures how to use. Proposals 

are evaluated from a technical and economic point of view as feasibility study. For each 

measure was investigated their investment sophistication and benefit investors in their 

implementation. Outputs are selected measures that have been subjected to evaluation on 

the basis of selected methods.  After the implementation are recommended the measures 

that achieve the highest score of the scale. 

 

Key words: 

saving measures, technical-economic feasibily study, return on investment, payback 

method, net present value on investment. 

  



 

 

 

Obsah 

 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Teoretická východiska .................................................................................................... 3 

2.1 Příprava a realizace projektů ............................................................................ 3 

2.1.1 Předinvestiční fáze .................................................................................... 3 

2.1.2 Investiční fáze ........................................................................................... 5 

2.1.3 Provozní fáze ............................................................................................ 5 

2.1.4 Ukončení provozu a likvidace .................................................................. 6 

2.2 Technicko-ekonomická studie projektu ........................................................... 6 

2.2.1 Základní aspekty technicko-ekonomických studií ................................... 6 

2.3 Charakteristika technicko-ekonomické studie ................................................. 8 

2.3.1 Volba technologie a materiálu .................................................................. 9 

2.3.2 Energetické vstupy ................................................................................... 9 

2.3.3 Pracovní síly ........................................................................................... 11 

2.3.4 Plán realizace projektu ........................................................................... 11 

2.4 Metody hodnocení investičních projektů ....................................................... 12 

2.4.1 Metoda výnosnosti investice .................................................................. 13 

2.4.2 Metoda doby splácení ............................................................................. 13 

2.4.3 Metoda čisté současné hodnoty .............................................................. 13 

2.4.4 Současná hodnota cash flow investice ................................................... 14 

2.4.5 Umořovací plán ...................................................................................... 14 

2.5 Zdroje tepla (druhy zásobování teplem) ........................................................ 16 

2.5.1 Decentralizované zásobování teplem ..................................................... 16 

2.5.2 Centralizované zásobování teplem ......................................................... 17 



 

 

 

2.6 Úspory tepelné energie .................................................................................. 17 

2.6.1 Druhy úspor ............................................................................................ 17 

2.6.2 Způsoby zjišťování a vyhodnocování tepelných úniků .......................... 18 

3 Analýza úspor vybraného podniku ............................................................................... 21 

3.1 Vstupní parametry .......................................................................................... 21 

3.1.1 Obvodový plášť ...................................................................................... 21 

3.1.2 Stavební výplně ...................................................................................... 21 

3.1.3 Střecha .................................................................................................... 21 

3.2 Termografická diagnostika ............................................................................ 23 

3.2.1 Popis termografu .................................................................................... 23 

3.3 Výpočet tepelné ztráty stávajícího stavu ....................................................... 24 

3.4 Možná úsporná opatření z hlediska obálky budovy ....................................... 25 

3.5 Možná úsporná opatření z hlediska stavu a koncepce zdroje ........................ 25 

3.5.1 Plynová kotelna ...................................................................................... 26 

3.5.2 Předávací stanice .................................................................................... 26 

4 Návrh úsporných opatření ............................................................................................ 27 

4.1 Výpočet teplené ztráty navrhovaného stavu .................................................. 27 

4.2 Zateplení ........................................................................................................ 28 

4.2.1 Výše investice ......................................................................................... 28 

4.2.2 Snížení spotřeby TE a úspora nákladů ................................................... 29 

4.3 Výstavba vlastní PK na stávající spotřebu TE ............................................... 30 

4.3.1 Výše investice ......................................................................................... 31 

4.3.2 Snížení ceny TE a úspora nákladů .......................................................... 31 

5 Technicko-ekonomické hodnocení navržených opatření ............................................. 33 

5.1 Technicko-eknomická analýza ...................................................................... 33 



 

 

 

5.1.1 Zateplení ................................................................................................. 33 

5.1.2 Výstavba vlastní PK na stávající spotřebu TE ....................................... 37 

5.1.3 Výstavba vlastní PK dimenzované na spotřeby TE po zateplení ........... 40 

5.2 Doporučená úsporná opatření ........................................................................ 42 

5.2.1 Metoda výnosnosti investice .................................................................. 42 

5.3 Financování a ekonomika investice ............................................................... 44 

5.3.1 Umořovací plán ...................................................................................... 44 

5.3.2 Cash flow investice ................................................................................. 44 

5.4 Zhodnocení investic ....................................................................................... 45 

5.4.1 Doba splácení ......................................................................................... 45 

5.4.2 Čistá současná hodnota ........................................................................... 46 

5.5 Závěrečné vyhodnocení výsledků .................................................................. 47 

6 Závěr ............................................................................................................................. 49 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 51 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 54 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 55 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 57 

 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

CZT  Centralizované zásobování teplem 

ČSIN  Čistá současná hodnota investice 

DZT  Decentralizované zásobování teplem 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

ETICS Kontaktní zateplovací systém z angl. external thermal insulation 

composite system 

HDP  Hrubý domácí produkt 

PD projektová dokumentace 

PK   Plynový kotel/plynová kotelna 

PS   Předávací stanice 

SHCF  Současná hodnota cash flow 

SpD  Společenství pro dům 

TE   Teplená energie 
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1 Úvod 

Nejen podnik generující zisk, ale také nevýdělečné organizace jakým je společenství 

pro dům (dále jen jako „SpD“) a jiná sdružení fyzických osob jsou nuceny sledovat 

peněžní prostředky vynakládané na svůj provoz. Za management této organizace lze 

považovat výbor SpD, který plní hlavní manažerské činnosti. Jednou z těchto činností je 

vyhledávání různých možností, jak snižovat provozní náklady a jaké investice vedoucí 

ke snižování nákladů a zlepšení komfortu bydlení realizovat. Cílem snížení nákladů je 

buďto rychlejší naspoření peněz na plánované realizace nebo snížení příspěvků do fondu 

oprav. Obě tyto výhody jistě vlastníci bytů ocení. Veškeré kroky směřující ke snížení 

nákladů je třeba nejprve zhodnotit a důkladně naplánovat jejich realizaci. Některé kroky 

s sebou nesou prvotní investici a hodnotí se na základě úspory nákladů, návratnosti 

investice př. dalších zvolených ukazatelů. 

Každou větší investici je vhodné řídit jako samostatný investiční projekt. Ve většině 

případů platí, že čím větší investice, tím detailnější příprava. Příprava je rozdělena 

do několika studií, které na sebe navazují a liší se svou propracovaností. Zpracování studie 

vyžaduje vynaložení finančních prostředků a času, proto se zpracovávají postupně 

od studie zabývající se obecnými aspekty projektu až po detailní studii zaměřující 

se na konkrétní prvky projektu. 

U investičních projektů, jejichž realizace má za cíl snížení nákladů se přednostně 

hodnotí, zda náklady investice nepřesáhnou úsporu provozních nákladů v přijatelném 

časovém období, resp. je-li investice návratná v době, po které je to, do čeho bylo 

investováno životaschopné. 

Práce se zaměřuje na snižování nákladů za tepelnou energii (dále jen jako „TE“) 

využitou na vytápění objektu a přípravu teplé vody. Z hlediska zvyšování cen  TE, jako 

jednoho z druhů provozních nákladů, se častým investičním projektem stává řešení úspor 

resp. řešení opatření, které s sebou přinášejí úspory nákladů vynaložených 

za spotřebovanou  TE. Spotřebitelům TE výrobci nabízejí několik druhů tepelných zdrojů, 

pomocí kterých lze TE vyrábět, popř. se vyskytuje více dodavatelů TE, od kterých lze TE 

nakupovat a spotřebitel tak má na výběr, jak efektivně TE využívat pro své účely. Cílem 

získávání a využívání TE je všeobecný princip efektivnosti, tj. co největší efekt 
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za vynaložení co nejmenších nákladů. Na výběr je více způsobů a to takové, které splňují 

legislativní, ekologické, technické a technologické předpoklady daného záměru. 

V neposlední řadě se klade důraz na investiční náročnost možného řešení. Rozhodování 

spojené se získáváním a využíváním TE má své opodstatnění jak ve fázi před výstavbou 

zásobovaného objektu tak při hledání možné úspory existujících provozních nákladů. 

Práce je věnována analýze úsporných opatření v bytovém domě v Klášterci nad Ohří. 

Identifikace jednotlivých opatření je provedena z poskytnuté pasportizace objektu, údajích 

o spotřebách energií a provedeného termografického měření. Předpokládá se, že výstupem 

z termografického měření bude informace, v jakých částech vnější konstrukce objektu 

dochází k největším tepelným únikům a na základě toho bude navrhnuto příslušné 

opatření. Údaje o spotřebě TE, ceny TE a zohlednění případné úspory TE zamezením 

tepelných úniků dává podklad pro porovnání současně využívaného zdroje oproti jiným 

dostupným v dané lokalitě. 

Doporučená úsporná opatření tedy vycházejí z porovnání všech ekonomických 

a neekonomických aspektů jednotlivých opatření při zohlednění jejich dostupnosti v daném 

regionu a technicko-ekonomické proveditelnosti v místě umístění objektu. Cílem práce je 

analýza možných úspor ve vybrané organizaci a návrh opatření k jejich využití. Návrhy 

jsou dále zhodnoceny z technicko-ekonomického hlediska na úrovni studie proveditelnosti. 
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2 Teoretická východiska 

Investiční záměr nevýdělečné organizace lze se záměrem podniku ztotožnit jen 

do určité míry, a to z toho důvodu, že účelem její existence není generace zisku. Účelem 

SpD jako jedné z právních forem sdružení fyzických osob je ochrana a prosazování zájmů 

spoluvlastníků a udržení či zlepšení komfortu bydlení a to vše v souladu se všemi právy 

a povinnostmi subjektu. Při řízení celého investičního procesu je tedy nutné brát v úvah 

výše uvedené aspekty a zároveň je aplikovat na daný druh záměru, kterým je pro tuto práci 

úspora nákladů. [8] 

2.1 Příprava a realizace projektů 

K zabezpečení dobře zvládnutelného projektu se uplatňuje detailní příprava, důsledné 

plánování a kontrola realizace daného projektu. Kvalitní příprava je primárním 

předpokladem k dosažení úspěchu při realizaci podnikatelského záměru, což s sebou nese 

velké finanční výdaje, nároky na znalosti odpovědných osob a v neposlední řadě čas 

na zpracování. [1] 

Přípravu a realizace projektu lze od základní myšlenky až po likvidaci členit do těchto 

fází: 

 předinvestiční fáze; 

 investiční fáze; 

 provozní fáze; 

 ukončení provozu a likvidace. [1][2][5] 

2.1.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fázi se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost, neboť případný úspěch 

či neúspěch je závislý na informacích, které z této fáze vzejdou. Předinvestiční fázi lze 

rozdělit do těchto dílčích etap: 

 identifikace příležitostí; 

 předběžné technicko-ekonomické studie; 

 technicko-ekonomické studie. [1][2][5] 
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Ve fázi identifikaci příležitostí jsou hledané takové příležitosti, které odpovídají 

zamýšlenému projektu. Pro identifikace je možné využít různé odborné posudky, které 

byly za tímto účelem zpracované popř. jiné, veřejně dostupné zdroje, specializující 

se na úspory nákladů bytových domů. [2][5] 

Podněty vycházející z fáze identifikace je třeba rozpracovat v tzv. studii příležitostí 

v takové formě, aby bylo možné prvotní vyhodnocení životaschopnosti projektů. Studie 

příležitostí je stručná zpráva, jejíž zpracování nevyžaduje vynaložení velkých finančních 

prostředků, jelikož se vychází z veřejně dostupných informací a není tedy ve většině 

případů nutné provádět vlastní průzkum trhu. Studie příležitostí slouží pro porovnání 

jednotlivých příležitostí mezi sebou a také se stavem neuskutečňovat žádnou 

z identifikovaných příležitostí tzv. stav „nedělat nic“. Výstupem této studie je zamítnutí 

beznadějných příležitostí a další rozpracování vybraných příležitostí, které z této studie 

vycházejí jako zajímavé pro podrobnější analýzu. [3] 

Předběžná technicko-ekonomická studie je tzv. mezistupeň mezi studií příležitostí 

a podrobnou technicko-ekonomickou studií. Výstupem této studie může být, zda: 

 byly prověřeny veškeré varianty projektu; 

 je možné dle povahy projektu detailní rozpracování v technicko-ekonomické 

studii; 

 nejsou vyžadovány podpůrné a doplňkové studie (např. laboratorní testy.); 

 je možné ve fázi předběžného technicko-ekonomického zhodnocení 

rozhodnout o realizaci projektu, 

 neohrožuje-li realizace projektu životní prostředí v nepřípustné míře. [1][3] 

Struktura předběžné technicko-ekonomické studie je tvořena těmito komponenty: 

 rozsah projektu; 

 základní materiálové vstupy; 

 umístění a vliv projektu na životní prostředí; 

 technologické zařízení; 

 plán realizace a rozpočet projektu. [1][3] 

Cílem studie je rozhodnutí o detailnějším rozpracování v technicko-ekonomické studii 

nebo zastavení všech přípravných činností a zamítnutí zamýšleného projektu. [1][3] 
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Technicko-ekonomická studie je podrobně popsané v kapitole 2.2. 

2.1.2 Investiční fáze 

Investiční fáze probíhá na základě kvalitně zpracovaného plánu a skládá se z dvou 

základních etap a to projekční a realizační. Plán obsahuje posloupnost všech úkolů, které je 

třeba zabezpečit, jejich časový harmonogram popř. předběžný rozpočet na jejich realizaci. 

Všeobecně lze mezi zmíněné úkolu zařadit tyto: 

 tvorba legislativní, finanční a organizační základy realizace projektu; 

 zajištění potřebné projektové dokumentace, technických plánu a s tím 

související technologie; 

 soupis všech zamýšlených nákupů, poptání zboží a služeb, vyhodnocení 

dodavatelských nabídek a výběr nejvhodnějších dodavatelů; 

 zajištění provozních prostor, jsou-li v rámci projektu potřebné; 

 zajištění, proškolení a zácvik personálu, 

 příprava uvedení do provozu, zkušební provoz a zahájení provozu; 

 aktualizace dokumentace a systémů. [1][2][5] 

Osoby odpovědné za plnění plánu musí zabezpečit, aby klíčové kroky realizace na sebe 

navazovaly a byly dokončeny ve stanoveném termínu a kvalitě za vynaložení plánovaných 

nákladů. Pokud zpracovatelé předinvestiční fázi nepodcenili její přípravu, je k dispozici 

dostatek kvalitních podkladů pro zpracování plánu investiční fáze. Toto znovu dokazuje, 

že předinvestiční fáze má neopomenutelné postavení v celé realizaci projektů a je 

tak možné předcházet vzniku škod. [1][2][5] 

2.1.3 Provozní fáze 

Provozní fáze začíná zkušebním provozem a zahájením ekonomiky fáze. Do této fáze 

spadá také postupné zdokonalování provozu a optimalizace všech prováděných procesů. 

Při přípravě provozní fáze je nutné brát zřetel na krátkodobé i dlouhodobé aspekty 

fáze. [1][2][5] 

Krátkodobé aspekty jsou spojeny s uvedením projektu do provozu. V tomto 

okamžiku mohou vzniknout komplikace např. z důvodu nezvládnutí technologického 
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procesu projektu nebo nedostatečné kvalifikace, znalostí a zkušeností pracovníků. Většina 

komplikací v rámci krátkodobých aspektů má svůj původ v realizační fázi. [1][2][5] 

Dlouhodobé aspekty vycházejí ze strategie řízení projektu, při které se zamýšlela 

určitá výše výnosů (úspory) a nákladů, které neodpovídají skutečnosti. Realizace 

nápravných opatření se může stát velmi obtížnou, nákladnou a časově náročnou. [1][2][5] 

2.1.4 Ukončení provozu a likvidace 

Při srovnávání výnosů a nákladů spojených s celou životností projektu by neměly být 

opomenuty výnosy a náklady spojené s ukončením a likvidací projektu. Fáze se zabývá 

plánem odstavením, demontáží, odvozem či likvidací technologie, zabezpečení budov 

a pozemků proti vniknutí popř. ohrožování okolí aj. Se všemi těmito činnostmi jsou 

spojené náklady. Výnosy mohou plynout s prodejem dlouhodobého hmotného 

i nehmotného majetku jako jsou pozemky, budovy, stroje, licence, patenty software 

aj. [1][2][5] 

Rozdíly mezi náklady a výnosy fáze ukončení provozu a likvidace tvoří tzv. likvidační 

hodnotu projektu, která tvoří součást cash flow v posledním roce životnosti projektu. 

Kladná hodnota zlepšuje ekonomické ukazatele, záporná hodnota je naopak zhoršuje. 

V praxi se častěji setkáváme se zápornou hodnotou. Proto pokud by nákladovost ukončení 

provozu a likvidace měla za následek ovlivnění ekonomických ukazatelů velkou měrou, 

může se jednat o zásadní důvod pro přepracování celého investičního záměru 

popř. zamítnutí projektu. [3] 

2.2 Technicko-ekonomická studie projektu 

Východiskem technicko-ekonomické studie je formulace projektu, stěžejních cílů 

a základních charakteristik, které vycházejí z detailního rozpracování předběžné studie. [1] 

2.2.1 Základní aspekty technicko-ekonomických studií 

Před zpracováním technicko-ekonomických studií by se investor měl řídit těmito 

aspekty: 

 informace a údaje pro tvorbu technicko-ekonomické studie; 
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 hodnocení a výběr variant; 

 zpracovatelský tým; 

 náklady a časová náročnost technicko-ekonomických studií. [1][3] 

Zjišťování přesných informací a údajů pro tvorbu technicko-ekonomické studie 

bývá v některých případech natolik nákladné a časově náročné, že se využívají odhady. 

Spolehlivost odhadu závisí na kvalitě vstupních informací, jejichž shromažďování je 

jedním z kroků v tvorbě předběžné technicko-ekonomické studie. [1][3] 

Velká část projektů nabízí několik variant realizace, z toho důvodu se provádí 

hodnocení jednotlivých variant a výběr nejvhodnější z nich. Hodnocení a výběr variant 

není vždy možné provést v rámci předběžné technicko-ekonomické studie a provádí se 

až při tvorbě podrobné technicko-ekonomické studie zejména přesnější odhad výnosů 

a nákladů. Hodnocení lze provést různými metodami, je tedy důležité uvést a odůvodnit 

zvolenou metodu. [1][3] 

Technicko-ekonomická studie je studie, která by měla být zpracována odborníky 

v posuzovaných oborech. Proto je nedílnou součástí sestavení zpracovatelského týmu.  

Zpracovatelský tým dle charakteru projektu tvoří: 

 ekonom; 

 technolog; 

 strojní popř. stavební inženýr; 

 specialista financování a účetnictví; 

 specialista ochrany životního prostředí. [1][3] 

Náklady a časová náročnost na zpracování studií lze odhadnout dle procentuálního 

podílu na investičních nákladech projektu: 

 0,2 – 1 % u příležitostí; 

 0, 25 – 1- 5 % u předběžných technicko-ekonomických studií ; 

 1 – 3 % u technicko-ekonomických studií malých a středně velkých projektů; 

 0, 2 – 1 % u rozsáhlých projektů. [1][3] 

Jedná se o prvotní odhad výše nákladů, skutečná výše je dále ovlivněna individuálními 

faktory jednotlivých projektů. [1][3] 
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2.3 Charakteristika technicko-ekonomické studie 

Technicko-ekonomická studie představuje podrobné rozpracování technických, 

ekonomických, finančních a manažerských aspektů projektu. Studie investorovi slouží jako 

podklad pro vyhodnocení zamýšleného projektu, zjištění přínosů a rizik, které by případná 

realizace přinesla a je výchozím dokumentem pro rozhodování, zda projekt investor příjme 

či zamítne. [1][3] 

Dle charakteru projektu studie obsahuje: 

 volba technologie a materiálu; 

 energetické vstupy; 

 pracovní síly; 

 plán realizace projektu. [1][3] 

Při tvorbě technicko-ekonomické studie je třeba se zaměřit na dva důležité aspekty: 

 tvůrčí myšlení a variantní přístupy; 

 těsná závislost jednotlivých složek. [1][3] 

Tvůrčím myšlením a variantním přístupem je myšlené správné popisování 

a hodnocení jednotlivých rozpracovaných fází za předpokladu všech omezení jako jsou 

časová náročnost, finanční prostředky, počet variant projektu, velikost výrobní jednotky, 

varianty technologických procesů, vstupní materiál aj. při respektování vzájemných 

vztahů. Popisy jednotlivých variant musí obsahovat dopady a účinky, předpoklady 

a kritéria, na kterých bylo založeno samotné hodnocení. Technicko-ekonomická studie 

zachycuje jak dosažené výsledky za použití jednotlivých variant tak podstatné aspekty 

celého procesu, za kterého bylo výsledků dosaženo. [1][3] 

Jednotlivé složky, ze kterých se technicko-ekonomická studie skládá, se vzájemně 

ovlivňují, jsou v těsné závislosti. Jednotlivé složky nelze zpracovávat postupně, často 

probíhá zpracování více složek současně nebo jsou na základě zjištěných faktů při tvorbě 

jedné ze složky zpracovatelé nuceni vrátit se k již hotové složce a přepracovat ji. Tento 

postup práce se nazývá jako iterační proces postupného zpřesňování jednotlivých složek 

s mnoha zpětnými vazbami. [1][3] 
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2.3.1 Volba technologie a materiálu 

Volba technologie a materiálu by měla být postavena na důkladné analýze všech 

možných variant. Volbu omezuje řada faktorů: 

 dostupnost vstupního materiálu – paliva, je-li dle charakteru záměru zapotřebí; 

 disponibilní zdroje finančních prostředků, které jsou potřebné k pořízení 

technologie a/nebo materiálu; 

 disponibilita samotné technologie a/nebo materiálu; 

 legislativní podmínky a předpoklady; 

 náročnost technologie a práce s materiálem na pracovní síly. [1][3] 

Technologii lze získat přímým nákupem, získáním licence, vytvořením společného 

podniku nebo vlastním výzkumem. [1][3] 

2.3.2 Energetické vstupy 

Z historie provozu objektu a z parametrů nové technologie je možné stanovit 

i potřebné energetické vstupy v naturální i hodnotovém vyjádření. V této fázi se posuzují 

různé varianty spotřebovávaných energií z hlediska několika aspektů: 

 dostupnost - rychlost a způsob zajištění z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska; 

 substituce - možnost nahrazení materiálu či suroviny v případě nedostupnosti;  

 kvalita - kvalita posuzovaná souborem fyzikálních a chemických vlastností; 

 cenová úroveň – nelze posuzovat jen ve vztahu z množstvím nakoupené 

energie, ale také ve vztahu ke spotřebě na jednotku produkce; 

 dodavatel – posuzuje se dle spolehlivosti, flexibility, velikosti, ale také 

ze vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. [1][3] 

Materiálové vstupy TE lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 vstupy TE nakupované; 

 vstupy TE vyráběné. 

Vstupy TE nakupované se práce nezabývá a proto nejsou v teoretické části popsány. 
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Vstupy TE vyráběné jsou v podstatě vstupy paliva (zemní plyn v případě plynové 

kotelny), které je třeba dodat do tepelného zdroje pro výrobu takového množství TE, které 

odpovídá spotřebě. 

     
  

        
 

Vztah 1: Spotřeba zemního plynu 

Zdroj: [9] 

 

VZP  objem zemního plynu [MWh/rok]
 

0,9  účinnost plynové kotelny 

3,24 přepočet na tepelnou energii v GJ ve výhřevnosti 

TE  spotřeba TE [GJ/rok] 

Vstupy elektrické energie potřebné pro provoz tepelného zdroje lze vypočítat jako součin 

vyrobené TE a měrné spotřebě elektrické energie na jednotku TE. 

   
    

    
 

Vztah 2: Spotřeba elektrické energie 

Zdroj: [9] 

 

EE  elektrická energie [MWh/rok] 

TE  tepelná energie [GJ/rok] 

x  měrná spotřeba elektrické energie [kWh/GJ] 

Vstupy technologické vody rozumíme vstupy vody, která předává tepelnou energie 

z tepelného zdroje cirkulací v rozvodné síti do otopných těles. Stejně jako elektrická 

energie, lze i spotřeba cirkulační vody vypočítat jako součin vyrobené TE a měrné 

spotřeby vody. 
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Vztah 3: Spotřeba technologické vody 

Zdroj: [9] 

TV technologická voda [m
3
/rok] 

TE  tepelná energie [GJ/rok] 

y  měrná spotřeba vody [m
3
/GJ] 

2.3.3 Pracovní síly 

Je třeba specifikovat požadavky na pracovní sílu s ohledem na nároky zařízení 

na obsluhu. Lze předpokládat, že v případě výstavby nové technologie v majetku SpD 

nedojde k najmutí nové pracovní síly. Obsluha zdroje bude řešena buďto z vlastních řad 

spoluvlastníků nebo se najme odborná firma, tedy obslužná služba. Požadavky lze rozdělit 

na: 

 kvantitativní - počet pracovníků dle velikosti výrobní jednotky; 

 kvalitativní – kvalifikace, dovednosti, zkušenosti dle výrobního procesu 

a výrobního zařízení. [1][3] 

Pracovní síly a jejich plánování je ovlivněno několika faktory: 

 poptávka a nabídka pracovníky ; 

 legislativní podmínky; 

 počet pracovních dní v roce. [1][3] 

2.3.4 Plán realizace projektu 

Fáze realizace projektu začíná rozhodnutím o přijetí projektu. Rozhodnutí o přijetí 

projektu je postaveno na všech předešlých fází a na získání potřebných finančních 

prostředků. Realizaci projektu je nutné pečlivě připravit, mnohdy se jedná o zdlouhavou 

činnost, kterou realizuje několik odborníků z různých oborů. V plánu se mimo jiné 

stanovuje: 

 činnosti a úkoly; 

 termíny pro zahájení a dokončení činností; 

 osoby, které za dokončení činnosti zodpovídají; 
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 zdroje ze kterých budou činnosti financovány; 

 specifikace výsledků, ke kterým by dokončení činností mělo dojít; 

 vzájemné vazby mezi jednotlivými činnostmi; 

 vymezení činností, které jsou pro úspěšné zvládnutí projektu rizikové a ke 

kterým je nutné přistupovat se zvýšenou pozorností. [1][3] 

Vždy se stanovuje několik variant plánů, ke kterým se lze, při selhání jedné z nich, uchýlit 

tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám, růstu nákladů, vzniku ztrát 

popř. selhání celého projektu. K tvorbě plánu realizace se nyní využívá výpočetní technika, 

díky které je zpracování plánu snazší, rychlejší a mnohdy také kvalitnější. Jedna z metod 

zpracování plánu realizace projektu je tzv. metoda kritických cest, která využívá principů 

matematických algoritmů plánování průběhu množiny činností. Tato metoda nalezne 

nejoptimálnější uspořádání a návaznost jednotlivých činností. [1][3] 

I když se ke zpracování plánu realizace projektu přistupuje svědomitě, ve většině 

případů nedojde k dodržení plánu v průběhu celé realizaci. Při odchýlení se od plánu je 

třeba naleznou rychlé řešení, aby realizace probíhala bez velkých komplikací. Plán je tedy 

neustále aktualizován a přizpůsobován všem změnám. [1][3] 

2.4 Metody hodnocení investičních projektů 

Při hodnocení investice lze použít několik variant: 

 metoda výnosnosti investic; 

 metoda doby splácení; 

 metoda čisté současné hodnoty. 

Pro zjednodušení výpočet platí tyto podmínky: 

 cash flow pouze na začátku nebo konci období, nikdy ne v průběhu; 

 stejná úroková míra kapitálu (půjčovaného a vypůjčovaného); 

 výnosy jsou vždy jisté, bez rizika (riziko lze doplnit dodatečně formou 

diskontování). [4] 
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2.4.1 Metoda výnosnosti investice 

Metoda výnosnosti investice (r1)je poměr mezi průměrným čistým ročním ziskem 

(úsporou) z investice (Zr) a náklady na investici (IN). 

   
  

  
    

Vztah 4: Metoda výnosnosti 

Zdroj: [4] 

 

Výnosnost investice je procentuálním vyjádřením kolik korun čistého zisku (úspory) 

vytvoří jedna koruna nákladů na investici. 

2.4.2 Metoda doby splácení 

Metoda doby splácení je postavena na délce období (většinou počtu let), ve kterém 

investice vynese stejně vysoké množství finančních prostředků, které na ni byly 

vynaloženy (výnosy investice = investiční náklady). Výnosy neboli čistý cash flow vychází 

z detailního cash flow investice. Pro výpočet doby splácení jsou používány dva vztahy 

dle výše ročního výnosu. Je-li čistý příjem cash flow v každém roce stejně vysoký, doba 

splácení je poměr mezi celkovými investičními náklady a tímto čistým příjmem z cash 

flow. V případě rozdílných hodnot ročních čistých příjmů cash flow se tyto hodnoty k sobě 

kumulativně přičítají, dokud nedojde k vyrovnání investičních nákladů. Výsledky obou 

výpočtů jsou vyjádřeny v letech. [1][3][4][5] 

2.4.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Podstata metody čisté současné hodnoty je vyjádření budoucích výnosů z investice 

při zohlednění faktoru času. Jelikož jistý peněžní obnos dnes má větší hodnotu než stejný 

obnos zítra, je vhodné hodnotit investice i z hlediska, jsou-li vynaložené investiční 

prostředky i za předpokladu jistého výnosu výhodnější před ponecháním si peněz 

pro okamžitou potřebu. Čistá současná hodnota je tzv. diskontovaný budoucí výnos. 

Diskont je srážka z nominální hodnoty peněz závislý na době, ve které dojde k získání 

budoucích příjmů. Čistá současná hodnota je tedy rozdíl mezi současnou hodnotou cash 

flow (SHCF) a nákladů na investici (IN). [4] 
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Vztah 5: Metoda čisté současné hodnoty 

Zdroj: [4] 

ČSHI čistá současná hodnota investice 

SHCF 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 

2.4.4 Současná hodnota cash flow investice 

Cash flow zachycuje tok peněz v dané organizaci. Tokem peněz jsou myšleny příbytky 

a úbytky finančních prostředků. Výkaz cash flow dává managementu organizace informaci 

o tom, kolik peněz bylo v daném okamžiku k dispozici. Cílem řízení cash flow je, aby 

organizace měla peníze k dispozici v každém okamžiku, kdy je potřebuje. [4] 

Pro vybrané metody hodnocení investic je nutné znát současnou hodnotu cash flow, 

což je suma všech budoucích hodnot cash flow, které jsou diskontovány zvolenou 

(př. jasně danou) diskontní sazbou ve všech období životnosti investice. [4] 

Hodnotu cash flow lze zjistit z podrobného rozpisu výkazu cash flow investice, kde 

přírůstkem je úspora nákladů na TE v daném období a úbytkem investiční náklady. 

2.4.5 Umořovací plán 

V případě čerpání úvěru jako zdroje financování investice se pro vývoj umořování 

dluhu využívá tzv. umořovací plán. Umořovací plán v každém období, kterému náleží 

jedna splátka, obsahuje tyto údaje: 

 výši splátky; 

 výši dílčího úroku;  
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 výši současného úmoru dluhu; 

 výši současného stavu dluhu. 

Pro sestavení umořovacího plánu platí tato pravidla: 

 suma splátek odpovídá součtu sumy úroku a výši úvěru; 

 stav dluhu v posledním roce splácení musí být nulový; 

 suma úmoru odpovídá výši úvěru. 

Výše splátky je určena dle vztahu 6. 

    
     

 
  

   

   
 
  

   

  

 

Vztah 6: Výpočet výše splátek 

Zdroj: [6] 

K  výše splátky [Kč] 

U  výše úvěru [Kč] 

i  úroková sazba 

m  počet období v jednom roce splácení 

t  počet let, po které bude úvěr splácen 

 

Výše úroku v každém období, za které je odváděna splátka, je určen vztahem 7. 

    
 

 
 

Vztah 7: Výpočet výše úroku 

Zdroj: [6] 

ú  výše úroku [Kč] 

Úmor je stav dluhu v minulém splátkovém období ponížený o rozdíl splátky a úroku 

a stav dluhu počítaného období je celkový úvěr ponížený o úmor. 
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2.5 Zdroje tepla (druhy zásobování teplem) 

Rozlišují se zpravidla dvě velké skupiny způsobů zásobování teplem a to 

decentralizované a centralizované zásobování teplem. [7] 

2.5.1 Decentralizované zásobování teplem 

Decentralizované zásobování teplem (dále jako „DZT“) popisuje dodávku TE 

z lokálních tepelných zařízení do jediného objektu (v ojedinělých případech do více 

objektů). Zařízení může být umístěno jak vně tak v prostorách zásobovaných objektů 

a rozvodná síť je v zásadě dlouhá jen několik metrů. [7] 

Decentralizované zdroje tepla se liší principem výroby TE. Nejvíce vyskytujícími se 

decentrálními zdroji tepla je plynový kotel př. plynová kotelna (dále jen jako „PK“) 

a předávací stanice (dále jen jako „PS“). [10] 

Plynový kotel/plynová kotelna je tepelné zařízení fungující na principu výroby TE 

z přiváděného paliva – zemního plynu. Vyrobená TE je rozvody přiváděná do celé otopné 

sítě, která je na zdroj napojena. Výhodou PK je dobrá účinnost zařízení, u nových kotlů jde 

o průměrnou účinnost 90 %, komfortní plně automatický provoz a snadná příprava teplé 

vody v nádobách na teplou vodu. Výstavba vlastní PK přináší majiteli tzv. komfort 

nezávislosti, to znamená, že TE nenakupuje, ale vyrábí, a tedy není závislý na svém 

dodavateli. Nevýhodou mohou být nutné stavební práce při instalaci zařízení, zřízení 

plynové přípojky a náklady na palivo. [10] 

Předávací stanice nefunguje na principu výroby tepelné energie z dodávaného paliva. 

V předávací stanici se setkávají dva uzavřené okruhy, ve kterých cirkuluje topné médium -

 voda. Jeden okruh tzv. horkovod vedený z teplárny přivádí do stanice ohřátou vodu, která 

na deskovém výměníku předává svou tepelnou energii druhému uzavřenému okruhu. 

Tento okruh je napojen na jednotlivé větve otopné soustavy dělící se na rozvody teplé vody 

a vody určené do otopných těles (radiátorů). Tento systém se nazývá dvoutrubkový systém, 

jeden rozvod (jedna trubka) topné médium dodává a druhý rozvod odvádí médium, které 

buďto předalo svou energii otopné soustavě (vytápění), anebo nebylo v soustavě využito 

(vychladlá teplá voda). Výhoda předávací stanice je možnost napojení na rozvody CZT 

v místech, kde není veden čtyřtrubkový systém a sekundární dodávka TE není technicky 
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možná. Další výhodou je, že se jedná o primární předání TE a náklady na TE v primárních 

cenách jsou nižší než v cenách sekundárních. [10] 

2.5.2 Centralizované zásobování teplem 

Centralizované zásobování teplem (dále jako „CZT“) je charakteristické dodávkou  TE 

ze zdroje či zdrojů tepla do více objektů pomocí tepelných sítí, které jsou alespoň z části 

vedeny venkem na vzdálenosti až několika desítek kilometrů. Zdroj tepla je tedy umístěn 

mimo zásobované objekty. [7][12] 

2.6 Úspory tepelné energie 

Úsporami TE jsou myšlené veškerá opatření, která vedou k úspoře spotřeby TE 

a nákladů na ni vynaložených. 

2.6.1 Druhy úspor 

Úspory lze rozdělit do jednotlivých skupin dle způsobu, kde a jak lze úspory 

dosáhnout. 

K úspoře spotřeby tepelné TE lze v zásadě docílit zamezením tepelných úniků skrze 

obálku budovy. Eliminace tepelných úniků existuje dvojího druhu a to zateplením 

vnějších konstrukcí popř. rekonstrukcí zateplení a výměnou stavebních otvorů (okna, 

dveře) za nové s lepším koeficientem prostupnosti tepla. Těmito opatřeními lze 

v některých případech docílit 30-50% snížení celkové spotřeby TE a tím i, při zachování 

ceny, snížení nákladů. [13] 

V případě, kdy je pro výrobu TE využíván decentrální tepelný zdroj, lze úspory 

dosáhnout pomocí optimalizace stavu a koncepce zdroje a celé otopné sítě. Optimalizací 

se rozumí např. rekonstrukce či zateplení ležatých rozvodů (tj. rozvody v technické 

místnosti objektu), vyregulování otopné soustavy, využívání pravidelných útlumů, 

umístění regulačních hlavic na jednotlivá otopná tělesa aj. V případě dožitého zdroje je 

vhodné uvažovat o investici do zdroje nového dimenzovaného na stávající stav objektu. 

Nové zdroje disponují vyšší účinností než zdroje opotřebované či ne zcela funkční. Je-li 

zdrojem TE tzv. CZT, stojí za uvážení a vyhodnocení možnost „odpojení“ a realizaci 
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vlastního decentralizovaného zdroje tepla. Při porovnání ceny TE za 1 gigajoule může být 

cena vyrobené TE ve vlastním decentrálním zdroji až 50 % nižší než cena nakupované TE. 

2.6.2 Způsoby zjišťování a vyhodnocování tepelných úniků 

Úsporu spotřeby TE zjistíme pomocí termografického měření objektu a následného 

výpočtu tepelné ztráty.  

Termografická diagnostika využívá zákonů termografie. Jedná se o bezkontaktní 

metodu, která snímá teplo, které sálá ze snímaných objektů. Termografický přístroj tzv. 

termokamera pořizuje termografy (viz obrázek 1), na kterých je znázorněno teplotní pole 

pomocí zvolené stupnice barev – nejčastěji znázorňuje nejteplejší místa červená barva 

a nejstudenější světle až tmavě modrá. Analýza rozložení teplot umožní identifikaci míst se 

zvýšenými teplotními toky skrze vnější konstrukci. Termografii lze použít na měření 

stavebních konstrukcí nebo elektrikářské a jiné technologie. Měřit lze v exteriérech 

i interiérech. 

 

Obrázek 1: Ilustrovaný termograf 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Měření stavebních konstrukcí se zaměřuje především na zjišťování tepelných toků 

skrze obálku budovy. Měření v exteriéru je zaměřeno na celou plochu všech vnějších 

konstrukcí, jsou-li pro měření dostupné. V interiérech se měří konstrukce, které jsou 

v přímém styku s venkovním prostředím nebo nevytápěnými prostory. Příčiny úniků tepla 
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jsou např. poruchy izolace obvodových konstrukcí nebo obsahem či pronikáním vody 

a vlhkosti některými prvky, které tvoří obvodový plášť objektu. Únik tepla je hrozbou 

dvojího typu, nejenže dochází ke zvyšování spotřeby tepla, ale také že v místě, kde je 

zvýšená tepelná ztráta je část konstrukce neustále ochlazovaná, resp. nikdy nedojde 

k vyrovnání teploty s okolní teplotou prostředí, může zde kondenzovat voda a vznikat 

plíseň. Plíseň vzniká už při teplotách kolem 11°C. Na termografech je možné dle zvolené 

barevné stupnice naměřit skutečné teploty, termokamera také zaznamenává 

a na termografech vyznačuje nejteplejší a nejstudenější bod daného měřeného místa. 

Místo, ve kterém dochází k významnému úniku tepla, se nazývá tepelný most. Tepelný 

most vzniká v místě, kde dochází k napojení dvou a více konstrukcí, v rohách či ukončení 

stěn nebo ve spárách mezi izolací. Dle typu tepelného mostu a rozsahu úniku tepla 

následuje návrh vhodného opatření. Bude-li toto opatření ekonomické lze zjistit pomocí 

výpočtu tepelné ztráty tzv. obálkovou metodou před a po realizaci takového opatření. [14] 

Vyjádření tepelných úniků v číslech lze pomocí výpočtu tepelných ztrát. Dle ČSN 

06 0210 se pro výpočet tepelné ztráty využívá zjednodušená tzv. obálková metoda. Tato 

metoda stanovuje výši tepelné ztráty na základě vlastností polohy objektu, průměrných 

vnějších a vnitřních teplot a rozměrů a vlastností obvodových konstrukcí. Do vztahů jsou 

vkládány rozměry a počty prvků obvodového pláště (stěny, stavební otvory, podlahy 

a střechy) a součinitel prostupu tepla, který tabulkově určuje norma. Vztah pro výpočet 

tepelné ztráty (Qc) je součet tepelné ztráty prostupem konstrukce (Qp) a tepelné ztráty 

způsobené větráním (Qv).  

         

Vztah 8: Celková tepelná ztráta 

Zdroj: [9] 

Tepelná ztráta prostupem konstrukce je dána součinem plochy (S), součinitele 

prostupu tepla (κ) a rozdílu vnitřní (KIN) a vnější (KEXT) teploty. 

 

                  

Vztah 9: Tepelná ztráta prostupem 

Zdroj: [9] 
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Tepelnou ztrátu způsobenou větráním určuje podíl mezi celkovým objemem objektu 

(V) a součinem konstanty 1212, podílu rozdílu teplot a počtu času 1 hodiny vyjádřené 

v sekundách. 

   
 

      
        

          
 

Vztah 10: Tepelná ztráta způsobená větráním 

Zdroj: [9] 

Celková tepelná ztráta je vyjadřována v kilowatech (kW) a spotřeba  TE (Qt) se měří 

v joulech a jejích násobcích kilojoulech (kJ) a gigajoulech (GJ). Vztah mezi jednotkou 

tepelné ztráty a spotřeby TE je součin tepelné ztráty, konstanty 3,6 a počtu ročních hodin, 

po kterých se vytápí podělený 1000. 

   
        

    
 

Vztah 11: Přepočet kilowatů na gigajouly 

Zdroj: [9] 
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3 Analýza úspor vybraného podniku 

Původním záměrem bylo tuto práci z praktického hlediska aplikovat na občanskou 

budovu v soukromém vlastnictví – konkrétně na hotel s restaurací. Majitelé hotelu bohužel 

neprojevili dostatečnou součinnost při shromažďování potřebných podkladů. Z tohoto 

důvodu se práce odchyluje od zadání práce a neanalyzuje úspory vybraného podniku, 

nýbrž nevýdělečné organizace, kterou je již zmiňované SpD. 

3.1 Vstupní parametry 

Veškeré vstupní informace vycházejí z dostupných podkladů SpD. Data potřebná 

pro výpočty praktické části jsou uvedeny v tabulce 11. 

Jedná se o panelový bytový dům postavený začátkem 80. let. Do současnosti nebyly 

provedeny výrazné stavební úpravy a většina konstrukcí je v původním stavu. [11] 

3.1.1 Obvodový plášť 

Svislá nosná konstrukce je montovaná ze železobetonových panelů na celou výšku 

podlaží. Vodorovné i svislé spáry vyplněny cementovou maltou a stykovým betonem, 

příčné stěny jsou osazeny věncovými výztužemi. [11] 

3.1.2 Stavební výplně 

V letech 2011-2012 došlo ke komplexní výměně všech původních stavebních otvorů 

(okna a vchodové dveře) za nové plastové s  tepelněizolačními vlastnostmi splňující 

současné standardy. [11] 

3.1.3 Střecha 

Konstrukce střechy je původní a skládá se ze střešních panelů a pláště. Střešní 

konstrukce je zaizolovaná čedičovou plstní tl. 12 cm, asfaltovou izolací, Bitagitem 

a izolací IPA. Plášť střechy včetně atik a podkladních trámků jsou tvořeny 

kompletizovanými dřevěnými dílci. [11] 
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Tabulka 1: Vstupní parametry 

IDENTIFIKACE INVESTORA               

název         Společenství pro dům čp. 571-576, Olšová, Klášterec nad Ohří 

sídlo         Klášterec nad Ohří, Olšová 576, PSČ 431 51 

IČ         75125366 

právní fomra         společenství vlastníků jednotek  

zápis v OR         vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou S 4267  

          šířka [m] výška [m] délka [m] počet podlaží [ks] 

CELKOVÉ ROZMĚRY         12,88 26,00 110,46 8,00 

OBVODOVÉ ZDI   délka [m] výška [m] tloušťka [m] počet [ks] materiál zateplení plocha [m2] 

stěna 1   12,88 26,00 410,00 2,00 panel žádné 651,76 

stěna 2   110,46 26,00 320,00 2,00 panel žádné 4 486,20 

STAVEBNÍ VÝPLNĚ šířka [m] výška [m] počet [ks] stav popis plocha [m2] 

okno 1 1,80 1,40 240,00 nové plastové zdvojené dvoukřídlé 604,80 

okno 2 1,30 1,30 96,00 nové plastové zdvojené jednokřídlé 162,24 

okno 3 1,40 1,20 138,00 nové plastové zdvojené jednokřídlé (balkonová sestava) 231,84 

okno 4 0,71 2,18 138,00 nové plastové zdvojené jednokřídlé (balkonová sestava) 213,60 

okno 5 0,90 1,25 16,00 nové plastové zdvojené jednokřídlé 18,00 

vchodové dveře 1 2,90 2,60 6,00 nové plastové 45,24 

STŘECHA     šířka [m] délka [m] stav popis 

střecha 1     12,88 110,46 původní plochá s mírným podélným spádem do středu 

      typ spotřeba [GJ/rok] z toho ÚT [GJ] a TV [GJ] cena /GJ [Kč] cena/rok [Kč] 

ZDROJ TEPLA     CZT 4 619,65 3 175,81 1 443,84 478,14 2 208 839,45 
Zdroj: [11]
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3.2 Termografická diagnostika 

Pro zjištění funkčnosti obvodového pláště z hlediska tepelněizolačních vlastností bylo 

provedeno termovizní měření, jehož výstup je podkladem pro navrhovaná úsporná 

opatření. Detailní výsledek termovize je uveden v příloze 1. 

Zásadním zjištěním je fakt, že obvodový plášť, který od výstavby objektu neprošel 

významnější stavební úpravou, vykazuje vysoké tepelné úniky a to zejména v místech 

mezipanelových spár a styku dvou a více konstrukcí. Předpokládá se, že provedení 

komplexní výměny stavebních otvorů celkovou tepelnou ztrátu objektu sice snížila, avšak 

v poměru s celkovou tepelnou ztrátou se může jednat maximálně o 30-35% rozdíl. [13] 

Diagnostika byla provedena na základě zaznamenané tepelné a barevné stupnice 

na jednotlivých termografech a dále na venkovní teplotě a klimatických podmínek v době 

měření. 

3.2.1 Popis termografu 

Dle stupnice termografu na obrázku 2 lze vyčíst, že nejtmavší modrá barva zobrazuje 

místa s nejnižší teplotou až -40 °C. Naopak nejteplejší místa jsou znázorněna barvou bílou 

a dle stupnice se jedná o teplotu až 2°C. Nejvíce vyskytující se červená a žlutá barva 

na vybraném termografu tedy znázorňuje teploty od -10 do +0 °C. Venkovní teplota byla 

v době měření 0 °C, v těchto místech dochází k minimálním únikům tepla. Zvýšená 

pozornost je věnována místům bílé barvy, které jsou teplejší než venkovní teplota 

a ve kterých tedy dochází k tepelným únikům. Dle termografu je viditelné, že se jedná 

o mezipanelové spáry a styk lodžiové podesty a svislé konstrukce.  
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Obrázek 2: Termograf jihozápadní strany domu 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

3.3 Výpočet tepelné ztráty stávajícího stavu 

Pro účely hodnocení navrhovaných opaření snižující tepelnou ztrátu je nutné nejprve 

vypočítat tepelnou ztrátu stávajícího stavu dle vztahu 8. Hodnoty, které vstupují 

do výpočtu, a způsob jejich zjištění jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Hodnoty výpočtu tepelné ztráty 

 
ZPŮSOB URČENÍ  

kubatura objektu [m2] z projektové dokumentace [11] 

vnitřní průměrná teplota [°C] volitelný předpoklad 

venkovní výpočtová teplota [°C] článek Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit zveřejněn 
na webové stránce tzb-info.cz [16] 

intenzita výměny vzduch článek Větrání budovy a šíření vzduchu dle ČSN 73-0530 -2 zveřejněn 
na webové stránce tzb-info.cz  [17] 

součinitel tepelného prostupu stěn 
[W/m2K] 

článek Výpočet tloušťky tepelné izolace kontaktních fasád (ETICS) 
zveřejněn na webové stránce tzb-info.cz  [18] 

součinitel tepelného prostupu 
oken [W/m2K] 

článek Součinitele prostupu tepla součinitel spárové průvzdušnosti oken 
a dveří dle ČSN 73-0540-3 (1993) zveřejněny na webové stránce tzb-
info.cz  [19] 

součinitel tepelného prostupu 
střechy a podlahy [W/m2K] 

článek  On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám zveřejněn na 
webové stránce tzb-info.cz  [20] 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Na základě takto stanovených hodnot byla vyjádřená celková tepelná ztráta objektu 

viz tabulka 3. 

Tabulka 3: Výpočet stávající tepelné ztráty  

    [kW] 

Stávající stav       711,39 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Tato hodnota vyjadřuje množství TE, které uniká skrze obálku budovy a toto teplo je 

tedy nutné do objektu dodat, aby se zachovala ustálená vnitřní teplota. Podrobný výpočet 

je uveden v příloze 2. 

3.4 Možná úsporná opatření z hlediska obálky budovy 

Ze zjištění termografické diagnostiky se jako možná úsporná opatření na obálce 

budovy nabízí komplexní zateplení. Nejčastěji využívaný způsob zateplení je kontaktní 

zateplovací systém (dále jen jako „ETICS“ z angl. external thermal insulation composite 

system). Jelikož výrobci kontaktních zateplovacích systémů nabízejí různé tloušťky 

zateplovacích desek, budou porovnávány tři nejčastěji využívané tloušťky: 

 ETICS tl. 10 cm; 

 ETICS tl. 15 cm; 

 ETICS tl. 20 cm. [13] 

3.5 Možná úsporná opatření z hlediska stavu a koncepce 

zdroje 

Z místního šetření a poskytnutých podkladů je známo, že SpD nerealizuje dodávku TE 

z vlastního zdroje, nýbrž je napojeno na CZT a TE je SpD dodávána. Na tomto způsobu 

získávání tepla nelze provádět žádná opatření, jelikož technologie není ve vlastnictví SpD 

a o zásazích na zařízení rozhoduje a financuje pouze dodavatel. Za zajímavé se však dá 

považovat porovnání ceny za jednotku TE z CZT a vyrobené v decentrálním zdroji tepla. 

Nejčastěji využívaný decentrálními zdroji jsou předávací stanice a plynový kotel 

př. celá plynová kotelna. Instalace decentrálního zdroje tepla musí být v místě umístění 
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proveditelná a zařízení dimenzováno na spotřebu TE zásobovaného objektu, aby se docílilo 

největšího efektu investice. 

3.5.1 Plynová kotelna 

Výstavba PK v zamýšleném objektu je z technického hlediska proveditelná, jelikož 

instalaci by bylo možné provést ve sklepních prostorech domu. Objekt je zásobovaný 

všemi energiemi, které jsou pro provoz PK nezbytné a to přípojkou zemního plynu, 

elektřiny a vody. 

3.5.2 Předávací stanice 

Výstavba vlastní PS má smysl jen v případě, že jí lze napojit na dvoutrubkový systém 

a rozdělení topného média do větví pro vytápění nebo spotřebu teplé vody je zajištěno 

touto PS. Místním šetřením bylo však zjištěno, že v dané lokalitě se nenacházejí žádné sítě 

dvoutrubkového systému a z tohoto důvodu nebude výstavba vlastní PS součástí 

navrhovaných úsporných opatření.  
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4 Návrh úsporných opatření 

Z analýzy úspor z předchozí kapitoly jsou jako vhodná opatření navrhnuta a pro další 

zpracování vybrána opatření zateplení a výstavby vlastník PK a to jak samostatně (pouze 

zateplení nebo pouze výstavba vlastní PK) tak i v kombinaci: 

1) zateplení 

2) výstavba vlastní PK na stávající spotřebu TE; 

3) výstavba vlastní PK dimenzované na spotřeby TE po zateplení. 

4.1 Výpočet teplené ztráty navrhovaného stavu 

Výpočet navrhované tepelné ztráty je proveden pro všechny varianty zateplení 

viz tabulka 4. Hodnoty, které vstupují do výpočtu, a způsob jejich zjištění jsou, stejně jako 

u výpočtu ztráty stávajícího stavu, uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 4: Výpočet navrhované tepelné ztráty 

 
      [kW] 

ETICS tl. 10 cm       405,65 

ETICS tl. 15 cm       385,13 

ETICS tl. 20 cm       367,92 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Dle celkových tepelných ztrát viz tabulka 3 a 4 je patrné, že realizací některého 

opatření se předpokládá výrazné snížení tepelné ztráty. Snížení lze nejlépe vyjádřiv 

v grafu 1. Rozdíl tepelné ztráty stávajícího a navrhovaného stavu slouží pro vyjádření 

úspory, kterou navrhované opatření přinese.  
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Graf 1: Vývoj stávající a navrhované tepelné ztráty 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

4.2 Zateplení 

Aby bylo možné zhodnotit celkový přínos zateplení objektu ve všech variantách, je 

třeba nejprve vyjádřit jeho náročnost na investici a přínos z hlediska snížení spotřeby TE 

a nákladů na TE. 

4.2.1 Výše investice 

Při výpočtu výše investice se vycházelo z tržních jednotkových cen zateplení. Ceny 

obsahují veškerý spotřebovaný materiál a kompletní práci, které jsou podrobně rozepsány 

v tabulce 5. [13][15][22] 

  

0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

600,00 

700,00 

800,00 

Stávající stav ETICS tl. 10 cm ETICS tl. 15 cm ETICS tl. 20 cm 

T
ep

le
n

á 
zt

rá
ta

 [
kW

] 

Varianty úsporných opatření 



Bc. Petra Sutnerová: Technicko-ekonomické hodnocení investičního záměru 

2015   29 

 

  Tabulka 5: Kalkulace jednotkové ceny zateplení 

 
      [Kč/m2] 

ETICS tl. 10cm       103,64 

ETICS tl. 15cm       155,45 

ETICS tl. 20cm       207,27 

 Lepící a stěrková hmota (střední kvalita)       73,91 

 Armovací tkanina Vertex R131       17,39 

Talířová hmoždinka plast. trn 10/210mm (6ks/m2)       30,43 

 Polystyrenová zátka ETICS70mm       13,04 

 Penetrace pod omítku       17,39 

 Silikonová omítka 1,5mm       113,04 

Systémové prvky + lišty (orientačně na m2 plochy)       52,17 

 Montážní práce (lepení, stěrkování, omítka)       382,61 

 Lešení (montáž, demont., pronájem, doprava)       126,09 

 Úklid + odvoz suti + zalepení oken foliemi       26,00 

CELKEM ETICS tl. 10cm       955,81 

CELKEM ETICS tl. 15cm       1 007,62 

CELKEM ETICS tl. 20cm       1 059,44 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Na základě takto stanovených cen za jednotku zateplení lze spočítat celkovou výši 

investice zateplení celého objektu viz tabulka 6. 

Tabulka 6: Zateplení – výše investice 

 
celková plocha [m2] cena za jednotku [Kč/m2] cena celkem [Kč] 

ETICS tl. 10 cm 5 137,96 955,81 4 910 937,09 

ETICS tl. 15 cm 5 137,96 1 007,62 5 177 134,99 

ETICS tl. 20 cm 5 137,96 1 059,44 5 443 384,26 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

4.2.2 Snížení spotřeby TE a úspora nákladů 

Tepelnou ztrátu vyjádřenou v kilowatech lze dle vztahu 11 převést na gigajouly 

a porovnat tak současnou spotřebu TE s plánovanou spotřebou po zateplení. Navrhovaná 

spotřeba jednotlivých variant vyjádřená v technických jednotkách a v korunách je uvedena 

v tabulce 7. 
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 Tabulka 7: Zateplení - navrhovaná spotřeba  TE a výše nákladů 

 
    spotřeby TE [GJ/rok] náklady na TE [Kč] 

ETICS tl. 10 cm   2 634,23 1 259 532,18 

ETICS tl. 15 cm   2 500,95 1 195 806,27 

ETICS tl. 20 cm   2 389,25 1 142 395,08 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Z grafu 2 je zřejmé, že přínosy jednotlivých variant se od sebe liší jen nepatrně 

(v rozdílech deseti tisíců) v porovnání s absolutní hodnotou nákladů. Z toho zjištění však 

zatím nelze činit závěry a rozhodujícím kritériem budou výsledky metod hodnocení 

popsány dále v kapitole 5. 

 

Graf 2: Zateplení – úspora nákladů na TE 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

4.3 Výstavba vlastní PK na stávající spotřebu TE 

V této části je stanovena investiční náročnost výstavby vlastní PK dimenzované 

na současnou spotřebu TE. 

Obdobně jako u opatření zateplení je nejprve nutné zjistit výši investice a nákladů 

na TE při realizaci vlastní PK. 
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4.3.1 Výše investice 

Zdrojem výše investice je cenová kalkulace společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., která 

je v příloze 4. Cena PK vychází ze stávající spotřeby TE a připravenosti objektu.  

Tabulka 8: Plynová kotelna – výše investice 

 
    cena PK [Kč] 

Stávající stav     2 277 490,00 

ETICS tl. 10 cm     1 673 145,00 

ETICS tl. 15 cm     1 626 512,00 

ETICS tl. 20 cm     1 586 784,00 
Zdroj: [9] 

4.3.2 Snížení ceny TE a úspora nákladů 

Zdrojem ceny TE za jeden gigajoule při uvedené spotřebě je statistika cen TE 

zveřejněná na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (dále jen jako 

„ERÚ“). Jako modelová cena TE vyrobené v plynové kotelně je cena v nejbližší lokalitě, 

kterou je město Chomutov. 

Tabulka 9:Plynová kotelna -  snížení ceny TE a úspora nákladů 

    cena TE [Kč/GJ] spotřeba TE [GJ/rok] náklady na TE [Kč/rok] 

Stávající stav   463,85 4 619,65 2 142 824,65 

ETICS tl. 10 cm   463,85 2 634,23 1 221 888,99 

ETICS tl. 15 cm   463,85 2 500,95 1 160 067,64 

ETICS tl. 20 cm   463,85 2 389,25 1 108 252,72 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 a [25] 

V grafu 3 je znázorněn výrazný pokles nákladů na TE při realizaci vlastní PK ve všech 

variantách zateplení. 
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Graf 3: Plynová kotelna - úspora nákladů na TE 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Výroba TE ve vlastním zdroji tepla sice snižuje jednotkové ceny TE, jedná se však jen 

o 14 korunový pokles na jednom gigajoulu, lze tedy říci, že snížení nákladů je větší měrou 

dáno snížením spotřeby TE. 
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5 Technicko-ekonomické hodnocení navržených 

opatření 

V této části jsou jednotlivá úsporná opatření rozpracovaná v technicko-ekonomické 

studii, na základě výsledků metody výnosnosti investice jsou doporučena vybraná opatření 

a dále zhodnoceny metodami návratnosti a čisté současné hodnoty. 

5.1 Technicko-eknomická analýza 

V kapitole 2.3 jsou vyjmenovány a stručně definovány všechny části technicko-

ekonomické analýzy, pomocí kterých jsou v dalších kapitolách popsána navržená opatření: 

 volba technologie a materiálu; 

 energetické vstupy; 

 pracovní síly; 

 plán realizace projektu. [1][3] 

5.1.1 Zateplení 

I když jsou navrhnuty tři varianty zateplení, jednotlivé části technicko-ekonomické 

studie budou popsány pro zateplení jako celek. 

1. Volba materiálu  

ETICS je tvořen buďto pěnovým polystyrenem nebo minerální vatou. Nejčastěji 

používaný pěnový polystyren je tzv. bílý pěnový polystyren, který je vyráběn ve dvou 

provedení nazvaných jako EPS70F a EPS100F. Druhy bílého pěnového polystyrenu se 

od sebe liší svými základními fyzikálními vlastnostmi (objemová hmotnost, součinitel 

tepelné vodivosti, pevnost v tahu, pevnost v tlaku aj.) a cenou. EPS70F má oproti EPS100F 

horší fyzikální vlastnosti a je dostupný za nižší cenu. Obecně však platí, že jak EPS70F 

tak i EPS100F jsou vhodná pro zateplení bytových domů. Životnost ETICS je odhadovaná 

na dobu 25-30 let. [15][23] 

Minerální vaty se vyrábějí ve třech provedení, které se od sebe liší orientací vláken. 

Rozlišují se minerální vaty s příčnou orientací vláken, minerální vaty s podélnou orientací 

vláken a minerální vaty s podélnou orientací s integrovanou dvou vrstvou charakteristikou. 
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Podstatnou výhodou izolací z minerální vaty je, že v materiálu nedochází ke kondenzaci 

vodních par. Zateplení minerální vatou má smysl jen tehdy, pokud se odstraní všechny 

dosavadní vrstvy fasády, které zabraňují průchodu vodních par. V opačném případě je 

investice do minerální vaty jako materiálu zateplení pro její dobrou paropropustnost 

nevhodným plýtváním finančních prostředků, jelikož se dosáhne stejného efektu jako 

u zateplení pomocí pěnového polystyrenu, který je podstatně levnější. [15] 

V tabulce 10 níže jsou porovnány základní vlastnosti jednotlivých typů zateplení 

pěnového polystyrenu a minerální vaty. 

Tabulka 10: Vlastnosti ETICS 

  Bílý pěnový polystyren Minerální vata 

  
EPS70F EPS100F 

Příčná 
orientace  

Podélná 
orientace 

vláken 

Podélná orientace 
vláken dvouvrstvá 

charakteristika 

objemová hmotnost [kg/m3] 13,5-18 18-23 88 160 160 

součinitel tepelné vodivosti [-] 0,039 0,037 0,042 0,038 – 0,039 0,036 

faktor difuzního odporu [-] 20-40 30-70 1 1 1 

pevnost v tahu [kPa] 100 150 80 15 10 

reakce na oheň  E E A1 A1 A1 

obvyklá cena [Kč s DPH/m3] 1200 1500 2600 2800 2500 

Zdroj: [15] 

S ohledem na rozměry objektu se jako nejvhodnější kontaktní zateplovací systém volí 

pěnový polystyren typu EPS70F a to pro své přijatelné fyzikální vlastnosti, dlouhou 

životnost a nízkou cenu. 

2. Energetické vstupy 

U opatření zateplení nejsou předpokládány žádné energetické vstupy po celou dobu 

jeho životnosti. Jediným energetickým vstupem lze považovat energie v době realizace 

zateplení, tento náklad si zpravidla stavební firmy zahrnují do ceny zateplení a investor je 

nemá možnost nijak regulovat. 

3. Pracovní síly 

Pracovních sil bude využito jen v době realizace projektu, jelikož po dobu životnosti 

opatření není třeba žádných udržovacích prací. 
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V dnešní době existuje mnoho stavebních firem a živnostníků, které nabízejí 

zateplovací práce. Ne každá z nich je ale v tomto oboru dostatečně odborně znalá a při 

výběru nelze vybírat jen na základě ceny. Výběr dodavatele zateplovacích práci lze řešit 

výběrovým řízením. V tomto řízení jsou stavební firmy buďto poptány investorem, nebo 

svou poptávku zveřejní na poptávkových portálech či regionálních periodikách. 

V poptávce by měly být uvedeny podmínky investora. Podmínky lze rozdělit na základní, 

kvalifikační, cenové, obchodní a hodnotící. Do základních podmínek výběrového řízení 

patří lhůta pro podání nabídky, lhůta pro výběr dodavatele, termín plnění, záruční lhůty, 

obsah nabídky aj. Kvalifikačními podmínkami jsou dány nároky na kvalifikaci dodavatele, 

kterými mohou být specifická živnostenská oprávnění, bezdlužnost, licence a certifikáty 

(certifikát výrobce zateplovacího systému o odbornosti práce s materiálem viz obrázek 3) 

a prověřitelné reference provedených zakázek stejného či podobného charakteru předmětu 

výběrového řízení. Cenové podmínky mohou obsahovat např. nejvýše přípustnou cenu, 

kterou dodavatel může nabídnout, nebo způsob rozdělení ceny (způsob kalkulace). 

Obchodní podmínky jsou zpravidla uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, kterou je dodavatel 

nucen přijmout v takové podobě, jakou jí investor předkládá, pokud není v podmínkách 

uvedeno jinak. Výběru nejvhodnějšího dodavatele předchází vyhodnocení všech 

obdržených nabídek na základě hodnotících podmínek, mezi které patří cena, záruční lhůta 

nebo reference. I když se jedná o investici vynakládanou ze soukromých peněz, lze pro 

stanovení podmínek a naplánování procesu výběrového řízení využít zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. Výbor SpD tak docílí toho, že výběr dodavatele proběhne 

transparentně a rozhodnutí bude podloženo předem definovanými a všemi vlastníky 

odsouhlasenými podmínkami. 

Z důvodu velké investice, jakým zateplení předmětného bytového domu zajisté je, se 

doporučuje proces výběru dodavatele nepodceňovat a případně se obrátit na odbornou 

firmu, která výběrová řízení zprostředkovává. 
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Obrázek 3: Vzor certifikátu o odborné kvalifikace dodavatele. 

Zdroj: [24] 

4. Plán realizace projektu 

První činností z výše popsaného je tedy provedení výběrového řízení dodavatele. 

Příprava podmínek, vyhlášení výběrového řízení, sběr nabídek, vyjasnění nabídek, 

ukončení výběrového řízení výběrem vítěze a podpis smlouvy o dílo oběma stranami trvá 

maximální 60 dní. Ihned po podpisu smlouvy je dodavatel povinen zahájit realizaci díla. 

V podmínkách výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace jsou 

stanoveny termíny pro zahájení a dokončení zateplovacích prací, tyto termíny jsou 

pro dodavatele zcela závazné, jelikož budou uvedeny i ve smlouvě o dílo, kterou jsou 
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dodavatelé povinni potvrdit jednostranným podpisem a dle definovaného obsahu doložit 

spolu s nabídkou. Harmonogram prací si většina firem sestavuje sama a to dle vlastních 

pracovních kapacit, svých dodavatelských vztahů, používané technologie 

a předpokládaných klimatických podmínek. Součástí obsahu nabídky by tedy měl být 

i takovýto harmonogram prací, který respektuje termíny zahájení a dokončení zakázky 

a který bude přílohou smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem. 

Další součástí plánu realizace projektu jsou i podklady o vyhodnocení provedeného 

záměru. Vyhodnocení porovnává stav úniku tepla a výši nákladů na TE před 

a po zateplení. Vyhodnocení stavu úniku tepla lze provést ihned po dokončení 

zateplovacích prací a to provedením nového termovizního měření, jsou-li k tomu vhodné 

klimatické podmínky. Vyhodnocení výše nákladů je možné provést např. po obdržení 

první zúčtovací faktury za TE. 

5.1.2 Výstavba vlastní PK na stávající spotřebu TE 

Posuzovaný bytový dům se nachází v lokalitě, ve které jsou k dispozici rozvodné sítě 

jen jednoho dodavatele tepla. SpD tedy nemá možnost za účelem snížení jednotkové ceny 

TE dodavatele měnit. Řešením, jak jednotkovou cenu snížit, je výstavba vlastní PK, která 

TE vyrábí a jednotková cena obsahuje poměrné náklady na provoz a údržbu této PK. 

1. Volba technologie 

Vhodný výběr materiálu není v případě takto složité technologie jednoduchým 

rozhodnutím. Technologie je závislá na řadě faktorů. Hlavními faktory jsou vlastnosti 

prostoru, ve kterém bude PK umístěna, navržený výkon PK a její účinnost a předpokládaná 

spotřeba TE rozdělena na spotřebu pro ohřev teplé vody a vytápění. Kromě spotřeby TE 

jsou ostatní faktory nutné naprojektovat a proto prvním krokem nejen pro výběr vhodné 

technologie je zpracování projektové dokumentace (dále jen jako „PD“) oprávněnou 

osobou – autorizovaným technikem či inženýrem. Zpracovatel PD může dle charakteru 

projektu pro investora provést tzv. předvýběr takových technologii, která je v daném místě 

a pro dané účely proveditelná. PD bude zpracována na obecný proveditelný typ 

technologie tak, aby nebyli znevýhodněni dodavatelé PK, kteří pracují s technologií jen 

určitých výrobců. Výběr dodavatele PK je zároveň i výběrem technologie, jelikož 

dodavatel ve výběrovém řízení navrhuji i přesný typ technologie. 
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2. Energetické vstupy 

Energetické vstupy PK jsou vstupy paliva (zemního plynu), elektrické energie 

a technologické vody. Všechny vstupy energií jsou přímo úměrné spotřebě TE v objektu 

a jejich spotřeba na jednotku vyrobené TE je řešena už při volbě technologie. Je 

uvažováno, že dnes vyráběné PK mají účinnost 90 %, dle vztahu 1 a známe roční spotřebě 

TE je tedy možné vypočítat, jaké množství paliva bude nutné nakoupit. Množství roční 

potřeby zemního plynu v megawatthodinách je uveden v tabulce 11. 

Tabulka 11: Roční spotřeba zemního plynu 

 
[MWh/rok] 

Stávající stav 1 536,81 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Roční náklady na zemní plyn jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12: Roční náklady na zemní plyn 

 
[Kč/MWh] [Kč/rok] 

Stávající stav 839,36 1 289 936,60 
 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Roční spotřeba elektrické energie je odvozená od spotřeby TE resp. od množství TE, 

kterou PK vyrobí a vypočtena dle vztahu 2. Měrnou spotřebou elektrické energie na jeden 

gigajoule TE je 3,5 kilowatthodiny. [9] 

Tabulka 13: Roční spotřeba elektrické energie 

 
[kWh/GJ] [MWh/rok] 

Stávající stav 3,50 16,17 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Jednotková cena elektrické energie za jednu megawatthodinu je ve výši 4 500,- Kč. 

Celkové roční náklady za elektrickou energii, kterou spotřebuje PK je uvedena 

v tabulce 14. [9] 

Tabulka 14: Roční náklady na elektrickou energii 

 
[Kč/MWh] [Kč/rok] 

Stávající stav 4 500,00 72 759,49 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Technologická voda je obdobně jako elektrická voda odvozena od vyrobené TE a její 

celková spotřeba je vypočtena dle vztahu 3. Měrná spotřeba vody na jeden gigajoule TE je 

0,025 metrů krychlových. Celkovou spotřebu technologické vody uvádí tabulka 15. [9] 

Tabulka 15: Spotřeba technologické vody 

 
[m3/GJ] [m3/rok] 

Stávající stav 0,025 115,49 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Za účelem výpočtu celkových ročních nákladů na technologickou vodu je počítáno 

s jednotkovou cenou 83,5 Kč. [9]  

Tabulka 16: Roční náklady na technologickou vodu 

 
[Kč/m3] [Kč/rok] 

Stávající stav 83,50 9 643,52 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

3. Pracovní síly 

Projekt výstavby PK je rozdělen do fáze projekční a realizační. V obou případech lze 

z hlediska výběru a najmutí vhodné pracovní síly využít výběrového řízení detailně 

popsaném v kapitole 5.1.1. 

Předmětem výběrového řízení na zpracovatele PD je zpracování PD ve stupni 

pro stavební povolení a pro provedení stavby. Další činností zpracovatele je podání žádosti 

o vydání stavebního povolení a součinnost se Stavebním úřadem za účelem získání 

povolení a předání investorovi. Podmínky výběrového řízení jsou obdobné jako u výběru 

dodavatele zateplení. Kvalifikační podmínkou je doložení osvědčení o autorizaci 

v projekční činnosti plynových zařízení.  

Předmětem výběrového řízení na dodavatele PK je dodávka technologie, stavební 

úpravy technologického prostoru, montáž technologie, zprovoznění a zkolaudování 

provozuschopného zařízení. Součástí díla je vedení veškeré stavební dokumentace, zápis 

ze zkušebního provozu, žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění potřebných 

revizí. Kvalifikační podmínkou dodavatele PK je předložení kopie předepsaných 

osvědčení. Termíny jsou následující – termín zahájení, termín dokončení montážních prací, 

termín zprovoznění, termín zkušebního provozu, termín kolaudace a termín předání stavby 
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a dokončení díla. Jednotlivé lhůty uvede dodavatel PK v harmonogramu prací s povinností 

dodržovat termín zahájení a dokončení stavby.  

4. Plán realizace projektu 

Realizace projektu je zahájen výběrem zpracovatele PD. Výběrové řízení trvá 

maximálně 60 dní. Lhůty realizačních prací je vhodné rozdělit na termín zahájení, termín 

předání zhotovené PD pro provedení stavby, termín podání žádosti o stavební povolení 

a předání získaného stavebního povolení, který je zároveň termínem dokončení. 

Zpracování PD v obou stupních je možné dokončit do 20-40 dní od zahájení, termín 

podání žádosti o stavební povolení do 5 dnů od dokončení PD. Termín předání stavebního 

povolení je závislý na lhůtě vyřízení žádosti stavebním úřadem s ohledem na možné 

prodlení z důvodu vyjasňování či doplňování předaných podkladů. Hned po předání 

zpracované PD pro provedení stavby lze začít s přípravou výběrového řízen na dodavatele 

PK. Než bude předáno stavební povolení, bude vybrán dodavatel PK. Termíny budou 

odvozeny od dodavatelem zpracovaného harmonogramu prací. 

5.1.3 Výstavba vlastní PK dimenzované na spotřeby TE po 

zateplení 

Největší úspory na spotřebě TE lze dosáhnout realizací kombinací opatření na obálce 

budovy na výstavby vlastního zdroje TE. 

1. Volba technologie a materiálu 

Viz kapitola 5.1.1 a 5.1.2. 

2. Energetické vstupy 

Viz kapitola 5.1.1 a 5.1.2. 

Spotřeba a náklady zemního plynu jsou uvedeny v tabulce 17 a 18. 
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Tabulka 17: Roční spotřeba zemního plynu 

 
[MWh/rok] 

ETICS tl. 10 cm 903,37 

ETICS tl. 15 cm 857,67 

ETICS tl. 20 cm 819,36 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Tabulka 18: Roční náklady na zemní plyn 

 
[Kč/MWh] [Kč/rok] 

ETICS tl. 10 cm 839,36 758 254,40 

ETICS tl. 15 cm 839,36 719 890,59 

ETICS tl. 20 cm 839,36 687 736,38 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Spotřeba a náklady na elektrickou energii uvedeny v tabulce 19 a 20. 

Tabulka 19: Roční spotřeba elektrické energie 

 
[kWh/GJ] [MWh/rok] 

ETICS tl. 10 cm 3,50 9,22 

ETICS tl. 15 cm 3,50 8,75 

ETICS tl. 20 cm 3,50 8,36 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Tabulka 20: Roční náklady na elektrickou energii 

 
[Kč/MWh] [Kč/rok] 

ETICS tl. 10 cm 4 500,00 41 489,17 

ETICS tl. 15 cm 4 500,00 39 390,03 

ETICS tl. 20 cm 4 500,00 37 630,66 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Spotřeba a náklady na technologickou vodu uvedeny v tabulce 21 a 22. 

Tabulka 21: Roční spotřeba technologické vody 

 
[m3/GJ] [m3/rok] 

ETICS tl. 10 cm 0,025 65,86 

ETICS tl. 15 cm 0,025 62,52 

ETICS tl. 20 cm 0,025 59,73 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Tabulka 22: Roční náklady na technologickou vodu 

 
[Kč/m3] [Kč/rok] 

ETICS tl. 10 cm 83,50 5 498,96 

ETICS tl. 15 cm 83,50 5 220,74 

ETICS tl. 20 cm 83,50 4 987,56 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

3. Pracovní síly 

Viz kapitola 5.1.1 a 5.1.2. 

4. Plán realizace projektu 

Viz kapitola 5.1.1 a 5.1.2. 

5.2 Doporučená úsporná opatření  

Prvotní zhodnocení všech navrhnutých opatření z důvodu výběru toho s nejlepším 

výsledkem bude provedeno na základě metody výnosnosti investice, jelikož jsou známé 

výše investice a výnosy (úspory). 

5.2.1 Metoda výnosnosti investice 

Metoda výnosnosti uvedena v tabulce 23 je vypočtena pro všechny možné varianty 

navržených opatření. Varianty úsporných opatření jsou následující: 

1) pouze zateplení ETICS tl. 10 cm; 

2) pouze zateplení ETICS tl. 15 cm; 

3) pouze zateplení ETICS tl. 20 cm; 

4) pouze výstavba vlastní PK na stávající stav spotřeby TE; 

5) zateplení ETICS tl. 10 cm a výstavba PK na novou spotřebu TE; 

6) zateplení ETICS tl. 15 cm a výstavba PK na novou spotřebu TE; 

7) zateplení ETICS tl. 20 cm a výstavba PK na novou spotřebu TE. 

Výši investice určíme tedy jako součet investic jednotlivých opatření uvedených 

v kapitolách 4.2 a 4.3. Úspora nákladů je vždy určena jako rozdíl mezi náklady na TE 

stávající a navrhované spotřeby TE při dané jednotkové ceně TE. 
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Tabulka 23: Metoda výnosnosti investice 

 

investice [Kč] 
úspora 
[Kč/rok] 

výnosnost 
investice [%] zateplení PK celkem 

ETICS tl. 10 cm ETICS tl. 15 cm ETICS tl. 20cm     

1 4 910 937 - - - 4 910 937 949 307 19 

2 - 5 177 135 - - 5 177 135 1 013 033 20 

3 - - 5 443 384 - 5 443 384 1 066 444 20 

4 - - - 2 277 490 2 277 490 66 015 3 

5 4 910 937 - - 1 673 145 6 584 082 986 950 15 

6 - 5 177 135 - 1 626 512 6 803 647 1 048 772 15 

7 - - 5 443 384 1 586 784 7 030 168 1 100 587 16 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Procentuální výnosnost investice udává, kolik procent investovaných prostředků se 

investorovi vrátí za jeden rok. Nejméně výhodným z hlediska výnosnosti je opatření č. 4 

výstavba PK na stávající stav spotřeby TE a tedy bez zateplení objektu. Toto opatření 

je nevhodné i z důvodu, že v případě budoucího snížení spotřeby TE (např. snížením 

tepelné ztráty), bude tato PK předimenzovaná a provozování takového tepelného zařízení 

bude neefektivní. 

Úsporná opatření v oblasti zdroje tepla – odpojení od CZT a výstavba vlastní PK jsou 

přínosem jisté úspory, avšak největší část úspory viz tabulka 24 generuje snížení spotřeby 

a tedy opatření na obálce budovy. Z tohoto důvodu se výstavba vlastní PK nedoporučuje. 

Tabulka 24: Podíl dílčího opatření na celkové úspoře nákladů na TE 

  
úspora celkem [Kč] 

ETICS PK 

kombinace opatření podíl [Kč] podíl [%] podíl [Kč] podíl [%] 

ETICS tl. 10 cm + PK 986 950 949 307,27 96 37 643,19 4 

ETICS tl. 15 cm + PK 1 048 772 1 013 033,18 97 35 738,64 3 

ETICS tl. 20 cm + PK 1 100 587 1 066 444,37 97 34 142,36 3 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Jako nejvýhodnější úsporná opatření je dle výsledků výnosnosti investice zateplení. 

Hodnocení pomocí vybraných metod vyhodnocování investic bude provedeno pro všechny 

varianty zateplení. 
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5.3 Financování a ekonomika investice 

Financování investice je rozděleno na financování z vlastních nebo cizích zdrojů. 

Charakter financování ovlivňuje i výsledky jednotlivých metod hodnocení, proto budou 

všechny následující výpočty metod hodnocení rozděleny na financování bez potřeby 

a s potřebou čerpání bankovního úvěru. 

5.3.1 Umořovací plán 

Umořovací plán slouží pouze pro potřeby hodnocení investic, které jsou financovány 

pomocí bankovního úvěru. Nejdůležitějším výstupem umořovacího plánu je vyčíslení výše 

úroků, které jsou součástí cash flow investice. 

Modelace umořovacího plánu je počítána na dobu splácení 10 let, úročení je polhůtní 

področní s měsíční frekvencí placení a s jednotnou diskontní sazbou (nebo také s úrokovou 

sazbou), která je pro účely práce zvolena v hodnotě 3 %. Výše celkových splátek a úroků 

jednotlivých variant úsporných opatření jsou uvedeny v tabulce 25. Detailní umořovací 

plány jsou uvedeny příloze 5, 6 a 7. 

Tabulka 25: Výše celkových splátek a úroků jednotlivých úsporných opatření 

  úvěr [Kč] splátka [Kč] úrok [Kč] 

ETICS tl. 10 cm 4 910 937 5 690 444,92 779 507,82 

ETICS tl. 15 cm 5 177 135 5 998 896,12 821 761,13 

ETICS tl. 20 cm 5 443 384 6 307 406,86 864 022,59 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

5.3.2 Cash flow investice 

Cash flow investice v případě financování vlastními zdroji je v každém období stejné. 

Je to dáno faktem, že úspora je stále stejná a výdaje jsou nulové, jelikož celková výše 

výdajů na investici je vynaložena v období 0. V případě financování pomocí čerpání 

bankovního úvěru je cash flow v obdobích, po kterých je úvěr splácen, ovlivněn vývojem 

výše úroků. Počet období je závislý na předpokládané životnosti investice. Pro modelaci 

výkazu cash flow je zvolena životnost zateplení 25 let. Podrobný rozpis cash flow všech 

variant s rozdělením dle charakteru financování jsou uvedeny v příloze 8, 9, 10, 11, 12 a 

13. 
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5.4 Zhodnocení investic 

Za nejvíce vypovídající výsledné hodnoty byly vybrány výsledky metod doby splácení 

a čisté současné hodnoty. 

5.4.1 Doba splácení 

Výsledky doby splácení při financování nebo cizími vlastními zdroji ve všech 

variantách úsporného opatření nepřesáhnou dobu 6 let, tzn., že vynaložená investice bude 

od okamžiku jejího vynaložení splacena dříve jak za 6 let. 

V případě financování vlastními zdroji jsou ve výpočtu doby splácení zahrnuty jen 

náklady na investici v nultém období (skutečná cena zateplení). 

Tabulka 26: Doba splácení při financování vlastními zdroji 

METODA DOBY SPLÁCENÍ       doba splácení [roky] 

ETICS tl. 10 cm       5,17 

ETICS tl. 15 cm       5,11 

ETICS tl. 20 cm       5,10 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Bude-li využito financování bankovním úvěrem, je nutné k nákladům na investici 

v nultém období přičíst celkové úroky z čerpání úvěru. 

Tabulka 27: Doba splácení při financování bankovním úvěrem 

METODA DOBY SPLÁCENÍ       doba splácení [roky] 

ETICS tl. 10 cm       5,99 

ETICS tl. 15 cm       5,92 

ETICS tl. 20 cm       5,91 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Rozdíly dob splácení mezi jednotlivými variantami jsou v řádech dnů. Pro představu, 

o kolik dní bude jedno opatření splaceno dříve resp. později než druhá resp. třetí varianta, 

lze výsledek v desetinném čísle převést na roky a dny. 

5,17 – 5 = 0,17 0,17 ∙ 365 = 62 splaceno za 5 let a 62 dnů 

5,11 – 5 = 0,11 0,11 ∙ 365 = 40 splaceno za 5 let a 40 dnů 

5,10 – 5 = 0,10 0,10 ∙ 365 = 37 splaceno za 5 let a 37 dnů 
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5,99 – 5 = 0,99 0,99 ∙ 365 = 361 splaceno za 5 let a 361 dnů 

5,92 – 5 = 0,92 0,92 ∙ 365 = 336 splaceno za 5 let a 336 dnů 

5,91 – 5 = 0,91 0,91 ∙ 365 = 332 splaceno za 5 let a 332 dnů 

Z výše uvedeného je zřejmé, že každé opatření přináší úsporu nákladů na TE 

přiměřenou k výši vynaložené investici a proto rozdíl doby splácení mezi variantami při 

stejném způsobu financování dosahují maximálně jednoho kalendářního měsíce. 

V porovnání s předpokládanou životností 25 let lze všechna opatření považovat za velmi 

výhodná. 

5.4.2 Čistá současná hodnota 

Metoda čisté současné hodnoty je jedinou ze zvolených metod hodnocení investice, 

ve které je počítáno i se ztrátou hodnoty peněz v absolutním vyjádření v čase. Ztráta 

hodnoty peněz v čase je ve výpočtu zajištěna tzv. diskontováním zvolenou diskontní 

sazbou 3 %. 

Je-li investice financována z vlastních zdrojů, do výpočtu současné hodnoty cash flow 

vstupuje stále stejná hodnota cash flow jednotlivého období, kterým je výše úspory 

nákladů na TE. 

Tabulka 28: Metoda čisté současné hodnoty při financování vlastními prostředky 

  ETICS tl. 10 cm ETICS tl. 15 cm ETICS tl. 20 cm 

SHCF   16 530 427,71 17 640 096,36 18 570 153,37 

ČSIN   11 619 490,62 12 462 961,37 13 126 769,11 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Čerpá-li investor na realizace investičního záměru bankovní úvěr, cash flow všech 

období, po kterých je úvěr splácen, je ponížen o úroky. Proto je čistá současná hodnota 

při zachování ostatních parametrů oproti předchozímu výpočtu nižší. 

Tabulka 29: Metoda čisté současné hodnoty při financování bankovním úvěrem 

  ETICS tl. 10 cm ETICS t. 15 cm ETICS tl. 20 cm 

SHCF   15 835 017,31 16 906 991,16 17 799 346,09 

ČSIN   10 144 572,40 10 908 095,04 11 491 939,24 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Z výsledků čisté současné hodnoty vycházejí výhodné všechny tři varianty zateplení 

v případech financování oběma způsoby a nelze jednoznačně říci, která z variant je 

ta nejlepší a pro kterou by se měl investor rozhodnout. 

5.5 Závěrečné vyhodnocení výsledků 

Pro vyhodnocení té nejvýhodnější varianty úsporného opatření v oblasti obálky 

budovy byla zvolena jednoduchá metoda přidělování bodů jednotlivým parametrů daného 

opatření dle jeho výhodnosti. Srovnávány budou 3 varianty opatření (ETICS tl. 10, 15 a 20 

cm) ve dvou stupních financování (VK – vlastní kapitál, CK – cizí kapitál), celkem tedy 6 

variant. Bodová stupnice je od 1-6 bodů s tím, že nejvyšší počet bodů bude přidělen té 

variantě, jejíž vybraný parametr je pro investora nejvýhodnější. Posuzují se tyto parametry 

podle takovéto metodiky přidělování bodů: 

 celkové roční náklady na investici – nejnižší náklady ohodnoceny 6 body, 

nejvyšší 1 bodem; 

 celková roční úspora nákladů na TE – nejnižší úspora ohodnocena 1 bodem, 

nejvyšší 6 body; 

 výnosnost investice – nejnižší výnosnost ohodnocena 1 bodem, nejvyšší 6 

body; 

 doba splácení – nejnižší doba ohodnocena 6 body, nejvyšší 1 bodem; 

 čistá současná hodnota – nejnižší hodnota ohodnocena 1 bodem, nejvyšší 6 

body. 

Varianta, která bude ohodnocena nejvyšším počtem bodů lze považovat za nejlepší 

řešení záměru investice do úsporného opatření. 

Ze závěrečného vyhodnocení výsledků uvedených v tabulce 30 plyne závěr, 

že při obou způsobech financování se doporučuje realizovat zateplení varianty ETICS 

tl. 20 cm. Za předpokladu, že investor disponuje příslušným obnosem finančních 

prostředků, preferuje se financování z vlastních zdrojů před využitím cizího kapitálu 

ve formě bankovního úvěru, jelikož investice je zatěžována zvýšením celkových nákladů. 
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Tabulka 30: Závěrečné vyhodnocení výsledků 

úsporné opatření náklady na investici [Kč] úspora nákladů TE [Kč/rok] výnosnost investice [%] doba splácení [roky] čistá současná hodnota [Kč] 
 ETICS tl. 10 cm VK 4 910 937,09 949 307,27 19,33 5,17 11 619 490,62 
 ETICS tl. 15 cm VK 5 177 134,99 1 013 033,18 19,57 5,11 12 462 961,37 
 ETICS tl. 20 cm VK 5 443 384,26 1 066 444,37 19,59 5,10 13 126 769,11 
 ETICS tl. 10 cm CK 5 690 444,92 949 307,27 16,68 5,99 10 144 572,40 
 ETICS tl. 15 cm CK 5 998 896,12 1 013 033,18 16,89 5,92 10 908 095,04 
 ETICS tl. 20 cm CK 6 307 406,86 1 066 444,37 16,91 5,91 11 491 939,24 
 úsporné opatření náklady na investici úspora nákladů TE výnosnost investice doba splácení čistá současná hodnota celkem 

ETICS tl. 10 cm VK 6 4 4 4 4 22 

ETICS tl. 15 cm VK 5 5 5 5 5 25 

ETICS tl. 20 cm VK 4 6 6 6 6 28 

ETICS tl. 10 cm CK 3 4 1 1 1 10 

ETICS tl. 15 cm CK 2 5 2 2 2 13 

ETICS tl. 20 cm CK 1 6 3 3 3 16 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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6 Závěr 

Cílem práce byla analýza možných úspor ve vybrané organizaci, kterou je Společenství 

pro dům čp. 571-576, Olšová, Klášterec nad Ohří, identifikační číslo 75125366, a návrh 

opatření k jejich využití. Návrhy byly dále zhodnoceny z technicko-ekonomického 

hlediska na úrovni studie proveditelnosti. 

Na základě předložené pasportizace objektu, údajů o spotřebě a ceně tepelné energie, 

provedeného termovizního měření a výpočtu tepelné ztráty objektu byly pro analýzu 

vybrány dva okruhy realizace úsporného opatření a to opatření na obálce budovy a na stavu 

a koncepci zdroje tepelné energie. Konkrétně se jednalo o zateplení obálky budovy 

a odpojení se od centrálního zásobování teplem a výstavbu vlastního zdroje tepla. 

Zateplení bylo zvoleno ve třech variantách a to v odlišnostech tloušťek zateplovacího 

systému. Každá varianta byla v prvotním posouzení proveditelnosti vyhodnocena jako 

realizovatelná a pro investora přínosná. Při detailnější analýze druhého okruhu úspor bylo 

zjištěno, že ze dvou vybraných typů zdroje tepelné energie – předávací stanice a plynový 

kotel/plynová kotelna je proveditelný jen jeden a tím je plynový kotel/plynová kotelna. 

V kapitole návrhu jednotlivých úsporných opatření byla vyčíslena investiční náročnost 

a přínos v podobě uspořených nákladů za TE. 

Investiční proces obou okruhů úspor byl popsán formou technicko-ekonomické studie, 

která byla zpracována s ohledem na charakter investice a druh investora. 

Při porovnání dosažené úspory a nákladů na investici metodou výnosnosti investice 

byly pro další hodnocení vybrány pouze varianty zateplení bez uvažování realizace 

vlastního zdroje tepelné energie, jelikož podíl vlastního zdroje na celkových úsporách 

oproti zateplení byl mnohonásobně nižší. Jako další metody hodnocení byly voleny metody 

doby splácení a čisté současné hodnoty. Při tomto hodnocení už bylo nutné uvažovat 

způsob financování a to, bude-li investice vynaložena z vlastních prostředku nebo bude-li 

nutné čerpání bankovního úvěru. Výsledky jednotlivých variant zateplení se lišily 

v závislosti na výši celkových investičních nákladů a spotřeby tepelné energie. 

Dle zjištěných výsledků ale stále nebylo možné jednoznačně určit nejvhodnější variantu. 
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Proto byly všechny varianty zateplení v kombinaci s oběma způsoby financování 

podrobeny jednoduchému bodování dle zvolené metodiky udělování bodů. 

Závěrem práce je zjištění, že z posuzovaných úsporných opatření je na základě 

provedeného hodnocení k realizaci doporučená realizace zateplení obálky budovy pomocí 

kontaktního zateplovacího systému v tloušťce 20 centimetrů. Disponuje-li investor 

dostatečnými finančními prostředky, doporučuje se zvolit financování vlastními zdroji. 

Toto opatření nejenže vykazuje nejlepších hodnot vybraných hodnotících metod, 

ale výsledky jsou natolik dobré, že přínosem je výrazná úspora nákladů ze současných 2,21 

mil. na 1,26 mil. korun. Vynaložené investiční náklady jsou při úvaze životnosti 25 let 

splacené do 6 let a čistá současná hodnota je 13 mil. korun.  
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