
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji svému vedoucímu práce doc. Ing. Petru Bestovi. Ph.D za odbornou pomoc při 

zpracování této práce. Poděkování patří také Ing. Jiřímu Tichému ze společnosti Veolie 

Energie ČR, a.s. za cenné rady, ochotu a trpělivost. 

 

 

 

 



Abstrakt 
 

     Tato diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu teplovodní sítě a 

propočítá firmě Veolia Energie ČR, a.s. návratnost investičního projektu, který řeší 

navýšení přenosové kapacity této tepelné soustavy. 

     V první části diplomové práce je představena společnost jako provozovatel, následně 

objasněn smysl investic a popsány metody pro propočet jejich návratnosti. Další 

kapitoly popisují druhy tepelných soustav a jejich rozdělení podle teplonosných látek. 

Následuje analýza současného stavu teplovodní soustavy.  

     Navazující kapitoly propočítají, jak vysoká bude přenosová kapacita po realizaci 

investičního projektu, náklady na tento projekt a navýšení tepelných ztrát po realizaci 

tohoto projektu. Na základě těchto skutečností je propočtena doba návratnosti. Na závěr 

jsou zmíněna možná obchodní rizika, hrozící při realizaci projektu. 
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Investice; teplovodní sít; navýšení výkonu; doba návratnosti investice  

 

Abstract 

 
This thesis elaborates the analysis of the current state of the district-heating network and 

calculates the recovery of the investment project for the Veolia Energie ČR a.s. 

company. This project deals with the increase of capacity transmission of the district-

heating system. 

The first part of the thesis introduces the company as an owner, explains the meaning of 

investment recovery and describes methods of the calculation of their return. Other 

chapters describe the types of heating systems and their division by heat-transfer agents. 

The following parts analyze the current state of this district heating network. 

In the following chapters it is calculated the increase of the transmission capacity after 

the realization of the investment project, its costs and increase of heat losts after 

realization of this project. On the basis of these facts it has been calculated the payback 

period and also mentioned possible business risks of this project. 
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1 ÚVOD 

 

 

   Vytápění příbytků, domů, sídelních, správních a veřejných budov je už od starověku 

úzce spojováno s vývojem osídlení a kultury. Záleželo to už na úrovni původního 

obyvatelstva, které osídlovalo nová území, na kterém potom žily jejich další generace.     

Neopominutelná je také skutečnost, jakým způsobem získali nová území a proč se na ně 

přemístili. Několik tisíciletí trvající vývoj obydlených území záležel na vlastnostech 

obyvatel, v postupu jejich kultury, ve zvycích, v náboženském kultu, pracovitosti, 

zručnosti a také na přístupu k energiím.    

 

 

       V dnešní době, kdy probíhá boj o energie a hlavně o jejich cenu, je výběr lokality 

pro svou investici velice důležitý i z hlediska dostupnosti energií a jejich dodavatelů. 

Táto práce popisuje jednu z možností napojení zákazníků na zdroj tepla, a to systémem 

dálkového vytápění firmou Veolia Energie ČR, a.s.. Jedná se o teplovodní soustavu na 

ulici Slovenská. Tato soustava je momentálně kapacitně značně vytížena a tudíž 

napojení významnějšího počtu dalších zákazníků vyžaduje investici do navýšení 

přenosové kapacity tepelné energie. Tato práce přichází s návrhem technického řešení 

navýšení výkonu, propočtem nutných investic s tímto spojených a dále s výpočtem 

maximální koncové přenosové kapacity soustavy po ukončení investice. 

 

   Cílem této práce je propočítat dobu návratnosti tohoto investičního projektu, uvést 

rizika spojené s touto investicí a provést zhodnocení tohoto projektu s doporučením pro 

firmu.  
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2 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

2.1 Vznik a druh podnikání 

  

     Skupina Veolia Energie ČR, a.s. působí na českém trhu již 21 let a v současné době 

dodává teplo do zhruba 260 tisícům domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, 

Středočeském, Karlovarském kraji a v Praze. Mezi hlavní zákazníky Veolia Energie ČR, a.s. 

patří města a jejich obyvatelé, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, školy, veřejné 

instituce, obchodní a administrativní centra, hotely atd. Veolia Energie ČR, a.s. rovněž patří k 

významným výrobcům a dodavatelům elektrické energie, kterou vyrábí převážně v 

kogeneraci. Mimo to je jedním z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro českou 

přenosovou soustavu. Veolia Energie ČR, a.s. se zabývá také výrobou a dodávkami chladu, 

stlačeného vzduchu a dalších komodit a poskytuje komplexní energetické služby. [18] 

 

     Velkou pozornost věnuje Veolia Energie ČR, a.s. minimalizaci dopadů své činnosti na 

životní prostředí. Obrovský důraz je kladen na kogenerační výrobu elektrické energie a tepla, 

jež vyprodukuje mnohem méně emisí než oddělená výroba obou komodit. V tomto oboru je 

Veolia Energie ČR, a.s. jedničkou na českém trhu. Kromě toho neustále zvyšuje podíl 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie ve výrobě. Dlouhodobá investiční politika 

spojená s hledáním inovativních technických řešení společnosti vychází z cílů skupiny Veolia 

Energie ČR, a.s. v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Je zaměřena na zvyšování účinnosti, 

snižování vlastní spotřeby tepla a elektřiny na našich zařízeních a také na snižování dopadů 

naší činnosti na životní prostředí. Priority jsou konkretizovány pro jednotlivé centrální zdroje 

v sektorech, kde společnost působí, ve formě dlouhodobých technických koncepcí. [18] 

 

Dalkia Česká republika v roce 2013 dosáhla významného úspěchu v oblasti řízení lidských 

zdrojů získáním stříbrného standardu Investors in People. Investor in People je jediný 

mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který staví 

zaměstnance do středu strategie a efektivity společnosti. Standard IIP tak představuje účinný 

nástroj pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jejich flexibility, motivace a produktivity 

práce, což přispívá ke zvyšování výkonnosti celé firmy v souladu s její strategií. [18] 
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2.2 Základní údaje 

 

Název společnosti: Veolia Energie ČR, a.s. 

 

Sídlo společnosti: 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika 

 

Právní forma: akciová společnost 

 

Datum založení: 24. dubna 1992 

 

Základní kapitál Veolia Energie ČR, a.s.: 3 146 446 440 Kč 

 

Obrat Veolia Energie ČR, a.s.za rok 2013: 8,78 mld. 

 

Počet zaměstnanců Veolia Energie ČR, a.s. v roce 2013: 1638 

 

 

2.3 Informace o výkonech a činnostech 

 

     Výroba tepla 

     V roce 2013 zajišťovalo výrobu tepla 1 404 kotlů, z nichž je 59 parních a 1 345 

horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je 2 906 MW. Z 

kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobeno celkem 28 313 TJ. Na celkové 

spotřebě paliva v kotlích se z 86,69 % podílí uhlí (černé uhlí 76,49 %, hnědé uhlí 10,2 %). 

Plynná paliva se na spotřebě podílela 11,07 %, (koksárenský plyn 5,68 %, zemní plyn 4,27 % 

a degazační (důlní) plyn 1,12 %). Celkem 2,06 % spotřebovaného paliva představují různé 

druhy biomasy a 0,18 % spotřeby paliva připadá na těžké a lehké topné oleje, používané 

zejména pro zapalování kotlů. Délka tepelných sítí činila v roce 2013 733,96 km.. [18] 

 

     Výroba elektřiny 

     Elektrická energie je vyráběna na 14 parních turbínách, deseti kogeneračních jednotkách a 

čtyřech točivých redukcích s celkovým elektrickým výkonem 377,2 MW. Odběrateli 

elektrické energie byli především obchodníci s elektřinou v České republice, ale i koncoví 



 - 4 - 

zákazníci. Za rok 2013 bylo prodáno celkem 2 064 GWh elektrické energie. Tržby za 

elektřinu a ostatní služby spojené s její výrobou činily v roce 2013 celkem 3 103 mil. Kč. 

Tržby za elektřinu představují 35,34 % podíl na celkových tržbách Veolia Energie ČR, a.s. za 

teplo a elektřinu. Veolia Energie ČR, a.s. je aktivní i v oblasti podpůrných služeb (PpS), které 

poskytuje provozovateli přenosové soustavy České republiky, společnosti ČEPS. 

 

 

2.4 Informace o dceřiných společnostech 

 

      Veolia Energie ČR, a.s. vlastní majetkové podíly v pěti společnostech s rozhodujícím 

vlivem: OLTERM & TD Olomouc, a.s. - podíl ve výši 66 %, AmpluServis, a.s. - podíl ve 

výši 100 %, Veolia Energie Kolín, a.s. - podíl 100 %, Veolie Energie Mariánské Lázně, s.r.o. 

- podíl ve výši 100 %, Veolia Průmyslové služby, a.s. - podíl ve výši 100 %. Veolia 

Průmyslové služby, a.s. má podíl 100 % ve společnostech Dalkia Commodities CZ s.r.o. a 

Dalkia Powerline Sp. z o. o. Všechny společnosti mají sídlo v České republice kromě Dalkia 

Powerline, která má sídlo v Polsku. [18] 

 

2.5 Region Severní Morava 

 

     Region Severní Morava je největší organizační jednotkou Veolia Energie ČR, a.s. 

Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě dodává 

tepelnou energii zhruba 105 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, 

obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Krnově a okolních městech. 

Region Severní Morava tvoří čtyři závody: Závod Elektrárna Třebovice, Závod Teplárna 

Přívoz, Závod Krnov, Závod Distribuce a služby a společné útvary, které zajišťují některé 

činnosti pro všechny závody.  

 

Investiční projekt, jehož návratnost řeší tato práce, se týká Závodu Distribuce a služby. 
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Poslání Závodu Distribuce a služby: 

 
- výroba a dodávka tepla zákazníkům, provoz tepelných sítí a PS poskytování služeb 

souvisejících s dodávkou tepla 

- rozvod tepla 

- výroba a distribuce chladu  

- poskytování jiných služeb 

- bezpečný, hospodárný a ekologický provoz technologického zařízení 

- opravy a údržba majetku svěřeného závodu do správy 

- péče o pracovní prostředí 

- zajišťování technických podkladů investičních akcí  

 

     Závod Distribuce Služby je dále rozdělen na několik sektorů. Tyto sektory mají 

vlastní provoz údržby, ale například zákaznickou linku a dispečerské pracoviště mají 

společné. Tyto sektory mají odpovídající technické zázemí pro operativní zajištění 

procesů údržby a zajištění spolehlivé dodávky tepla a chladu. Podporu pro zajištění 

investičních a údržbových akcí poskytuje sektorům Technický útvar.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Základní pojmy podnikání 

 

   Již v dávné minulosti se lidé zabývali výrobou hmotných statků a poskytováním služeb. 

Nejdříve tato činnost neměla právní rámec tak, jak jej známe v dnešní době. První formou 

podnikání bylo na počátku 19. století podnikání jednotlivých osob. Postupně se s rozvíjející 

dělbou práce a specializací podnikatelská činnost rozvíjela a nalézala i nové formy. Dnes se 

běžně můžeme setkat s nejrůznějšími formami organizace podnikání od těch nejjednodušších 

až po nejsložitější. Základní jednotku, v níž je realizovaná výroba nebo jsou poskytovány 

služby, nazýváme podnik. Podnik může mít po právní stránce různou formu, která odpovídá 

charakteru výroby nebo služeb, ale také odpovídá představám podnikatele. K bezesporu 

nejpoužívanější právní formě dnes patří akciová společnost. [8]    

 

   Dnešní teorie chápou podnik jako hodnotový řetězec, v jehož rámci opětovná proměna 

peněz ve formě vstupního kapitálu je spojená s jeho zhodnocením v procesu tvorby výsledné 

hodnoty podniku. [1] 

 

   Obchodní společnost je právnickou osobou založena za účelem podnikání. Obchodní 

společností se stává právnická osoba dnem zápisu do obchodního rejstříku. Zakládat 

společnost a účastnit se jejího podnikání mohou jak fyzické tak právnické osoby. Fyzická 

nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné 

společnosti. [8] 

 

   Fyzická osoba představuje člověka jako přirozeného nositele práv a povinností. Plnou 

způsobilost nabývat právními úkony práv a povinností mají jen zletilí, tzn. ti, kteří dovršili 18 

let věku a kteří zároveň nebyli této způsobilosti zbaveni. Zbavit zcela nebo zčásti způsobilosti 

k právním úkonům může fyzickou osobu pouze soud. 

 

   Právnická osoba je subjekt, který není fyzickou osobou a zákon mu přiznává způsobilost 

vystupovat v právních vztazích vlastním jménem. Právnická osoba musí být ustanovená 

písemnou smlouvou nebo zakládací listinou a musí být zapsána do obchodního nebo jiného 

rejstříku určeného zákonem. 
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     Typy obchodních společností:  

 Osobní       

- Veřejná obchodní společnost 

- Komanditní společnost 

 Kapitálové  

- Společnost s ručením omezeným 

- Akciová společnost 

 

   Akciová společnost je typická kapitálová společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem. 

 

   Název společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, nebo zkratky „akc.spol.“ 

nebo „a.s.“ 

 

   Akcie je pojem používaný v dvojím smyslu: soubor práv akcionáře jako společníka, a 

listina o podílnictví, která ztělesňuje práva akcionáře a jejímž prostřednictvím lze tato práva 

uplatňovat. Akcie má jmenovitou a reálnou hodnotu, která se může od jmenovité hodnoty 

někdy i velmi výrazně lišit. Jmenovitá hodnota je předem určená hodnotou podílu, vyznačena 

na akcii. Naproti tomu reálná hodnota akcie je vyjádřena kurzovní cenou, tj. cenou, za kterou 

se akcie prodává a kupuje na trhu cenných papírů. Ta je závislá na výsledcích hospodaření 

podniku, především pak na zisku.  

 

   Akcie mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě a musí obsahovat: 

- název a sídlo společnosti, 

- jmenovitou hodnotu, 

- označení formy akcie, u akcie na jméno firmu název nebo jméno akcionáře, 

- výši základního kapitálu a počet akcii k datu emise akcie, 

- datum emise 

 

   Akcie může znít na jméno nebo na majitele. Práva spojena s listinou akcií na majitele 

vykonává ten, kdo ji předloží.  
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   Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcii musí činit alespoň 

20.000.000,- Kč, nestanoví-li zákon jinak. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné 

nabídky musí činit alespoň 2.000.000,- Kč.  

 

   Orgány společnosti 

   Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada se koná nejméně jednou 

ročně ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do půl roku od posledního dne účetního 

období a svolává ji představenstvo.  

 

   Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Není-li 

ve stanovách určeno jinak, jedná za společnost navenek každý člen představenstva 

samostatně. Členové představenstva se zapisují do Obchodního rejstříku. Představenstvo má 

nejméně tři členy, výjimka je pouze u společnosti s jedním akcionářem. Členy představenstva 

volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů určují stanovy a nesmí 

přesáhnout pět let.  

 

   Dozorčí rada je orgánem společnosti, který zajišťuje vnitřní kontrolu hospodaření 

společnosti i její další činnosti. Plní především následující úkoly: 

- dohlíží na výkon působnosti představenstva a na podnikatelskou činnost společnosti 

- nahlíží do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti spolčenosti a kontroluje, zda 

účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečnostmi  

- přezkoumává všechny typy účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku 

- v případech, kdy to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu 

 

 

 

 

3.2 Investice 

 

   Dobře prosperující podnik obnovuje a rozšiřuje svůj majetek. To se děje investicemi. 

Protože investiční rozhodnutí mají dlouhodobé důsledky, patří k nejdůležitějším 

manažerským rozhodnutím. 
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   Investice představují důležitý faktor rozvoje ekonomiky. Pokud odložíme část spotřeby, 

očekáváme za dané odložení (akumulaci kapitálu) určitý efekt, čili zisk. Můžeme tedy 

konstatovat, že každý podnik investuje z jednoduchého důvodu – očekává, že tato investice 

mu přinese zisk. To znamená, že předpokládané příjmy boudou větší než náklady na 

investici. 

 

   Příjmy z investice zajišťují pro firmu dodatečné příjmy pouze, když jsou úspěšné, 

smysluplné a umožňují firmě navýšit produkci a tím zvýšit výkonost podniku. 

 

   Náklady na investici jsou významné v celém investičním rozhodovacím procesu a to 

zejména při hodnocení efektivnosti investičních projektů a počítání doby návratnosti 

investice. 

 

   Očekávání je dominantním prvkem při investiční aktivitě podniku, který ovlivňuje 

podnikatelskou důvěru. Zde vidíme, že investice se týkají budoucnosti, to znamená, že               

investoři očekávají z investování důchody, které v požadované míře zhodnocují investovaný 

kapitál. 

 

   Při rozdělování zdrojů na investice a spotřebu, hraje významnou roli výnosnost investice a 

míra jistoty dosažení požadovaných výnosů. 

 

   Každý podnik se musí zabývat řešením problematiky investic, poněvadž jsou základní 

otázkou jeho přežití v delším období. Jednou pořízené výrobní prostředky časem zastarají a to 

jak fyzicky (opotřebení), tak morálně (zastaralá technologie), proto je potřeba provádět 

investice do nových technologií i jen pro zachování činnosti. Většina firem ale navíc směřuje 

k dalšímu růstu a rozvoji, proto při rozšiřování činnosti přestávají stačit stávající výrobní 

kapacity a je třeba investovat do pořízení dalšího majetku. Lze konstatovat, že není firma, 

která by se investiční problematikou nezabývala. Kvalitně řízený podnik systematicky 

budující dlouhodobou prosperitu by měl mít dlouhodobé vize, cíle a strategii. [8] 

 

   Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy firemních rozhodnutí. Jeho náplní 

je rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů, které firma připravila. 

Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou mít na firmu a její okolí. Je 

zřejmé, že úspěšnost jednotlivých projektů může významně ovlivnit podnikatelskou 
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prosperitu firmy a naopak jejich neúspěch může být příčinou výrazných obtíží, které mohou 

vést až k zániku firmy.  

 

   Investiční rozhodování, a to především rozhodování strategického charakteru, by mělo 

vzcházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. Firemní strategie určuje základní cíle 

firmy a způsoby jejich dosažení. Mezi těmito cíli hrají významnou roli finanční cíle, 

formulované jako dosažení určité míry zisku, respektive jeho maximalizaci a dosažení určité 

rentability vynaloženého kapitálu, to zvláště v současném období, dosahování růstu hodnoty 

firmy. Z tohoto pohledu představuje investiční rozhodování významný nástroj a prostředek, 

který může k většímu či menšímu růstu hodnoty firmy přispět. Z toho pak vyplývá i zásadní 

význam těch kritérií hodnocení a výběru investičních projektů, jako jsou čistá současná 

hodnota nebo index rentability, které jsou v úzkém vztahu s hodnotou firmy. [15] 

 

   Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly nejen vycházet z cílů 

firemní strategie, ale respektovat její určité složky, které tvoří především strategie: 

 

- Výrobková (které výrobky a služby chce firma rozvíjet nebo utlumovat) 

- Marketingová (na jaké trhy se chce firma orientovat, jak se chce na ně dostat a 

jak bude prodej podporovat) 

- Inovační (na jaké technologie, procesy a produkty se zaměří inovační úsilí) 

- Finanční (k jaké struktuře zdrojů financování chce firma dospět) 

- Personální (o jaké druhy pracovníků, kompetence a znalosti se chce firma opírat) 

- Zásobovací (základní druhy vstupů a způsoby jejich zabezpečení) 

   

    Podnik může kapitál investovat do pořízení majetku: [14] 

- hmotného – například zakoupením modernějšího výkonnějšího stroje podnik může 

zvýšit produktivitu práce a tím i tržby za prodané výrobky, 

- nehmotného – zakoupením know-how jiného podniku se lze lépe prosadit na trhu, 

- finančního – podnik může koupit akcie jiného perspektivního podniku a očekávat 

dividendy nebo koupit depozitní certifikáty a mít za rok jisté úroky apod. 
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   Investiční rozhodování řeší dva základní problémy: 

- kolik a kdy má podnik investovat 

- do kterého typu dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, finančního) či do 

kterého konkrétního investičního projektu investovat 

 

3.3  Investice v makroekonomii 

 

     Investice mají v makroekonomii dvě úlohy: [14] 

1. Jsou velkou a nestálou položkou výdajů: zejména neočekávané prudké změny 

v investicích mohou mít velký vliv na agregátní poptávku. 

2. Investice vedou k akumulaci kapitálu, k nárůstu fixního kapitálu, což pozitivně 

ovlivňuje růst potencionálního produktu: podporuje se tedy ekonomický růst 

v dlouhodobém horizontu. 

 

 

3.4 Investice v mikroekonomii 

 

   Z hlediska mikroekonomického neboli podnikového můžeme investice definovat jako 

rozsáhlejší peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich transformace na budoucí peněžní příjmy 

během delšího časového období. Délka časového úseku a velikost výdajů je závislá na 

daňové a účetní legislativě, částečně ji podnik určuje sám. Takto vynaložené peněžní výdaje 

se nazývají výdaji kapitálovými. Od provozních výdajů se liší tím, že se u nich 

nepředpokládá přeměna na peněžní příjmy v čase do jednoho roku. Rozlišit kapitálové a 

provozní výdaje je v praxi někdy komplikované a velmi často dochází k tomu, že firmy 

účelově přesouvají například výdaje na údržbu podle potřeby buď přímo do nákladů jako 

výdaje provozní, nebo do výdajů investičních. Kapitálové výdaje představují také určitou 

daňovou úsporu, která je pak vyjádřena jako součin příslušného výdaje a daňové sazby buďto 

z příjmů právnických nebo fyzických osob podnikatelů mezní sazbou daně z příjmů 

fyzických osob. 

 

   Za kapitálové výdaje se obvykle považují: 

- výdaje na obnovu či rozšíření hmotného dlouhodobého majetku, 

- výdaje na výzkumné a vývojové programy, 
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- výdaje na trvalý přírůstek zásob a pohledávek, 

- výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů, 

-  výdaje na výchovu a zapracování nových pracovníků, 

- výdaje na reklamní kampaň, 

- výdaje spojené s hodnocením leasingu a akvizicí. 

 

   Investiční činnost a její financování podnikem se na rozdíl od běžné provozní 

činnosti a jejího financování vyznačuje některými charakteristickými rysy: [9] 

- rozhodování se realizuje v dlouhodobém časovém období, které zahrnuje u hmotných 

investic jejich přípravu, dobu výstavby a dobu životnosti. Dlouhodobý majetek má 

vliv na běžné hospodaření podniku několik let, a to jak z hlediska výnosnosti, tak 

z pohledu likvidity, 

- dlouhodobý časový úsek s sebou nese větší možnost rizika odchylek od původních 

záměrů, a to v oblasti očekávaných výdajů i v oblasti očekávaných příjmů z investice, 

následně pak také očekávané výnosnosti, 

- velice často se jedná o kapitálově náročné operace, které vyžadují jednorázové 

vklady, které často přesahují možnosti jednotlivce nebo ekonomické jednotky, 

- investiční činnost klade vysoké požadavky na časovou a věcnou koordinaci různých 

účastníků investičního procesu (investor, inženýrské organizace, projektant, generální 

dodavatel a subdodavatelé, stavební dozor), kteří mají své ekonomické zájmy a cíle, 

- některé investice mají závažné dopady do infrastruktury, ekologie a vynucují si další 

vyvolané investice v této oblasti a komplexní posouzení z mnoha různých hledisek, 

někdy může dojít ke vzniku vysokých nákladů na investici, 

- investování je v těsném vztahu s aplikací nových technologií, nových výrobků, 

prostřednictvím investic se uskutečňuje velká část technických a technologických 

inovací. 
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3.5 Klasifikace investic 

 

Investiční projekty lze klasifikovat z mnoha hledisek: [8] 

 

   Podle podnětu k investicím:   

 interní, vzniklé z podnikové potřeby, která ale může nabývat několika podob: 

- potřeba úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity 

- potřeba umístění kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích tak, 

aby byly efektivně využívány 

 externí, za účelem:  

- rozvoje růstu, nové příležitosti trhu, nabídky nových kontraktů a nových 

technologii 

- regulace slabých stránek – zákonně vynucené investice do bezpečnosti práce, 

do ochrany životního prostředí 

 

   Z hlediska zachycení v účetnictví rozlišujeme investice na pořízení: 

 dlouhodobého hmotného majetku (nové stavby, nové výrobní zařízení, dopravní 

prostředky, atd.) 

 dlouhodobého nehmotného majetku (software, licence, atd.) 

 dlouhodobého finančního majetku (dlouhodobé půjčky, vklady do investičních 

společností) 

 

   Podle vztahu k rozvoji podniku: 

 obnovovací (nutné k prosté reprodukci stávajícího výrobního zařízení) 

 rozvojové (vedoucí ke zvýšení stávající schopnosti podniku produkovat výrobky nebo 

služby) 

 regulatorní (musí být realizovány, aby podnik mohl dále fungovat např. z hlediska 

nutnosti přizpůsobit se nové legislativní úpravě) 

 

   Podle věcné náplně a jejího rozsahu: 

 nové výrobní zařízení – pořízení hmotného statku, který bude sloužit k produkci 

známého výrobku na známé trhy, cílem je obnova dosluhujícího zařízení nebo úspora 

nákladů 
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 nového produktu – aktivity, jejichž výstupem je realizace nového výrobku nebo 

služby 

 nové organizace – investice představuje typ organizační změny, která se přímo netýká 

produkce, ale jejímž výsledkem jsou kvalitnější vztahy, informovanost, a tím i 

rychlejší schopnost reakce na jakékoliv problémy 

 nových trhů – aktivity, jejichž cílem je zaujmout pozici na novém trhu 

 nové okolí – akce mají za cíl přizpůsobit se požadavkům měnícího se okolí, ať už 

daným zákonnou úpravou, nebo novou společenskou změnou 

 nové firmy – projekty koupě firmy v rámci růstu nebo rozšíření aktivit 

 

 

3.6  Metody propočtu návratnosti investice  

 

   Hlavním cílem plánování investic je výpočet jejich návratnosti pomocí metod hodnocení 

efektivnosti investičních projektů. Cílem těchto metod je pomocí matematických výpočtů 

určit ekonomický efekt, který investiční projekt přináší, což je dáno především vypočtenou 

dobou návratnosti. V případě zvažování více investičních projektů nebo více variant jednoho 

projektu lze na základě vypočteného ekonomického efektu rozhodnout, která z variant 

investic je pro podnik nejvýhodnější. Metody hodnocení investic se někdy od sebe liší velice 

zásadně, někdy jde i o různé propočtové postupy, které nakonec dospívají ke stejným 

závěrům. [3] 

 

   Mezi základní a nejvíce používaná hlediska pro rozdělení jednotlivých metod hodnocení 

investic patří faktor času. Na základě toho, zda metody berou v úvahu časovou hodnotu 

peněz, rozlišujeme: [4] 

 

3.6.1 Statické metody  

 

   Statické metody zcela opomíjejí faktor času a jeho vliv na hodnotu peněz. Vyznačují se 

tedy jednoduchostí a rychlostí výpočtu. Jsou používány v takových případech, kdy má 

investice krátkou dobu ekonomické životnosti a diskontní sazba odvozená z kapitálové 

struktury podniku je velmi malá. Za těchto podmínek je oddělení od časového faktoru 

přípustné, ale ne zcela správné, protože může dojít ke zkreslení výsledného ekonomického 
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efektu a k nesprávnému rozhodnutí. I přes tyto nedostatky mohou tyto metody posloužit 

k prvním předběžným výpočtům. 

 

   Mezi statické metody patří:  

 

 Celkový příjem z investice je roven součtu všech očekávaných peněžních toků

i

n

i

n CFCFCFCFCP
1

21 ...

                                                 (1)

 

kde iCF je cash flow v roce i. 

 

 Čistý celkový příjem z investice je celkový příjem upravený o počáteční výdaj:

n

i

iCFININCPNCP
1                                                        (2)  

 

kde IN – počáteční investovaný výdaj 

      CP – celkový čistý příjem 

 

 Průměrný roční příjem se spočítá jako součet všech cash flow spojených z investicí 

dělený počtem let životnosti investice:  

             
n

CP
CF

                                                                                        (3)  
 

kde CP – celkový příjem 

         n – počet let investice  

Průměrný roční příjem sám o sobě nemůže být kritériem přijatelnosti, podává pouze 

orientační informaci o tom, s jakým efektem lze počítat v jednotlivých letech. 

 

 Průměrná roční návratnost – udává, kolik procent investované částky se ročně 

průměrně vrátí:
IN

CF
r

                                                                 (4)
 

kde průměr CF – průměrné cash flow  

                    IN – náklady na investici 

Požadavkem je co největší procento roční návratnosti, kritériem pro další uvažování o 

realizaci je, aby se nakonec částka uhradila minimálně ze 100 %. 

 



 - 16 - 

 

 Průměrná doba návratnosti – udává, za jakou dobu by mělo dojít při rovnoměrné 

realizaci peněžních toků ke splácení investice 

r
t

1

                                                                                           (5)

 

kde t – doba 

       r – průměrná roční návratnost 

 

 

3.6.2      Dynamické metody  

   Dynamické metody přihlíží k působení faktoru času a částečně i k faktoru rizika. Oba 

faktory jsou zohledněny v diskontní sazbě, která se používá pro aktualizaci všech vstupních 

dat. Tyto metody by měly být používány pro investice s delší dobou ekonomické životnosti, 

neboť zaručují, že nedochází k zásadnímu zkreslení kapitálových výdajů nebo peněžních 

příjmů vlivem času. 

 

   Mezi dynamické metody patří: 

 

 Čistá současná hodnota je základem všech dynamických metod a zároveň je metodou 

nejpoužívanější a ve většině případů nejvhodnější, neboť dává srozumitelný výsledek. 

Metoda je vlastně pouhým součtem kapitálových výdajů a příjmu z investice, ale 

v jejich současné hodnotě (oboje přepočítané diskontováním na úroveň hodnoty peněz 

v roce pořízení investice). U této metody je tak brán zřetel na faktor času a rizika i 

časový průběh investice.   

n

i
in

n

k

CF
IN

k

CF

k

CF

k

CF
INNPV

1

1

2

2

1

1

11
...

11          (6)

 

kde  CF – průměrné cash flow  

        IN – náklady na investici 

                      k – podniková diskontní míra 

Podniková diskontní míra znamená požadavek podniku na zisk z investice 

v procentních bodech. 

Čistá současná hodnota pak v absolutním čísle udává, kolik peněz nad investovanou 

částku dostane podnik navíc, tj. o kolik vzroste hodnota podniku. Investici je možné 
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přijmout jen tehdy, je-li čistá současná hodnota větší než nula. Pokud je čistá současná 

hodnota záporná, nedojde nikdy k vrácení vloženého kapitálu.  

 

 Vnitřní výnosové procento je relativním pohledem na výnosnost investice, udává 

výnosnost v procentech, kterou investice poskytuje během doby životnosti. Číselně 

pak představuje diskontní sazbu, která vede k čisté současné hodnotě rovnající se 

nule. 

n

i
i

i

IRR

CF
IN

1

0
)1(

                                                                    (7)

 

kde  CF – průměrné cash flow  

        IN – náklady na investici 

       IRR – vnitřní výnosové procento 

 

 Index ziskovosti je také relativním měřítkem, které může hrát významnou roli 

v rozhodování o investicích. Index ziskovosti představuje poměr přínosu a 

počátečních kapitálových výdajů.  

IN

k

CF

PI

n

i
i

i

1 1

                                                                               (8)
 

kde  CF – průměrné cash flow  

        IN – náklady na investici 

        PI – index ziskovosti 

                     k – podniková diskontní míra 

Investiční projekt může být přijat k realizaci, jestliže index ziskovosti je větší než 

jedna, což také znamená kladnou čistou současnou hodnotu. Čím více index 

ziskovosti přesahuje jedna, tím je projekt ekonomicky výhodnější.  

 

 Doba návratnosti je definována jako období, za které se výnosy budou rovnat 

počátečním kapitálovým výdajům na investici. Také se dá říci, že za dobu návratnosti 

se považuje počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované hotovostní toky 

vyrovnaly počátečním kapitálovým výdajům. Podle výsledku této metody přijme 

firma rozhodnutí, jestli je pro ni projekt výhodný, či nikoli. Za lepší je považován 

investiční projekt, který má dřívější dobu návratnosti. Nedostatek v podobě stejných 
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vah během období lze odstranit zavedením diskontované návratnosti, kdy 

diskontujeme toky hotovosti, jejichž suma se má následně vyrovnat výši 

vynaložených nákladů. Diskontování peněžních toků ovšem nevyřeší problém nulové 

váhy hotovostních toků po datu určené návratnosti.  

 

 

3.7 Druhy tepelných soustav 

    Pod pojmem tepelná soustava se rozumí soustava, ve které se teplo vyrábí či do ni 

vstupuje, a dopravuje se dále tekutinami potrubím ke spotřebičům. Soustava se stává ze 

zdrojů tepla, rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky) a 

z odběrů tepla. Tepelná soustava může obsahovat části s různými úrovněmi provozních 

přetlaků a teplot. Tepelná soustava může sestávat z více dílčích soustav, což jsou části tepelné 

soustavy vymezené působením jedné teplonosné látky.  

 

   Řešení zásobování teplem určitého území, a tím volba typu tepelné soustavy, musí vycházet 

ze schváleného územního plánu, ze kterého vyplývá jednak hustota potřebného tepelného 

výkonu území 
2/ kmMW , jednak doporučený způsob teplofikace. Pro území s nejvyššími 

hustotami výkonu a současně s nejvyššími tepelnými výkony je vhodné použít tepelné 

soustavy s centrálními zdroji, případně s teplárnami. Zásobování teplem malých území s 

nízkými hustotami výkonu a území mimo ekonomický dosah centrálních zdrojů se má dít 

tepelnými soustavami s lokálními zdroji tepla.  

 

3.7.1 Druhy a konstrukce tepelných sítí 

 

     Tepelná síť je název pro potrubní soustavu, již se dopravuje prostřednictvím teplonosné 

látky potřebné množství tepla ze zdroje ke spotřebičům. Jinými slovy úkolem tepelné sítě je 

uskutečnit dopravu a distribuci teplonosné látky do spotřebičů v potřebném množství a při 

požadovaném stavu. Podle počtu trubek vyskytují se primární sítě jednotrubkové, 

dvoutrubkové a třítrubkové.   
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   Jednotrubkové sítě se používají dnes zřídka a to tam, kde se teplonosná látka nevrací zpět 

do zdroje. Tyto sítě mají nejnižší investiční náklady, ale možností jejich použití jsou 

technicky i hospodářsky omezeny.  

 

     Dvoutrubkové dnes patří mezi nejpoužívanější tepelné sítě, mají přívodní a vratné potrubí. 

Je-li teplonosnou látkou voda, mají obě trubky stejný průměr a obě potrubí jsou tepelně 

izolována. Dvoutrubkové sítě jsou nákladnější než jednotrubkové (avšak méně než dvakrát), 

umožňují stálý oběh teplonosné látky mezi zdrojem a spotřebičem a jsou poměrně 

jednoduché.  

 

     Třítrubkové sítě se uplatňují pouze ve dvou případech: 

- Dodává-li se teplo spotřebičům ve dvou teplotních nebo tlakových úrovních  

- Má-li jeden druh spotřebiče časově značně odlišnou spotřebu tepla 

 

   Při běžných podmínkách v centralizovaném zásobování teplem nepřipadá první alternativa 

vůbec v úvahu. V druhém případě musí být zvýšené náklady na třetí potrubí uhrazeny za 

přiměřenou dobu (tj. dobu nejméně dvakrát kratší než je životnost potrubí, tedy za dnešních 

poměrů asi do patnácti let). Postrádá-li navrhovaná třítrubková soustava toto hospodářské 

zdůvodnění, neměl by být projekt vůbec realizován.  

 

3.7.2 Teplonosné látky 

 

     V současné době se pro přenos tepla v tepelných soustavách používá převážně voda, v 

menší míře vodní pára. S parními tepelnými soustavami se dnes setkáváme v některých 

městech, kde se pára vyskytuje v primárních částech městských tepelných soustav. Rozdělení 

druhů vodních soustav je zavedeno podle nejvyšší dovolené teploty vody. Do teploty vody 

115°C se jedná o soustavy teplovodní, nad tuto teplotu vody se jedná o soustavu horkovodní.  

 

     Tepelné soustavy s centrálními zdroji tepla se vyznačují následujícími výhodami: 

- Možností využití horších druhů paliv 

- Snížením počtu pracovníků obsluhy 

- Vyšší bezpečnosti provozu oproti provozu s lokálními zdroji tepla 
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- Možností dosažení vyšší úrovně ochrany vnějšího prostředí omezením škodlivých 

emisí 

- Možností pružného připojování netradičních zdrojů tepla 

- Možností dosažení vyšší účinnosti zdrojů tepla vlivem jejich vyšších výkonů. 

 

 

 

3.7.3  Vlastnosti vodních tepelných soustav 

 

     Voda jako teplonosná látka má z běžně dostupných látek největší měrnou tepelnou 

kapacitu. Je chemicky stabilní a pro užití v tepelných soustavách se snadno upravuje 

fyzikálně i chemicky.  

 

     Užití vody v tepelných soustavách přináší oproti užití páry následující výhody: 

- Malé úniky vody ze sítí 

- Nižší tepelné ztráty sítí a menší ochlazení vody v sítích 

- Není nutné osazovat zařízení pro odvodnění potrubí 

- Snadné centrální řízení tepelného výkonu 

 

     K nevýhodám vodních tepelných soustav patří: 

- Zajištění oběhu vody se musí dít převážně oběhovými čerpadly, které 

spotřebovávají elektrickou energii 

- Větší zatížení potrubí tíhou vody 

- Obtížnější napojování nových odběratelů  

- Značné změny statického tlaku v potrubních rozvodech ve výškově členitém 

terénu 

 

          

3.8 Předávací stanice  

 

     Předávací stanice tvoří spojovací článek mezi tepelnou sítí a odběratelskou soustavou. 

Jejich hlavním úkolem je propustit z tepelné sítě do připojené soustavy požadované množství 

tepla, současně ho změřit a při tom upravit parametry teplonosné látky na hodnoty technicky 



 - 21 - 

vhodné, bezpečnostně a hygienicky přípustné pro použití v odběratelské soustavě. Dodávku 

požadovaného množství tepla lze obecně zajistit i bez předávací stanice, jsou-li parametry 

teplonosné látky pro soustavu odběratele technicky a bezpečnostně přijatelné. To lze 

uskutečnit při tzv. přímém připojení odběratelských soustav na tepelnou síť prostřednictvím 

předávacího místa na potrubí, vybaveného pojistným zařízením a přístrojem pro měření 

spotřeby tepla.  

 

   V Moravskoslezském kraji je celkem 16 měst s více než 10 000 obyvateli. Ve 300 000 

bytech žije přes 802 000 lidí (2,7 osoby/byt). Průměrný podíl bytů připojených na soustavu 

centrálního vytápění je 79 %. V tabulce 1 je uvedeno 10 největších měst Moravskoslezského 

kraje a podíl bytů napojených na systém centrálního vytápění. 

 

Tab. 1  Statistika napojení bytů na CZT v 10 městech SM kraje. [10] 

 

města MS kraj  Počet obyvatel Počet bytů napojených na CZT Podíl bytů na CZT [% ] 

Ostrava 302 500 101 000 89,48 

Havířov 79 700 28 900 97,18 

Karviná 59 700 21 700 97,41 

Opava 58 700 10 000 45,66 

Frýdek-Místek 58 200 18 600 85,65 

Třinec 37 100 8 500 61,40 

Orlová 31 400 8 800 75,11 

Český Těšín 25 300 7 000 74,15 

Krnov 24 900 4 500 48,43 

Nový Jičín 24 000 5 900 65,88 

 

 

3.8.1 Přímé připojení odběratelské soustavy 

 

     Přímé připojení odběratelské soustavy je nejjednodušším způsobem připojení. Lze ho 

použít tehdy, jsou-li spotřebiče tepla schopné bezpečného a spolehlivého provozu při teplotě 

a tlaku teplonosné látky v primární tepelné síti. Aby odběratelskou soustavou protékalo 

žádané množství teplonosné vody, musí být v místě přípojky na primární síť k dispozici 

tlakový rozdíl mezi přívodním a vratným potrubím. Přímé napojení odběratelské soustavy 

znázorňuje obr. 2. 
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Obr. 1 Přímé napojení předávací stanice [16] 

 

3.8.2 Tlakově nezávislé předávací stanice (s výměníky tepla) 

 

     Výměníky tepla dokonale tlakově oddělují primární síť a spotřebitelskou soustavu, pokud 

není porušena těsnost teplosměnné plochy. U výměníku používaných v předávacích stanicích 

tvoří teplosměnnou plochu svazky trubek kruhového průřezu dříve ocelových, nyní často 

měděných nebo slitinových. Dnes se velmi často používají také deskové výměníky tepla 

z nerezavějící austenitické oceli. Tím, že spotřebitelská soustava a primární síť jsou od sebe 

odděleny, jsou dány široké možnosti regulace tepelného výkonu. Tím jsou dány i snadné 

možnosti nápravy drobnějších projekčních, montážních i provozních nepřesností, které jinak 

u tlakově závislých připojení mohou být příčinou nedostačující funkce topné soustavy. Další 

výhodou výměníku je, že jsou vhodné pro vodní i parní tepelné sítě. Tlakově oddělené 

zapojení předávací stanice zobrazuje obr. 3. 

 



 - 23 - 

 

 

 

 

Obr. 2 Tlakově oddělené zapojení předávací stanice [16] 
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4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU TEPELNÉ SOUSTAVY  

4.1 Obecný popis 

 

   Teplovod Slovenská dodává tepelnou energii v oblasti ulice Slovenská, podle této ulice 

získal taky název. V této oblasti se nachází průmyslová zóna, která se neustále rozrůstá o 

další nové objekty tvořící nová odběrná místa tohoto teplovodu.     

 

   Teplovod Slovenská dodává topnou vodu připravovanou v Teplárně Přívoz aktuálně 

do 20 předávacích stanic – odběrných míst v uvedené oblasti, přičemž ve vlastnictví 

Veolia Energie ČR, a.s. je 13 těchto PS. S ohledem na dynamicky se rozvíjející 

výstavbu v uvedené oblasti a zájem nových investorů k připojení na CZT vyvstává 

otázka tzv. vyprodání přenosové kapacity stávajícího teplovodu. Na základě této 

skutečnosti bude nutno k zajištění dodávky pro nově budovaná odběrná místa 

maximálně využít existující potenciál stávajícího teplovodu, respektive najít a zvolit 

cestu navýšení přenosové kapacity k pokrytí budoucích zvýšených odběrů 

způsobených rozvojem zóny, a to řešením přijatelným jak technicky, tak ekonomicky. 

 

4.2 Legislativní požadavky  

 

   Podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je dodavatel oprávněn změnit 

parametry teplonosné látky v souladu s územní energetickou koncepcí nebo v zájmu 

technického rozvoje svých zařízení. Odběratel je povinen zajistit na vlastní náklady 

úpravy svého odběrného místa při změně parametrů teplonosné látky. Změnu 

parametrů teplonosné látky vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení je 

povinen dodavatel oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem. 

 

   Teplonosná látka je majetkem dodavatele a odběratel se zavazuje ji vracet v 

dohodnutém množství a kvalitě. 
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4.3 Parametry teplonosného média teplovodu 

 

Aktuální parametry teplovodu 

Médium – topná voda 

Provozní teplota - zima – ekvitermně max.85/60°C 

                           - léto – 65/50°C 

Konstrukční teplota 100°C  

Nejvyšší dovolená teplota  95°C (havarijní teplota) 

Provozní přetlak 380-450kPa  

Konstrukční přetlak 600kPa 

 

  Následující tabulka 2 znázorňuje současnou křivku výstupní teploty teplovodu ze 

zdroje tepelné sítě a její vývoj v závislosti na venkovní teplotě jak v zimním tak 

letním časovém období. 

 

Tab. 2 Aktuální topná křivka teplovodu (celoroční provoz) 

 

Teplota venkovní 

[C°] -15 -10 -5 0 5 10 15 

Teplota výstupní   

[C°] 85 78 70 65 65 65 65 

 

 

 

 

 

4.4 Seznam stávajících  předávacích stanic 

 

   Seznam připojených předávacích stanic tepla na teplovodní síť Slovenská a jejich roční 

spotřeby za rok 2014 uvádí tab. 3. Tato tabulka uvádí také rozdělení na stanice v majetku 

Veolia Energie ČR, a.s. a na stanice v majetku odběratelů. 
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Tab. 3 Seznam připojených předávacích stanic včetně spotřeb za rok 2014 

 

  B110-000/00 Slovenská - TPV 33477 GJ 

PS v majetku VEOLIA   

B110-010/000/07 PS JINPO PLUS, Křišťanova ul. 3650 GJ 

B110-030/000/07 PS ČT Na Náhonu 1140 1203 GJ 

B110-033/000/07 PS ARGOS 833 GJ 

B110-050/000/07 PS CICERO, Na Náhonu 0 GJ 

B110-070/000/05 SOU obchodní Palackého 627 GJ 

B110-080/000/07 PS Palackého, P.Václavík 2545 GJ 

B110-090/000/05 ŽS TAPS Palackého 252 GJ 

B110-110/000/07 PS AXA truck I, Na Náhonu 21 89 GJ 

B110-111/000/07 PS Axa truck II, Na Náhonu 21 1103 GJ 

B110-120/000/07 PS SSÚD, Slovenská 1401 GJ 

B110-130/000/07 PS Komerční park - hala A 1047 GJ 

B110-131/000/07 PS Komerční park - hala B 1300 GJ 

B110-132/000/07 PS Komerční park - hala C 617 GJ 

PS v majetku odběratelů   

B110-011/05 ZAM servis 292 GJ 

B110-012/05 ZAM SERVIS 2 92 GJ 

B110-020/05 Česká DOKA 459 GJ 

B110-032/05 Argos 166 GJ 

B110-060/05 Slovenská OZO 7015 GJ 

B110-100/05 tabor.oddíl 384 GJ 

B110-121/05 IMOS (SSUD 2) 1325 GJ 

    

Suma 24401 GJ 

 

 

 

 

4.5 Popis stávajících předávacích stanic  

 

   Tyto jsou alternativně využívány pro přímé vytápění, vzduchotechniku, případně 

ohřev teplé vody. Konstrukčně jsou jednotlivé stanice převážně řešeny jako 

rovnotlaké se směšováním TV. Ohřev TUV je průtokově v deskovém výměníku.  

Nově společností Veolia Energie ČR, a.s. vybudované předávací stanice od roku 2006 

jsou již konstruovány jako odděleně rovnotlaké s doplňováním z TV.  
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5 SITUACE A PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ 

PODINKATELSKÝCH ROZVOJ V OBLASTI ULICE SLOVENSKÁ 

 

    V průmyslové zóně této oblasti se nachází převážně lehký průmysl. V katastru této 

průmyslové zóny se nacházejí volné pozemky, které přitahují nové investory s jejich 

byznys plány na výstavbu dalších moderních průmyslových hal. Předpokladem této 

průmyslové zóny je tedy dynamický rozvoj, na který musí být společnost Veolia 

Energie ČR, a.s. jakožto dodavatel tepelné energie pro ohřev ústředního topení, 

vzduchotechniky a mimo jiné také teplé užitkové vody technicky a obchodně 

připravena. Na základě této skutečnosti bude nutno k zajištění dodávky pro nově 

budovaná odběrná místa maximálně využít existující potenciál stávajícího teplovodu. 

    

 

 

 

 

Obr. 3 Mapa teplovodu lokality Slovenská 
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   Obr. 5 znázorňuje situační schéma teplovodu, který je zobrazen světle modrou 

barvou včetně rozložení stávajících předávacích stanic. Zvýrazněná fialová plocha 

vedle tohoto teplovodu znázorňuje hlavní volnou plochu k možnosti dalšího rozšíření 

průmyslové plochy (oblasti hlavního potencionálního rozvoje budoucí výstavby). 

Dále je dílčí možný potenciál v prostorech a areálech již zasíťovaných oblastí. 
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6 NÁVRH ŘEŠENÍ NA VÝŠENÍ PŘENOSOVÉ KAPACITY 

 

   Teplárna Přívoz jakožto zdroj tepelné energie pro tento teplovod je schopna posílit dodávku 

tepla bez dodatkových nákladů, má dostatečné výrobní kapacitní rezervy. Potrubní rozvod 

této soustavy je však velmi dlouhý (kolem 8 100 m), zvýšení přenosové kapacity výměnou 

tohoto potrubí (zvýšení dimenze v páteřní trase) je na první pohled ekonomicky nenávratné. 

Firma má tedy při prognóze zásadního navýšení odběru další dvě možnosti navýšení 

přenosové kapacity této tepelné sítě, a to buď zvýšením průtoku teplonosného média, nebo 

zvýšením teploty teplonosného média. Jelikož oběhová čerpadla na Teplárně Přívoz, která 

zajišťují průtok teplonosného média soustavou, jsou ve velmi dobrém technickém stavu a 

jejich výměna by žádala další investici, jeví se toto řešení jako technicko-ekonomicky 

nevhodné. Nejlepším řešením navýšení přenosové kapacity této soustavy je tedy navýšení 

teploty výstupního teplonosného média (tedy navýšením dT).  

 

 Nutné podmínky a předpoklady tohoto řešení:  

Pozitiva:  

- rozvod ponechán stávající, pracujeme se stávajícím průtokem,  

- čerpadla zdroje stávající – pracujeme se stávajícím průtokem, nedojde k navýšení 

čerpací práce (nezvýší se spotřeba elektřiny pro pohon čerpadel na zdroji), takový je 

výpočtový předpoklad. 

Negativa:  

- investiční nutnost provedení tlakového oddělení stávajících tlakově závislých 

připojení, v jednotlivých předávacích stanicích. 

- navýšení tepelných ztrát vlivem zvýšení teploty rozvodu. 

 

  Poznámka: V této práci je řešen projekt zásadního navýšení prodeje tepla v oblasti. Určité 

drobné navýšení vyvolané ojedinělým připojováním drobných odběratelů je samozřejmě 

možno kompenzovat zvyšováním výstupní teploty ze zdroje až na teplotu cca 110°C. Při 

těchto parametrech je ještě možno provozovat jednotlivá odběrná místa jako tlakově závislá, 



 - 30 - 

tedy bez dalších technických a investičních zásahů do stávajících PS. Nicméně u takto 

rozsáhlé soustavy se provozování většiny odběrných míst jako tlakově závislých jeví jako do 

jisté míry značně rizikové (zejména riziko kolapsu celé soustavy v případě havárie na 

rozvodu některého z odběrných míst při nedostatečně rychlé reakci) a budoucí vývoj ke 

tlakovému oddělení všech PS bude nutností. 

6.1 Navrhované parametry po přechodu na parametry horkovodu 

  

Médium – horká voda 

Provozní teplota  

- zima – ekvitermně max.140/65°C 

- léto konstantně 65/50°C 

Konstrukční teplota 145°C   

Provozní přetlak 0,8 MPa 

Konstrukční přetlak 1,6 MPa 

Poznámka: Max. teplota 140 C° na vstupu do sítě je předpokladem až pro cílové 

maximální využití přenosové kapacity sítě. Zvyšování teploty se předpokládá 

postupně v závislosti na rozšiřování odběrů ze sítě. 

 

   Následující tabulka 4 znázorňuje navrhovanou křivku výstupní teploty horkovodu ze 

zdroje do tepelné sítě a její vývoj v závislosti na venkovní teplotě jak v zimním tak 

letním časovém období. 

  

Tab. 4 Navrhovaná zvýšená topná křivka po přechodu na horkovod (celoroční provoz) 

 

Teplota venkovní 

[C°] -15 -10 -5 0 5 10 15 

Teplota výstupní   

[C°] 140 134 124 107 97 89 65 
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6.2 Popis předpokládaných úprav jednotlivých předávacích stanic při této 

investici 

 

 Výměna hlavních uzavíracích armatur na vstupu /Vexve/.  

 Montáž zkratu s vypouštěním na přívodu HV.  

 Na přívodu HV osadit filtr v dimenzi potrubí s manometrem. 

 Osadit novou regulační armaturu s havarijní funkcí /typ LDM, Siemens/.  

 Ve zpětném potrubí HV osadit přímočinný regulátor diferenčního tlaku /DA 

516/.   

 Osazení deskového výměníku HV/TV typ /Swep, Alfa-Laval/  a jeho napojení 

provést na primární a sekundární straně s použitím příruby Compac-Flansche. 

 Montáž expanzního zařízení volit orientačně u stanic do cca 500 kW 

instalovaného výkonu pomocí expanzomatů u vyšších výkonů řešit beztlakou 

expanzní nádobu s doplňovacím čerpadlem.  

 Doplňování TV ze zpátečky horkovodu přes vodoměr s impulsním výstupem.  

  Regulace statického tlaku v systému otopné vody bude řešena přepouštěním 

do zpátečky topné vody. Dopouštění pak solenoidovým ventilem z HV, který 

bude spínat v závislosti na manostatu umístěném na zpáteční větvi TV.  

  Na výstupu z ohřívače bude osazen pojistný ventil závitový. 

 Řídící armatury v okruhu přípravy ÚT budou opatřeny servopohony 

s havarijní funkcí. 

 Stávající dožitý regulátor bude nahrazen řídicím systémem UNIGYR od firmy 

Landis & Staefa (u cizích PS případně dovybaven). Řídicím regulátorem bude 

programovatelná podstanice typ /Siemens-Saphir ACX 36.000, Siemens-

Synco RMH 760B/. Komunikace bude řešena GPRS technologií v síti T-

Mobile pomocí převodníku ALFA-BOX. 

 Rovněž bude zaktualizován vizualizační software na centrálním dispečinku  

tak, aby odpovídal novému řešení na PS a to v prostředí Alfa-visonic ProCop 

3.0. 

 

   Možnost využití stávajícího měřiče tepla a způsobu jeho osazení nutno v rámci 

příprav RPD se bude konzultovat s metrologem Veolia Energie ČR. 
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   Za správnost návrhu všech použitých komponentů (ohřívač, čerpadla, řídící ventily) 

bude zodpovídat zhotovitel, jednotlivé typy ohřívačů prověří výpočtem v rámci 

návrhu stanice.   

 

   Tyto komponenty jsou navrhovány z důvodu standardizace zařízení firmy Veolia 

Energie ČR, a.s.. Tato standardizace je nutná z důvodu nižších nákladů na držení 

havarijních zásob náhradních dílů a zajištění operativních výměn, minimalizace 

negativního dopadu na zákazníka. 

 

6.3 Propočet nutných investic 

 

 

      Tato kapitola si klade za úkol vyčíslit náklady na tuto investiční akci. V tab. 5   

jsou uvedeny náklady na tlakové oddělení předávacích stanic již připojených 

k teplovodní síti Slovenská. Další tab. 6 nám uvádí orientační směrné náklady na 

předpokládané zasíťování nového rozvojového území teplovodní sítí. Tab. 7 uvádí 

součet výsledných hodnot předcházejících tabulek a znázorňuje tedy celkové 

investiční náklady na tuto akci, toto pro případ cílového stavu, tedy maximální využití 

přenosové kapacity stávající přenosové soustavy. 
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Tab. 5 Náklady na tlakové oddělení předávacích stanic 

 

 

Ocenění tlakového oddělení (zaokrouhleno na 10.tis) 

 

tis.CZK tis.CZK 
tis.CZ

K 
tis.CZK tis.CZK 

 

Technologi

e 

Montáž+dop

oj 
MaR 

PD+ostatn

í 
Celkem 

PS v majetku VEOLIA           

B110-010/000/07 PS JINPO PLUS, 

Křišťanova ul. 
330 130 70 30 530 

B110-030/000/07 PS ČT Na 

Náhonu 1140 
190 80 70 30 340 

B110-033/000/07 PS ARGOS 160 60 70 30 290 

B110-050/000/07 PS CICERO, Na 

Náhonu 
0  0  0  0    

B110-070/000/05 SOU obchodní 

Palackého 
140 60 70 30 270 

B110-080/000/07 PS Palackého, 

P.Václavík 
270 110 70 30 450 

B110-090/000/05 ŽS TAPS 

Palackého 
90 40 70 30 200 

B110-110/000/07 PS AXA truck I, 

Na Náhonu 21 
50 20 70 30 140 

B110-111/000/07 PS Axa truck II, 

Na Náhonu 21 
190 80 70 30 340 

B110-120/000/07 PS SSÚD, 

Slovenská 
0  0  0  0  0  

B110-130/000/07 PS Komerční park 

- hala A 
0  0  0  0  0  

B110-131/000/07 PS Komerční park 

- hala B 
0  0  0  0  0  

B110-132/000/07 PS Komerční park 

- hala C 
0  0  0  0  0  

PS v majetku odběratelů           

B110-011/05 ZAM servis 90 40 90 50 220 

B110-012/05 ZAM SERVIS 2 50 20 90 50 160 

B110-020/05 Česká DOKA 120 50 90 50 260 

B110-032/05 Argos 70 30 90 50 190 

B110-060/05 Slovenská OZO 470 190 90 50 750 

B110-100/05 Tábor.oddíl 110 40 90 50 240 

B110-121/05 IMOS (SSUD 2) 210 80 90 50 380 
            

Suma         4 760 
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Tab. 6 Náklady na dobudování potrubní sítě 

 

 

 

  

Cena za 1 

běžný metr 

trasy  [Kč/m] 

Délka trasy 

orientačně [m] Suma [Kč] 

 

Potrubí 

předizolované      

DN 150 vč. 

pokládky a 

zemních prací 

(páteřní trasa) 13 000 750 9 750 000 

 

Potrubí 

předizolované      

DN 80-100 vč. 

pokládky a 

zemních prací 

(přípojky) 10 000 1 500 15 000 000 

 

    Celkem 24 750 000 

 

 

Poznámka: Předpoklad délek tras vychází z úvahy, že při maximálním navýšení odběrů bude 

připojeno 25 odběrných míst o průměrném ročním odběru cca 1 750 GJ (zaokrouhleno, podle 

stávajících připojených PS na teplovodní síť). Orientační podíl zasíťování pak činí cca 60 m 

trasy přípojky a cca 30 m páteřního rozvodu. 

 

 

Tab. 7 Celkové investiční náklady 

 

Náklady na tlakové oddělení 

PS Náklady na zasíťování   Suma 

Kč Kč Kč 

4 760 000 24 750 000 29 510 000 

 

 

 

  Ceny v těchto tabulkách je nutno brát jen jako orientační. Tyto ceny jsou průměrnými 

cenami z minulých investičních akcí obdobného charakteru. V kolonkách, kde je uvedena 

nulová cena, je již tlakové oddělení primární a sekundární strany provedeno. Tyto ceny 

vychází z let 2013 a 2014 a jsou navýšeny o inflaci roku 2013 a 2014 (tedy vše srovnáno na 

cenovou úroveň roku 2015). 
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   Celkové investiční náklady na tento projekt, které počítají jak s tlakovým oddělením 

předávacích stanic, tak i se zasíťováním nového území teplovodní sítí, činní orientačně        

29 510 000 Kč (cena dosažená výběrovým řízením se samozřejmě může odchýlit vlivem 

termínu poptávky a realizace, kumulace či rozpadu zakázky, a podobně). 

 

 

6.4 Stanovení cen tepelné energie použitých v této práci 

 

   Pro ekonomické výpočty této práce je potřeba stanovit ceny tepelné energie, které budou 

sloužit k propočtu finančního pokrytí investic a k určení nákladů spojených s tepelnými 

ztrátami způsobenými navýšením teplotní křivky horkovodu. Pro tyto výpočty tato práce 

používá poslední dostupné průměrné ceny na základě statistických údajů uvedených na 

stránkách ERU (energetický regulační úřad). Tuto tabulku v celém znění uvádí tato práce 

v příloze 1. Pro další propočty bude tedy tato práce počítat s cenou 234,05 Kč/GJ z výroby 

nad 10 MWt a cenou 358,45 Kč/GJ za odběr z primárního rozvodu. 

 

   Vzhledem k tomu, že pro pokrytí návratnosti investice je použit rozdíl cen na odlišných 

místech předání, absence aktuálních cen (statistika má určitou setrvačnost) není zásadním 

problémem.  

 

    

 

6.5 Výpočet navýšení ztráty tepelné energie 

 

   Z důvodu přechodu teplovodní soustavy na soustavu horkovodní, která má vyšší provozní 

teplotní parametry, dojde u této soustavy k navýšení tepelných ztrát. Hodnoty této ztráty 

spočítáme v této kapitole. Výslednou ztrátu vyjádříme ve finančních prostředcích, protože ji 

dále budeme řadit do položky nákladů. 

 

Výpočet tepelné ztráty teplovodní soustavy 

 

   Následující tab. 8 uvádí propočet ztrát stávajícího stavu, který počítáme odečtením odběrů 

předávacích stanic od tepla této soustavě dodaného a měřeného u tepelného zdroje (TPV). 
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Stávající provoz při max. teplotě 85°C na výstupu z TPV. Pro další propočty budeme počítat 

se ztrátami roku 2014. 

 

Tab. 8 Stanovení ztrát původní tep. soustavy 

 

Roky 2012 2013 2014 

Výstup z TPV 40 127 37 510 33 477 

Vstup do stanic 29 702 26 641 24 401 

Primární ztráty 10 425 10 869 9 076 

 

 

Tab. 9 Koeficient tepelný ztrát původní tep. soustavy 

 

Teplovodní soustava   

Rozdíl 

k 

okolí 

Koeficient 

Okolí průměr [°C] 5     

Zpátečka průměr [°C] 60 55   

Přívod stávající průměr 

[°C] 
75 70   

Suma rozdílu teplot   125 1 

Průměr na jedno potrubí    62,5   

 

   Tab. 8 uvádí tepelné ztráty teplovodní soustavy za poslední tři roky. Pro další výpočty 

budeme počítat z aktuálními ztrátami z roku 2014 jak se uvádí již dříve. Tab. 9 propočítává 

orientační koeficient ztrát teplovodní soustavy při stávajících parametrech vztažených 

k průměrné venkovní teplotě, přičemž stávající stav je označen jako koeficient 1. 
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Propočet ztrát po přechodu na parametry horkovodní soustavy. 

 

Tab. 10 Koeficient ztrát navrhované tepelné soustavy 

 

 Horkovodní soustava   
Rozdíl k 

okolí 
Koeficient 

Okolí průměr  [°C] 5     

Zpátečka průměr  [°C] 65 60   

Přívod nový průměr [°C] 100 95   

Suma rozdílu teplot   155 1,24 

Průměr na jedno potrubí    72,5   

 

 

Navýšení tepelných ztrát oproti původnímu provozu je tedy  24% (koeficient navýšení ve 

vztahu k původnímu stavu). 

 

Tab. 11 Výpočet tepelných ztrát navrhované soustavy 

 

  Stávající Navýšení 

Navýšení  

ztrát   

Ztráty 9 076 1,24 2 178 GJ 

 

 

   Tab. 10 uvádí propočet koeficientu tepelných ztrát soustavy po přechodu na nové vyšší 

teplotní parametry.  

 

Navýšení tepelných ztrát oproti původnímu provozu je tedy 24%. 

 

   V tab. 11 tímto koeficientem (tab. 10) násobíme původní ztráty tepelné soustavy, z čímž 

vypočteme tepelné ztráty nové pro zvýšené provozní parametry, respektive potřebné navýšení 

tepelných ztrát po přechodu na nové parametry. 

 

Navýšení ztrát po přechodu teplovodní soustavy na parametry horkovodní soustavy tedy činí 

2178 GJ.  
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Tab. 12 Finanční vyjádření navýšení tepelných ztrát v Kč. 

 

Navýšení ztrát [GJ] 

Cena za GJ 

[Kč] Suma [Kč] 

2 178 234,05 509 760 

 

Navýšení ztráty po přepočtu na peněžní jednotky tedy činí 509 760 Kč/rok jak uvádí tab. 12. 

Pro ocenění GJ ztrát je použita orientační nákladová cena z výroby nad 10 MWt.  

 

6.6 Propočet maximálního navýšení přenosové kapacity 

 

   Propočet navýšení přenosové kapacity provedeme pomocí propočtu poměrného navýšení 

dT. Tab. 13 nám uvádí stanovení výchozí dT původní tepelné soustavy pro maximální 

provozní parametry při výpočtové venkovní teplotě -15°C.  

 

MWkWCmTQ 2,55233163,118025 ,                                       (9) 

kde T  - rozdíl teplot [C°] 

         m – hmotnostní průtok [ hodt / ] 

         C – tepelná kapacita vody [
Kkg

J
] 

 

Tab. 13 Stanovení dT původní soustavy 

 

Stávající dodávka do PS Přívod Zpátečka dT Průtok 
Max. 
výkon Q 

GJ °C °C °C hodt /  MW 

24 401 85 60 25 180 5,2 
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 Tabulka 14 uvádí propočet maximálního navýšení přenosové kapacity po přechodu na 

parametry horkovodu, kdy se dT zvýší 2,8 krát (při zachování původního průtoku) a o tento 

poměr se zvýší také přenos tepelné soustavy (předpoklad možnosti poměrného zvýšení 

dodávek tepla).  

 

MWkWCmTQ 7,1414654163,118070 ,                                 (9) 

kde T  - rozdíl teplot [C°] 

         m – hmotnostní průtok  [ hodt / ] 

         C – tepelná kapacita vody [
Kkg

J
] 

 

Tab. 14 Propočet možného navýšení přenosové kapacity a dodávek tepla 

 

 

Přívod Zpátečka dT Průtok 

 

 

 

Max výkon Q 

 Budoucí 

max.dodávka 

tepla při 

zachování 

průtoku 

°C °C °C t/hod MW GJ 

135 65 70 180 14,7 68 322 

 

 

Předpoklad poklesu maximální teploty média po trase ze zdrojové teploty 140 C° na 135 C° 

na vstupu do PS. 

Výsledná maximální uvažovaná dodávka tepla tedy činí 68 322 GJ. 

 

 

Tab. 15 uvádí rozdíl mezi stávající dodávkou tepla s parametry teplovodní soustavy a nové 

teplovodní soustavy po přechodu na maximální parametry horkovodní soustavy. Rozdíl 

dodávky tepla dle této tabulky činí 43 921 GJ. 

 

Tab. 15 Rozdíl současné a budoucí max. dodávky tepla 

 

Budoucí maximální 

dodávka tepla 

Původní přenosová 

kapacita Rozdíl 

GJ GJ GJ 

68 322 24 401 43 921 
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   Tab. 16 propočítává tržby z maximálního možného navýšení odběru tepelné soustavy při 

průměrné ceně za GJ odebraný zákazníky na primární straně. Tržby tedy činní 15 743 482 

Kč. Průměrný zde uvažovaný přínos je počítána jako rozdíl mezi cenou za odběr 

z primárního rozvodu a cenou z výroby nad 10 MWt. Tyto ceny uvádí kapitola 6.4. Cenový 

rozdíl tedy činí 124,4 Kč. Roční přínos bez odečtení tepelných ztrát tedy činní 5 463 722 Kč 

jak uvádí tabulka č. 16. 

 

Tab. 16 Propočet ročního přínosu pro maximální navýšení dodávky tepelné energie 

 

Maximální navýšení  

dodávky tep. energie 

Průměrná cena za 

jednotku na výstupu 

ze soustavy Tržby 

Rozdíl cen na 

vstupu a 

výstupu  

Roční příjmy 

z invest.projektu 

GJ/rok Kč/GJ Kč/rok Kč/GJ Kč/rok 

43 921 358,45 15 743 482   124,4 5 463 722 

 

 

 

 

Tab. 17 uvádí roční přínos z navýšení odběrů tepelné soustavy po odečtení tepelných ztrát, 

které vzniknou navýšením teploty teplonosného média. Propočet této ztráty nám uvádí 

předchozí kapitola. Roční přínos ze zvýšení odběrů tepelné soustavy činní 4 953 962 Kč jak 

uvádí tab. 17. 

 

Tab. 17 Roční přínos po odečtení tepelných ztrát  

 

Roční přínos 

Náklady spojené s přechodem na nové 

parametry (zvýšení tepelných ztrát) 

 Roční přínos 

k pokrytí 

investice 

Kč Kč Kč 

5 463 722 509 760 4 953 962 
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7 PROPOČET NÁVRATNOSTI INVESTICE 

 

   V této kapitole budeme počítat dobu návratnosti investičního projektu, tedy dobu, za kterou 

se nám investice zaplatí. Tento projekt vypočítal možné maximální navýšení přenosové 

kapacity a dodávek tepelné energie o 43 921 GJ. Odběry spotřebitelů hlavně v počátku života 

tohoto projektu nemusí tuto volnou kapacitu čerpat v celém rozsahu. Proto propočteme 3 

varianty doby návratnosti investice, kdy budeme počítat s 1/3, 2/3  a úplným maximálním 

čerpáním cílové přenosové kapacity horkovodu. Pro tyto tři varianty bude propočtena také 

čistá současná hodnota investičního projektu, která bude počítat s diskontní sazbou 3,07 %, 

kterou doporučuje použít pro obdobné výpočty na svých internetových stránkách agentura 

czechinvest. Tyto výpočty v závěru kapitoly vyhodnotíme pomocí grafu, na kterém nejlépe 

uvidíme, jak se nám s využitím přenosové kapacity mění doba návratnosti investice. 

 

7.1  Návratnost při plném maximálním využití navýšené přenosové kapacity 

 

   Tato varianta počítá s plným využitím navýšené přenosové kapacity odběrateli, čili 

odběratelé odeberou plných 43 921 GJ. Dobu prosté návratnosti potom počítáme podílem 

celkových nákladů na investici a přínosu, od kterého odečteme ztráty způsobené navýšením 

teploty teplonosného média.   

 

Finanční rozvaha při realizaci projektu v plném rozsahu 

 

 Investice do zasíťování (předpokládané nové odběry): 24 750 000 Kč 

Tlakové oddělení stávajících PS (zvýš. přenos. kap): 4 760 000 Kč 

Náklady celkem: 29 510 000 

Nárůst prodeje: 43 921 GJ/rok 

Přínos: 5 463 722 Kč 

Navýšení ztrát teplonosného média: 509 760 Kč 

Přínos po odečtení ztrát tepelné energie: 4 953 962 Kč 
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Tab. 18 Doba návratnosti při plném využití navýšené přenosové kapacity 

 

 

Náklady na celý projekt 

[Kč] 

Výnosy při plném využití 

přenosové kapacity [Kč] 

Doba návratnosti 

[roky] 

29 510 000 4 953 962 5,95 

 

 

Při plné využití navýšené přenosové kapacity odběrateli se náklady na investiční projekt vrátí 

za 5,95 roku, tedy za 5 roků a 346 dnů. 

 

Čistá současná hodnota investičního projektu počítaná podle vzorce 6.  

 

n

i
i

i

n

n

k

CF
IN

k

CF

k

CF

k

CF
INNPV

1
2

2

1

1

11
...

11                        (6)

 

15

1
1

0307,01

4953962
000 510 29NPV

 

 

NPV = 28 458 088 Kč 

 

Čistá současná hodnota této varianty investičního projektu při diskontní sazbě 3,07 % a 

předpokládané době životnosti investice 15 let činí 28 458 088  Kč. 

 

 

 

7.2 Návratnost při 2/3 využití navýšené přenosové kapacity 

 

   Tato varianta počítá s  využitím navýšené přenosové kapacity ze 2/3. Odběratelé, tedy 

odeberou 29 280 GJ. Dobu návratnosti potom počítáme podílem nákladů na investici, které 

tvoří 2/3 nákladů na zasíťování avšak náklady na tlakové oddělení musí zůstat v plné výši a 

přínosy, od kterého odečteme 2/3 ztrát způsobených navýšením teploty teplonosného média.   
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Finanční rozvaha při realizaci projektu v 2/3 rozsahu 

 

2/3 investice do zasíťování (předpokládané nové odběry): 16 500 000 Kč 

Tlakové oddělení PS (zvýš. přenos. kap): 4 760 000 Kč 

2/3 nárůst prodeje: 29 280 GJ 

2/3 přínos: 3 642 432 Kč 

2/3 navýšení ztrát teplonosného média: 339 840 Kč/rok 

Přínos po odečtení ztrát tepelné energie: 3 302 592 Kč/rok 

 

Tab. 19 Doba prosté návratnosti při plném maximálním využití navýšené přenosové kapacity 

 

Náklady na 2/3 

investičního projektu 

[Kč] 

Přínosy při 2/3 využití přenosové 

kapacity [Kč] 

Doba návratnosti 

[roky] 

21 260 000 3 302 592 6,43 

 

Při 2/3 využití maximálního navýšené přenosové kapacity odběrateli se náklady na investiční 

projekt vrátí za 6,43 roku, tedy za 6 roků a 157 dnů. 

 

Čistá současná hodnota investičního projektu počítaná podle vzorce 6. 
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NPV = 17 432 083 Kč 

 

Čistá současná hodnota této varianty investičního projektu při diskontní sazbě 3,07% a 

předpokládané době životnosti investice 15 let činí 17 432 083   Kč. 
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7.3  Návratnost při 1/3 využití navýšené přenosové kapacity 

 

   Tato varianta počítá s využitím maximální navýšené přenosové kapacity z 1/3. Odběratelé, 

tedy odeberou 14 640 GJ/rok. Dobu návratnosti potom počítáme podílem nákladů na 

investici, které tvoří 1/3 nákladů na zasíťování avšak náklady na tlakové oddělení musí zůstat 

v plné výši a zisku od kterého odečteme 1/3 ztrát způsobených navýšením teploty 

teplonosného média.   

 

 

Finanční rozvaha při realizaci projektu v 1/3 rozsahu 

 

1/3 investice do zasíťování (předpokládané nové odběry): 8 250 000 Kč 

Tlakové oddělení PS (zvýš. přenos. kap): 4 760 000 Kč 

Investice celkem: 13 010 000 Kč 

1/3 nárust prodeje: 14 640 GJ/rok 

1/3 přínosy: 1 821 216 Kč/rok 

1/3 navýšení ztrát teplonosného média: 169 920 Kč/rok 

Přínos po odečtení ztrát tepelné energie: 1 651 296 Kč/rok 

 

Tab.20 Doba návratnosti při plném využití navýšené přenosové kapacity 

 

Náklady na 1/3 

investičního projektu 

[Kč] 

Přínos při 1/3 využití přenosové 

kapacity [Kč] 

Doba návratnosti 

[roky] 

13 010 000 1 651 296 7,87 

 

   

Při 1/3 využití navýšené přenosové kapacity odběrateli se náklady na investiční projekt vrátí 

za 7,87 roku, tedy za 7 roků a 317 dnů. 

 

Čistá současná hodnota investičního projektu počítaná podle vzorce 6.  
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15

1
1
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13010000NPV

 

 

NPV = 6 406 931 Kč 

Čistá současná hodnota této varianty investičního projektu při diskontní sazbě 3,07% a 

předpokládané době životnosti investice 15 let činí 6 406 931  Kč.  

 

7.4 Grafické vyjádření doby návratnosti 

 

   Pro lepší přehlednost shrneme předcházející kapitoly do grafické podoby. Graf na obr. 6 

vykresluje prostou dobu návratnosti investice v závislosti na využití navýšené přenosové 

kapacity soustavy a finanční rozsah investice. Na tomto grafu levá svislá osa znázorňuje výši 

investice v tisících, vodorovná osa značí nárust prodeje tepla v GJ a pravá svislá osa 

znázorňuje dobu návratnosti v rocích. 

 

 

 

 

Obr. 4 Graf doby návratnosti investice 
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   Graf na obr. 6 shrnuje předchozí propočty prosté doby návratnosti, kdy pro rychlou 

přehlednos může manažer rychleji vyhodnotit, zda při nabídce nového zákazníka na nové 

odběrné místo se firmě Veolia Energie ČR, a.s. při plnánovaném odběru investice vyplatí, či 

nikoli. Levá svislá osa se vztahuje ke křivce, která znázorňuje výši investice, a  pravá svislá 

osa se vztahuje ke křivce návratnosti investice. 
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8 RIZIKA INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

 

 realizujeme investiční projekt, odběry však nenaplní obchodní očekávání 

 obchodní případ nebude realizován ve schváleném rozsahu, například investor omezí 

svou investici a místo původně plánovaných dvou průmyslových hal postaví pouze 

jednu 

 obchodní jednotka vyhlásí bankrot, nebo bude insolventní, z průmyslové zóny odejde, 

odběr tepelné energie ukončí z důvodu dlouhodobě nevyužívaných prostor 

 změna majitele objektu, kdy nový majitel používá budovu k jinému ůčelu a tím změní 

režim odběru tepla, například změna využívání budovy z výrobní haly na skladovací 

halu kterou stačí pouze temperovat 

 neočekávané problémy při výstavbě například schvalování speciálních technologií 

dotčenými orgány nebo neočekáváné problémy při založení stavby- podloží 

 tendence změny zdroje vytápění při změně majitele například pořízení tepelného 

čerpadla jako zdroje tepelné energie k vytápění budovy a teplo z centrálního zdroje 

začne majitel používat pouze jako záložního zdroje při poruše tepelného čerpadla, 

nebo bivalence v případu nízkých venkovních teplot, kdy účinnost tepelného čerpadla 

výrazně klesá 

 masivní použití odpadního tepla při změně používání budov, například při změně 

požívání průmyslové haly na skladovací prostor s použitím chladírenské techniky a 

následný používáním odpadního tepla z této techniky.  

 

Možnosti eliminace rizik investičního projektu: 

 podnik uzavře s odběrateli dlouhodobé smlouvy o odběru tepelné energie 

 podnik povede vhodnou cenovou politiku 

 podnik dopředu prověří pověst odběratele  
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9 ZÁVĚR 

 

   Cílem této diplomové práce je, pomocí získaných teoretických poznatků z odborné 

literatury a ostatních informačních zdrojů, najít vhodné technicko-ekonomické řešení a 

vyhodnotit návratnost investičního projektu týkajícího se navýšení přenosové kapacity 

teplovodní sítě. Jedná se o analýzu konkrétních teplovodní soustavy v oblasti Slovenská 

(město Ostrava). 

 

  Z důvodu rozrůstající se průmyslové zóny v oblasti ulice Slovenská a s tím spjatým 

nárůstem odběrů z teplovodní sítě, která tuto oblast zásobuje tepelnou energii, musí firma 

Veolia Energie ČR, a. s. tento problém řešit. Tento problém, týkající se navýšení přenosové 

kapacity teplovodní sítě, je z technického hlediska možné vyřešit třemi způsoby. Dvě z těchto 

technických možností jsou z ekonomického hlediska velmi nevýhodné. Tato práce tedy 

rozpracovává a ekonomicky vyhodnocuje možnost navýšení přenosové kapacity teplovodní 

sítě přechodem na vyšší teplotní parametry horkovodu, protože jedině toto řešení navýšení 

přenosové kapacity se jeví jako ekonomicky přijatelné. 

 

  Při navýšení přenosové kapacity teplovodní sítě přechodem na parametry sítě horkovodní je 

nutné provést tlakové oddělení stávajících předávacích stanic, což se jeví ekonomicky 

nejnáročnější částí tohoto projektu, a dále je potřeba rozšířit páteřní potrubní síť. Kapitola 

číslo šest tedy propočítává přibližnou investici nutnou na realizaci těchto technických úprav 

teplovodní sítě. S přechodem na vyšší teplotní parametry je spojeno také navýšení tepelných 

ztrát této teplovodní sítě. Tato práce počítá rovněž s těmito náklady na tento projekt.  

 

   Přechodem sítě na parametry horkovodu se zvedne maximální přenosová kapacita až o 

43 921 GJ, jak uvádí kapitola číslo šest, což bude dostačující pro zásobování této oblasti, 

včetně nové zástavby. Noví odběratelé by se mohli připojit k této síti a odebírat tepelnou 

energii bez starosti a zvýšených investic. Kdyby se takto nestalo, museli by investovat 

nemalé finance do svého zdroje tepelné energie jako například do vlastní plynové kotelny, 

tepelného čerpadla. 

 

   Tato práce počítá dobu návratnosti investice ve třech variantách, a to proto, že pro tuto 

námi navýšenou přenosovou kapacitu se ihned po realizaci projektu nemusí podařit najít 

vhodné odběratele. Navýšení bude reálně probíhat zcela jistě po dílčích etapách postupně 
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v závislosti na tržních a ekonomických podmínkách jak v regionu samém, tak i globálně. 

Tato práce proto počítá dobu návratnosti investičního projektu s 1/3, 2/3 a plným využitím 

této maximální navýšené přenosové kapacity. Nejkratší dobu návratnosti má samozřejmě 

tento projekt při plném využití navýšené přenosové kapacity, tedy kdyby zákaznici ihned po 

realizaci projektu odebírali z této tepelné sítě plných 43 921 GJ (toto je samozřejmě varianta 

pouze hypotetická). Tato možnost by byla pro tento projekt ideální, ovšem realita bude 

pravděpodobně jiná. V prvotní fázi života tohoto projektu se využije jen zlomek této 

navýšené přenosové kapacity, proto dalšími propočty doby návratnosti jsou možnosti využití 

přenosové kapacity z 1/3 a 2/3. Doba návratnosti při využití navýšené přenosové kapacity 

z 1/3 činí 7,87 roku což je 7 roků a 317 dnů, kratší dobu návratnosti by samozřejmě měla 

investice při využití přenosové kapacity ze 2/3. Doba návratnosti při této variantě by byla 

6,43 roků, tedy 6 roků a 157 dnů. Při plném využití přenosové kapacity by se investice firmě 

Veolia Energie ČR, a.s. vrátila za 5,95 roku, což je 5 roků a 346 dnů. V této práci je také 

propočítaná čistá současná hodnota investice pro všechny modelové situace. Čistá současná 

hodnota je počítaná na patnáct let. Čistá současná hodnota pro plné využití navýšené 

přenosové kapacity činí 28 458 088  Kč, pro 2/3 využití činí 17 432 083   Kč a pro 1/3 využití 

navýšené přenosové kapacity činí 6 406 931  Kč. 

    

   

   Při plném rozsahu investičního projektu a při jeho 2/3 realizaci je doba návratnosti 

z ekonomického hlediska přijatelná. U realizaci 1/3 rozsahu investičního projektu je nutno 

přihlédnout k rizikům investice, které jsou popsány v předešlé kapitole. Pro firmu  Veolia 

Energie ČR, a.s., by však bylo škoda nevyužít této šance na další rozšíření svých odběratelů a 

je pouze na obchodním oddělení Veolia Energie ČR, a.s., aby dojednalo výhodné obchodní 

podmínky pro všechny strany obchodního kontraktu.  

Metodický přístup použitý v této práci k hodnocení technicko-ekonomického rozvoje 

stávající tepelné sítě je použitelný obecně, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétním 

provozně technickým specifikům. 
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