
 

 

   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta  

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU 
 

 

 

diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                                      Zuzana Pechová 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Vaněk, Ph.D. 

 

 

 

 

Most 2009 

 



 

 

   

 



 

 

   

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala vedoucímu diplomové práce panu Ing. Michalu Vaňkovi za 

konzultace a praktickou pomoc v průběhu zpracování diplomové práce. Panu Ing. 

Vladimíru Fischerovi za konzultace a poradenství z praxe projektového managementu. Ing. 

Filipovi Šimmerovi za odbornou pomoc a konzultace v rámci zpracování kapitol týkajících 

se oboru stavebnictví a zateplování a vedení firmy Středisko pro úspory energie, Most za 

pomoc, kontrolu a ověření výsledků ekonomického vyhodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava (dále jen 

VŠO-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 

35 odst.3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k presentačnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci obsažené  

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé  diplomové práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci, nebo poskytnutí licence 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Mostě 30.4.2009       Zuzana Pechová 

 

 

 

 

 



 

 

   

Anotace 

Diplomová práce se zabývá vypracováním předběžné studie proveditelnosti.          

Představuje předinvestiční fázi projektu a plánování jako nejdůležitější část projektového 

managementu. Teoretická část diplomové práce představuje základní pojmy projektového 

managementu a  pojednává o teoretických východiscích projektového managementu. 

Představuje sled čtyř fází projektu od přípravy až po realizaci projektu. I když samozřejmě 

hraje podstatnou roli velikost projektu, můžeme zde vysledovat, jak je postupováno při 

prakticky jakémkoli investičním záměru. V praktické části najdeme vypracování čtyř 

konkrétních variant projektu. Každou z těchto variant je nutno zhodnotit a vybrat optimální 

variantu a doporučit ji k realizaci. Studie se zaměřuje na předprojektovou fázi projektu, 

tzn. odhadnout náklady a přínosy investice. Klíčovou a přínosnou částí této práce jsou 

názorné postupy vyhodnocování ekonomické efektivnosti případné investice a kritérií s ní 

spojené.  

Klíčová slova: 

projekt, předběžná studie proveditelnosti, efektivnost investice, doba návratnosti 

investice, vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota toku hotovosti, návratnost 

investice, ekonomické vyhodnocení 

 

Annotation 
Thesis concerns elaboration of a feasibility study. It presents pre-investment phase 

of a project and planning as the most important part of project management. Theoretical 

part of the thesis presents basic ideas and describes theoretical resourced of project 

management. It presents consecution of four project phases from preparation to project 

implementation.  Though the project size plays important role, we can trace certain 

procedure in any investment intention. In practical part we can find elaboration of 4 

particular projects. Every of these variations it is necessary to evaluate and choose the ideal 

option and then to recommend it for implementation. The Study focuses on pre-project 

phase of a project i.e. to estimate costs and return of the investment. Key contributions of 

this work are practical procedures of economic efficiency evaluations of possible 

investment and of concerned criteria. 
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Seznam zkratek 

CF cash flow 

DPH daň z přidané hodnoty 

E.I.A. Environment Impact Assessment - posouzení vlivu na životní prostředí  

EPS extrudovaný polystyren 

FTP finanční tok projektu 

HDO spínací režim, způsob přepínání tarifů a blokování spotřebičů 

IN investiční náklady  

IRR vnitřní výnosové procento 

IVL  součinitel provzdušnosti okenních spár, neboli kolik m³ vzduchu projde za sekundu 

jedním metrem okenní spárou při rozdílu tlaku. 

KFT kumulovaný finanční tok 

MVC malto-vápenno-cementová omítka 

NPV čistá současná hodnota hotovosti 

PN provozní náklady 

U součinitel prostupu tepla, neboli kolik tepla projde 1 m² při rozdílu teplot 1 K. 

U úspory, mimořádné náklady na opravy a údržbu spojené s dosažením úspor energie  

PN provozní náklady 

Ts prostá doba návratnosti 

Tsd – reálná doba návratnosti investice 
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1 Úvod  

„Projektovým managementem rozumíme souhrn všech aktivit spočívající 

v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti sloužící k realizaci 

specifických cílů a záměrů. Jde o aplikaci znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 

aktivity projektu tak, aby splnily požadavky na projekt.“ [1]. Zaujímá v mnoha zemích 

světa důležitou roli jako efektivní a účinný nástroj např. při plánování a organizaci 

procesů, řešení krizí a time managementu. Aplikovatelnost projektového managementu je 

velmi široká, jeho metody jsou používány nejen v technických oborech, s nimiž je 

projektové řízení v České republice nejčastěji spojováno, ale i v dalších oblastech. Tato 

diplomová práce by měla čtenáře seznámit s problematikou přípravy a plánování projektů 

ve smyslu řízených procesů, které mají svůj začátek a konec, přesná pravidla řízení a 

regulace. „Projekt je dočasný sled aktivit, který má určený cíl a zdroje čerpání, které jsou 

přeměňovány na výstupy. Projekt má svůj plán a probíhá v krocích a procesech, které se 

prolínají a doplňují“ [1]. Efektivnost investice realizovaného projektu bývá pro každého 

investora – „fyzická nebo právnická osoba, která stavbu financuje“ [6] klíčovým faktorem 

ovlivňujícím prosperitu. V dnešní době se bez realizace investičních projektů neobejde 

téměř žádná firma. Toto je také jeden z důvodů, proč se otázky projektového managementu 

dostávají do popředí všech vyspělých organizací, které chtějí obstát v konkurenčním boji a 

získat výrazné konkurenční výhody.  

Cílem této práce je vypracovat a popsat, na konkrétním plánovaném investičním 

záměru, předběžnou studii proveditelnosti (technicko-ekonomickou studii), jakožto 

základní prvek předinvestiční fáze projektového managementu. Prozkoumat, porovnat a 

posoudit všechny varianty přicházející v úvahu. Provést  technicko-ekonomické 

zhodnocení a nastínit tak investorovi zda je projekt  pro investora dostatečně atraktivní či 

naopak. Zjistit zda ekonomická návratnost je do té míry slibná, že již na základě této studie 

lze rozhodnout o realizaci projektu. Pokusím se informovat a představit předinvestiční část 

projektového managementu na konkrétním případě. Tedy názorně předvést teoretické 

poznatky a ukázat jak se v této oblasti postupuje v běžné praxi. 

V závěru práce seznámím čtenáře s ekonomickým zhodnocením investičního 

projektu. Pokusím se podat návrh na pokračování  realizace daného projektu. V případě 

této diplomové práce je daným investičním záměrem zateplování rodinného domu. 
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2 Teoretická východiska projektového 

managementu 

 Tento uvedený obecný postup při realizaci technologické investice je určen pro 

seznámení se s tímto procesem, základními používanými pojmy a jejich souvislostmi. 

Poskytuje přehled o jednotlivých fázích projektu a jejich posloupnostech od zahájení 

přípravných prací až po zrealizování investičního záměru. 

„Proces přípravy a realizace projektů lze rozdělit do  čtyř základních fází. 

- předinvestiční, 

- investiční, 

- provozní, 

- ukončení provozu a likvidace“ [2]. 

Každá z těchto fází je důležitá z hlediska úspěšnosti  projektu.  

2.1 Předinvestiční fáze projektu 

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat především předinvestiční fázi, neboť 

informace a poznatky marketingové, technické, ekonomické a finanční povahy, které se 

získají v této fázi projektu značně ovlivňují úspěch či neúspěch daného projektu. Její 

zpracování není zpravidla levné, ale nemělo by to investora odradit od pečlivé přípravy 

projektu, neboť tím může často předejít značným ztrátám spojeným s vložením prostředků 

do špatného projektu, který by skončil neúspěchem. 

2.1.1 Předběžná Studie proveditelnosti (pre-feasibility study) 

V praxi také často nazývaná jako Předběžná technicko-ekonomická studie je 

zahájením činnosti projektového managementu. Tato studie slouží pro první posouzení 

záměrů z technického a ekonomického pohledu a pro porovnání výsledků studie se 

strategickými záměry investora. Výsledná zpráva Předběžné studie proveditelnosti 

obsahuje doporučení, zda pokračovat v práci na projektu a jaká je vybraná doporučovaná 

alternativa(y). Vypracování takovéto studie je časově a finančně náročný úkol, což by ale 

investor měl být ochoten přijmout v zájmu úspěšnosti realizace projektu. 

„Cílem zpracování předběžné studie proveditelnosti je určit zda: 
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- Byly posouzeny všechny možné varianty projektu, 

- Určité aspekty projektu jsou natolik závažné, že vyžadují závažné šetření pomocí 

podpůrných a doplňkových studií, jako jsou např. marketingové průzkumy, 

laboratorní testy, poloprovozní testy aj. 

- Základní myšlenka na které je projekt založen, je pro investora dostatečně 

atraktivní či naopak 

- Ekonomická návratnost je do té míry slibná, že již na základě této studie lze 

rozhodnout o realizaci projektu 

- Stav životního prostředí v předpokládané lokalitě realizaci projektu a potenciální 

dopady tohoto projektu jsou v souladu s existujícími standardy ochrany životního 

prostředí.“ [2]. 

 

„Předběžná studie proveditelnosti obvykle obsahuje následující položky: 

- Jasnou definici problému 

- Podnikatelské předpoklady (ekonomická výhodnost?) 

- Druh / Klasifikace projektu (tj. týká se zlepšení v oblasti zdraví, bezpečnosti, 

životního prostředí, údržby, zlepšení ekonomiky podniku apod.) 

- Definice alternativ (včetně alternativy nedělat nic) 

- Preferovaná alternativa(y) 

- Odhad investičních nákladů  

- Odhad provozních nákladů 

- Ekonomická analýza zahrnující solidnost, rizika a citlivosti 

- Časový harmonogram 

- Shoda s dlouhodobými cíli investora.“ [6]. 

  

Je třeba hodnotit především ekonomické dopady jednotlivých variant. Výsledkem 

posouzení předběžné studie proveditelnosti je buď zpracování detailnější studie 

proveditelnosti (v případě značné potenciální efektivnosti projektu), či rozhodnutí o 

zastavení dalších prací  na přípravě projektu (v případě malé efektivnosti a velké míry 

rizika projektu) 
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2.1.2 Studie proveditelnosti (feasibility study) 

Neboli  technicko-ekonomická studie je nepovinný krok ve fázi přípravy projektu 

mezi Předběžnou studií proveditelnosti a Zadáním stavby. Jde o mezistupeň  při definování 

projektu, před uvolněním prostředků na kompletní projektování a je iniciována vedením 

investora. Na základě zprávy Studie proveditelnosti vedení investora rozhodne, zda 

pokračovat následnými kroky investiční fáze projektu. 

Když je Studie proveditelnosti vypracována, jsou části jejího rozsahu převzaty do 

následujícího kroku (Zadání stavby) jako součást.  

„Studie proveditelnosti obvykle obsahuje následující prvky: 

- Veškeré komerční, technické, finanční a  ekonomické požadavky a jejich kritické 

vyšetření 

- Investiční náklady projektu (přesnost odhadu investičních nákladů u průmyslových 

projektů je 30% - 50%), jeho náklady a výnosy v období provozu a propočty 

ukazatelů ekonomické efektivnosti, 

- Vyhodnocení dopadu na oblast ochrany zdraví, bezpečnosti práce, životního 

prostředí 

- Předběžný harmonogram realizace projektu a plán zahrnující požadavky na 

personální zabezpečení a rozdělení práce (smluvní alternativy) 

- Údaje pro finančně-ekonomické analýzy a hodnocení projektu a jeho jednotlivých 

variant 

- Identifikace základních rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů na projekt. 

 

Základem přístupu ke zpracování Studie proveditelnosti je tzv. iterační 

optimalizační proces se zpětnými vazbami. To znamená, že k volbě základních 

charakteristik projektu se dospívá postupnými kroky, respektujícími existující závislosti 

mezi těmito charakteristikami (např. závislost velikosti výrobní jednotky a 

technologického celku a umístění jednotky). Zpětné vazby jsou dány tím, že výsledky 

volby určité charakteristiky projektu v některém z následujících kroků nás nutí vrátit se 

k určitým přehodnocením a modifikovat předchozí rozhodnutí.“ [2] 

Výsledkem Studie proveditelnosti je výběr nejvýhodnější varianty projektu. 

Struktura a náplň jak předběžné, tak samotné studie proveditelnosti jsou analogické. Rozdíl 

spočívá zejména v detailním rozpracování informací a hloubce analýzy a prověřování 



Zuzana Pechová: Zpracování předběžné studie proveditelnosti zateplení rodinného domu 

2009 5 

variant projektu. Značně podrobné vyšetření existujících variant by mělo proběhnout již 

v rámci zpracování předběžné studie zpracovatelnosti, jelikož ponechat to až na vlastní 

studii proveditelnosti by bylo příliš nákladné a časově náročné. 

Velké projekty jsou charakteristické poměrně vysokými nároky na komunikační, 

řídící a kontrolní činnosti. Velké projektové týmy dodavatele i zákazníka složené z desítek 

pracovníků často pracují několik let na realizaci projektového záměru. „Poměrně velká 

pozornost je obvykle věnována metodicko-procesním aspektům projektového řízení, 

plánování a souvisejícím nástrojům. Neméně důležitými aspekty efektivního projektu je 

ovšem systém řízené (prokazatelné) komunikace a správa rozsáhlé projektové 

dokumentace. 

Zajištěním kvalitního projektového řízení lze dosáhnout dodržení následujících 

dílčích projektových úkolů, které jsou klíčové pro úspěch projektu a splnění projektových 

cílů: 

- Dodržení rozpočtu projektu a minimalizace zbytečných nákladů  

- Dodržení termínů projektu  

- Identifikaci rizik projektu a pokrytí těchto rizik v předstihu  

- Naplánování a zajištění realizačních kapacit projektu  

- Naplánování a zajištění finančních i technických zdrojů potřebných pro realizaci 

projektu  

- Nastavení komunikačního rozhranní se zákazníkem včetně definice organizační 

struktury, pravomocí a odpovědností  

- Zajištění kvality projektových výstupů  

Zajištění kvalitní a vypovídající projektové dokumentace.“ [6] 

 



Zuzana Pechová: Zpracování předběžné studie proveditelnosti zateplení rodinného domu 

2009 6 

3 Zpracování předběžné studie proveditelnosti 

zateplení rodinného domu 

Cílem předběžné studie proveditelnosti je prozkoumat danou problematiku a  

posoudit ekonomické, technologické a ekologické dopady všech možných variant projektu. 

Dokázat jestli je projekt pro investora výhodný či nikoli. 

Proč zateplovat 

Zateplování objektu zateplovacími systémy přináší pozitivní změny jak z 

ekonomického, tak s technického hlediska. Tyto důvody nabývají reálnou hodnotu nejen u 

nových staveb, ale i při dodatečném zateplení budov starších, kde se samotným zateplením 

zlepšuje technický stav budovy a estetický vzhled. Odstraňují se nedostatky ze zanedbané 

údržby a zároveň se přibližují technické parametry stavebních konstrukcí současným 

požadavkům, čímž se zvyšuje tržní hodnota objektu. Investice do zateplení budov je při 

stoupajících cenách energií výhodná a její zhodnocení stoupá s nárůstem cen energií a 

vytápění.  

„Pozitiva zateplení 

- snížení výdajů na vytápění či klimatizaci až o 40-60%  

- kratší topná sezóna  

- snížení rizika kondenzace  

- omezení vzniku plísní  

- možnost instalace topného zařízení s nižším výkonem  

- eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci  

- všeobecně lepší odolnost vůči klimatickým změnám  

- eliminace tepelných mostů (místně ohraničené plochy ve stavebních dílech, které ve 

srovnání s hlavní plochou vykazují podstatně nižší kvalitu tepelné izolace[5]). 

- ochrana před hlukem  

- zvýšení povrchové teploty vnitřní stěny  

- nový vzhled fasády  

 Při zateplení objektu nedochází k promrzání zdiva, konstrukce je prohřátá a tepelné 

ztráty jsou minimální“ [8, 12.12.2008 20:50hodin]           
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                       Obrázek  1: Zateplený objekt 

Zdroj: [8] 

 
                    Obrázek 2: Nezateplený objekt 

Zdroj: [8] 

 

3.1      Energetické posouzení objektu 

Tato část diplomové práce popisuje dům z technického hlediska, jeho dispozice a 

předpoklady pro zateplení. Dále zde nalezneme navržené varianty a zpracované vstupní 

hodnoty pro následné technicko-ekonomické vyhodnocení. 

3.1.1  Charakteristika objektu 

K navržení variant zateplení a jejich vyhodnocení je nutno znát následující 

informace. 
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Základní informace 

Řešený objekt se nachází v katastrálním území Nová Ves v Horách, okres Most. 

Jedná se oblast s nadmořskou výškou 800 m.n.m. Objekt je osaměle stojící a nechráněný 

proti větrům. Přístup k objektu je z jihozápadní strany z místní asfaltové komunikace.  

Dispozice objektu 

Objekt je třípodlažní s dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním 

podlažím. Zastavěná plocha činí 260 m². Obestavěný prostor pak činí 1170 m³.  

V podzemním podlaží objektu se nachází jediná místnost, která slouží jako sklep. V 

tomto prostoru  vyvěrá spodní voda do kamenné studánky.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací pokoj s ložnicí, kuchyně s 

jídelnou a technická místnost. V technické místnosti je umístěn zdroj tepla. Jedná se o 

elektrokotel. V severovýchodní části prvního nadzemního podlaží je využívaná jako 

restaurace.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory pokojů a ateliér výtvarné tvorby 

majitele objektu. 

Stávající konstrukční řešení 

Stáří objektu se odhaduje cca 100 let. Nosný systém je tvořen nosnými stěnami z 

cihel plných formátu 290 x 140 x 65 mm. Tloušťka obvodového zdiva je  600 mm. Strop 

nad sklepem je řešen cihelnou valenou klenbou s štěrkovým násypem. Podlahy ve zbytku 

prvního nadzemního podlaží jsou řešeny betonovou deskou na rostlém terénu. Strop nad 

prvním nadzemním podlaží je řešen valenými cihelnými klenbami osazenými do 

válcovaných ocelových I-profilů. Záhlaví kleneb je zatíženo štěrkovou vrstvou. Vlastní 

podlaha je řešena dřevěnou podlahou, která je provedena na vazných trámech. Ty jsou 

uloženy na obvodových zdech a na střední zdi. Pozednice je umístěna přímo na vazných 

trámech. Sklon střechy činí 450. Střecha je zateplená 50 mm skelné vaty.  Střešní krytina je 

řešena eternitovými šablonami. Střecha nad hospodou je pultová a je řešena trapézovým 

plechem. Střecha je zateplena 50 mm skelné vaty. Podhled je řešen sádrokartonovými 

deskami. Okna a dveře jsou původní dřevěná. Objekt je současné době vytápěn 

elektrokotlem. V této oblasti není zaveden zemní plyn. 
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3.2 Varianty zateplení konstrukcí 

Zateplení objektu bude provedeno na doporučené hodnoty dle technické normy 

ČSN 73 0540.1 

Předpokládaná životnost zateplovaných konstrukcí činí cca 30 let. V této době se 

nepředpokládají výrazné náklady na udržování těchto konstrukcí. 

Zateplení podlah se nepředpokládá vzhledem k obydlení objektu a k složitosti 

provádění. 

Vstupní náklady jsou proto odvozeny dle rozpočtového sborníku firmy RTS 

Stavitel 2008. RTS Stavitel 2008 je software vhodný pro podnikatele ve stavebnictví, kteří 

potřebují pro svoji práci rychlý a jednoduchý přehled, který umožňuje efektivní zpracování 

cenových nabídek včetně souvisejících údajů a dat. 

Jednotlivé varianty jsou navrženy na základě výše uvedených informací (dispozice 

a umístění domu) a níže uvedených technických údajů, ze kterých se při zateplování 

objektů vychází. 

3.2.1 Stanovení roční spotřeby tepla 

Spotřeba tepla byla stanovena denostupňovou metodou spotřeby tepla2 za vstupních 

okrajových podmínek [5]: 

1) klimatické poměry: 

- venkovní výpočtová teplota:  –18 0C 

- průměrná venkovní teplota:  0,7 0C 

- počet dnů otopného období: 257 

- krajina: s intenzivními větry 

- poloha budovy: nechráněná 

- druh budovy: osaměle stojící 

- charakteristické číslo budovy: 12. 3 

 
                                                
1 Tepelná ochrana budov. funkční požadavky. Platnost od 1.května 2007 
2 vyhodnocuje tepelný tok mezi vnitřním prostředím objektu a venkovním prostředím 
3 technický údaj – zatíženost větrem 
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2) vnitřní návrhové teploty: 

- pokoje, kuchyň  22 0C 

- koupelna : 24 0C 

- chodba, zádveří: 20 0C 

- technická místnost: 10 0C 

průměrná teplota v objektu: 20 0C 

 

3) tepelně technické parametry stavebních konstrukcí: 

- obvodová stěna před zateplením: 1,11 W/ m2K 

- obvodová stěna po zateplení: 0,25 W/m2K 

- střecha před zateplením: 0,63 W/m2K 

- střecha po zateplení: 0,20 W/m2K 

- podlaha nezateplená: 2,1 W/m2K 
- okna stávající : U = 2,1 W/m2K, IVL = 1,9·10-4  m3/m s Pa0,67 

- okna nová : U = 1,2 W/m2K, IVL = 0,6.10-4  m3/m s Pa0,67 

- délka okenních spár: 105m 

4) tepelná ztráta objektu je počítaná podle vzorce: 

 tkSQ  , kde 

S – plocha 

k – součinitel prostupu tepla 

∆ t – rozdíl teplot 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden obálkovou metodou4 dle ČSN 06 02105. Ve 

výpočtu je zahrnut vliv tepelných mostů6 10% přirážkou k součiniteli prostupu tepla, 

                                                
4 Obálková metoda je způsob výpočtu tepelné ztráty objektu, která vyplývá z jednotlivých konstrukcí 

ohraničující vytápěný prostor, tj. obvodové stěny, výplně otvorů, střecha (strop)  a podlaha.  

5 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. Platnost od  1. srpna 2008 

6 oblast konstrukce, kde hustota tepelného toku prostupujícího touto oblastí je vyšší než oblastí na ní 

navazující   
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součinitel prostupu tepla oken a dveří je navýšen o 15% jako přirážka na malou akumulaci. 

Ve výpočtu se uvažuje s přirozeným větráním v obytných místnostech hodnotou 

násobnosti výměny vzduchu 0,5/hod a v koupelně a na WC hodnotou 1-1,5/hod. Výpočty 

jsou uvedené u jednotlivých variant zateplení. 

Roční spotřeba tepla [5]: 

- stávající stav: 58 MWh/rok 

- varianta č.1: 46,6 MWh/rok 

- varianta č.2: 34,3 MWh/rok 

- varianta č.3: 39,2 MWh/rok 

- varianta č.4: 26,9 MWh/rok 

3.2.2 Varianta zateplení č.1 

Varianta č.1 řeší pouze zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím 

systémem. Zateplení bude provedeno v následující skladbě: 

stávající konstrukce [5] 

- stávající vnitřní MVC omítka tl.15 mm 

- stávající obvodová konstrukce z cihel plných tl. 600 mm 

- venkovní omítka MVC tl. 15 mm 

zateplená konstrukce  

- stávající vnitřní MVC omítka tl.15 mm 

- stávající obvodová konstrukce z cihel plných tl. 600 mm 

- venkovní omítka MVC tl. 15 mm 

- lepicí vrstva tl. 2 mm 

- tepelný izolant EPS tl. 100 mm  

- jádrová vrstva s výztužnou sítí tl. 4 mm 

- tenkovrstvá probarvená omítka s penetrací tl. 3 mm 

stávající konstrukce obvodových stěn: Uos = 1,11 W/m²,K 

stávající konstrukce obvodových stěn po zateplení: Uon =  0,25 W/m²,K 

  

vstupní náklady 

Cena zateplení 1 m² obvodových stěn včetně montáže činí: 1100,- / m² včetně DPH 
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Plocha obvodových stěn:  245 m². Veškeré náklady jsou uváděny včetně DPH. 

Celkem 269 500 Kč. 

výpočtová tepelná ztráta varianta č.1  

- tepelná ztráta střechou: 265·0,63·36 = 6,0 kW 

- tepelná ztráta SO: 245·0,25·36 = 2,2kW 

- tepelná ztráta podlahou: 236·2,1·13 = 6,5 kW 

- tepelná ztráta okny prostup: 40·2,1·36 = 3,1kW 

- tepelná ztráta větráním: 1300·1,9·10-4·105·12·0,7·36 = 7,9 kW 

celková tepelná ztráta objektu varianta č.1: 25,7 kW 

3.2.3 Varianta zateplení č.2 

Varianta č.2 vychází z varianty č.1 a dále řeší výměnu stávajících okenní a dveřních 

výplní. 

Stávající okenní a dveřní výplně jsou na konci své životnosti. 

Parametry stávajících výplní: U = 2,1 W/m²,K,  IVL = 1,9·10-4 m³/s,m,Pa0,67
 

Parametry nových výplní - dřevěná eurookna: U = 1,2 W/m²,K, IVL= 0,6 * 10-4 

m³/s,m,Pa0,67
 

vstupní náklady  

cena zateplení 1m² obvodových stěn včetně montáže činí: 1100,- / m² včetně DPH 

- plocha obvodových stěn:  245 m² 

- plocha oken a dveří: 40 m² 

- průměrná cena za 1 m² oken a dveří: 3500,- 

celkem 409 500 Kč 

výpočtová tepelná ztráta varianta č.2  

- tepelná ztráta střechou: 265·0,63·36 = 6,0 kW 

- tepelná ztráta SO: 245·0,25·36 = 2,2kW 

- tepelná ztráta podlahou: 236·2,1·13 = 6,5 kW 

- tepelná ztráta okny prostup: 40·1,2·36 =  1,7kW 

- tepelná ztráta větráním: 1300·0,6·10-4 ·105·12·0,7·36 = 2,5 kW 

celková tepelná ztráta objektu varianta č.2: 18,9 kW 
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3.2.4 Varianta zateplení č.3 

Varianta č.3 řeší zateplení obvodových stěn dle var. č.1 a zateplení střechy. Při 

zateplování střechy bude do nákladů stavby zahrnuta demontáž stávajícího obložení krokví 

a provedení nového obložení krokví kontralatěmi s provedením parozábrany a 

protipožárních sádrokartonových podhledů. 

stávající konstrukce střechy [5] 

- sádrokartonový podhled z desek tl. 12,5 mm 

- kontralatě 50/50 mm 

- stávající krokve 120/160 s vložením tepelné izolace ze skelné vaty  tl. 50 mm 

- stávající dřevěný záklop tl. 22 mm 

- stávající paropropustná pojistná hydroizolace 

- stávající eternitová střešní krytina  

konstrukce střechy po zateplení  

- nové obložení sádrokartonovými deskami Knauf tl. 15 mm 

- nová tepelná izolace pod krokvemi z minerální vlny Rockmin tl. 50 mm + 

kontralatě 50/50 mm 

- nová parozábrana Nicobar 170 SE 

- stávající krokve 120/160 s vložením nové tepelné izolace Rockmin 160 mm 

- stávající dřevěný záklop tl. 22 mm 

- stávající paropropustná pojistná hydroizolace 

- stávající eternitová střešní krytina  

 

stávající konstrukce střechy: Uss = 0,63 W/m²,K 

konstrukce střechy po zateplení: Usn = 0,20 W/m²,K 

vstupní náklady 

cena zateplení 1m² obvodových stěn včetně montáže činí: 1100,- / m² včetně DPH 

- plocha obvodových stěn:  245 m² 

- cena demontáže stávajícího obložení krokví, zateplení krokví a provedení nového 

obložení: 1300,- / m² 

- plocha střechy 265m² 

celkem 614 000 Kč 
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výpočtová tepelná ztráta varianta č.3  

- tepelná ztráta střechou: 265·0,20·36 = 1,9 kW 

- tepelná ztráta SO: 245·0,25·36 = 2,2kW 

- tepelná ztráta podlahou: 236·2,1·13 = 6,5 kW 

- tepelná ztráta okny prostup: 40·2,1·36 = 3,1kW 

- tepelná ztráta větráním: 1300·1,9·10-4·105·12·0,7·36 = 7,9 kW 

celková tepelná ztráta objektu varianta č.3: 21,6 kW 

3.2.5 Varianta zateplení č.4 

Tato varianta vychází v varianty č.3  a dále navrhuje výměnu okenních otvorů. 

Stávající okenní a dveřní výplně jsou na konci své životnosti. 

Parametry stávajících výplní: U =2,1 W/m²,K,  IVL = 1,9·10-4 m³/s,m,Pa0,67 

Parametry nových výplní - dřevěná eurookna: U  = 1,2 W/m²,K,  IVL = 0,6·10-4 

m³/s,m,Pa0,67 

vstupní náklady 

cena zateplení 1m² obvodových stěn včetně montáže činí: 1100,- / m² včetně DPH 

- plocha obvodových stěn:  245 m² 

- cena demontáže stávajícího obložení krokví, zateplení krokví a provedení nového 

obložení: 1300,- / m² 

- plocha střechy 265m² 

- plocha oken a dveří: 40 m² 

- průměrná cena za 1m² oken a dveří: 3.500,- 

celkem 754 000 Kč 

výpočtová tepelná ztráta varianta č.4  

- tepelná ztráta střechou: 265·0,20·36 = 1,9 kW 

- tepelná ztráta SO: 245·0,25·36 = 2,2kW 

- tepelná ztráta podlahou: 236·2,1·13 = 6,5 kW 

- tepelná ztráta okny prostup: 40·1,2·36 =  1,7kW 

- tepelná ztráta větráním: 1300·0,6·10-4·105·12·0,7·36 = 2,5 kW 

celková tepelná ztráta objektu varianta č.4: 14,8 kW 



Zuzana Pechová: Zpracování předběžné studie proveditelnosti zateplení rodinného domu 

2009 15 

Výpočtová tepelná ztráta objektu před zateplením:  

- tepelná ztráta střechou: 265·0,63·36 = 6kW 

- tepelná ztráta SO: 245·1,11·36 = 9,8kW 

- tepelná ztráta podlahou: 236·2,1·13 = 6,5 kW 

- tepelná ztráta okny prostup: 40·2,1·36 = 3,1kW 

- tepelná ztráta větráním: 1300·1,9·10-4·105·12·0,7·36 = 7,9 kW 

celková tepelná ztráta objektu před zateplením: 33,3 kW 

3.2.6 Náklady na vytápění objektu 

Objekt je vytápěn stávajícím elektrokotlem (účinnost 95%). Ten je spínán 

systémem HDO a spínaný v době nízkého tarifu pro přímotopné elektrické vytápění 

(během doby vysokého tarifu kotel není možno zapnout). Provozní náklady v 1.roce 

investice (rok 2008). Dodavatel elektřiny je Skupina ČEZ a.s. 

 „Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti jsou uvedeny včetně regulovaných 

cen za dopravu elektřiny, DPH (v závorkách), v Kč, platné pro celý kalendářní rok 2008.  

Ve výpočtech se počítá se sazbou D45d, jistič 40A - měsíční sazba 485,5+47,6 = 

533 Kč za měsíc, 6396 Kč za rok. Cena tepla 2080 Kč za 1 MWh“ [10, 7.11.2008 

9:30hodin] viz.Tabulka 4 

Vypočteno podle vzorce: RSTCTPMMS    

MS – měsíční sazba 

PM – počet měsíců 

CT – cena elektrické energie, cena za 1 MWh 

RST – roční spotřeba tepla 

Výpočet nákladů na vytápění  

- Před zateplením....533·12 + 2080·58 = 127 052 Kč 

- Varianta 1 ………533·12 + 2080·46,6 = 103 337 Kč 

- Varianta 2……….533·12 + 2080·34,3 = 77 750 Kč 

- Varianta 3……….533·12 + 2080·39.2 = 87 943 Kč 

- Varianta 4……….533·12 + 2080·26,9 = 62 356 Kč 

 

doba životnosti zateplení: 30 let - horizont posudku návratnosti investice 
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Hodnocení technické ekonomické efektivnosti úsporných opatření je obecně 

prováděno na bázi porovnání finančních efektů plynoucích z realizace hodnoceného 

opatření a finančních nároků spojených s realizací navrženého úsporného řešení. 

4.1 Obecné zásady vyhodnocování ekonomické efektivnosti 

„Opatření lze z hlediska nároků na finanční zdroje rozdělit na: 

1) beznákladová 

2) nákladová – realizovaná v rámci oprav a údržby vyžadující finanční prostředky  

Všechna opatření realizovaná bez nároků na finanční zdroje vedou k úsporám 

energie a jsou vždy ekonomicky efektivní. Jedná se zejména o organizační opatření, 

zlepšení obchodních smluv, úsporné chování spotřebitelů. 

Opatření vyžadující finanční prostředky je nezbytné vždy vyhodnotit na základě 

kritérií ekonomické efektivnosti. Tato opatření jsou rozdělena do dvou skupin: 

1) nízkonákladová opatření, která lze realizovat v rámci oprav a údržby zařízení a 

jsou financována z provozních prostředků. Této práce se netýkají, jsou uvedeny 

proto, aby byl zřejmý rozdíl s druhou skupinou 

2) vysokonákladová opatření jsou založena na realizaci rekonstrukce či náhrady 

málo efektivních stávajících energetických zařízení a vyžadují vynaložení 

investičních nákladů spojených s pořízením nově instalovaných zařízení či 

stavebních úprav 

U nákladových opatření se vychází z hodnocení přínosu z jejich realizace na hospodářský 

výsledek hospodářského subjektu, tj. jeho zisku resp. nákladů a toku hotovosti.  

Jednotlivá kritéria: 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti opatření  se používají zejména kritéria založená na 

diskontování.“ [7] 

 

„čistá současná hodnota toku hotovosti (net present value NPV)   

vyjadřuje se za účelem stanovení ekonomické efektivnosti celkového kapitálu použitého 

k financování projektu jak z pohledu projektu, tak z pohledu investora. 
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Diskontní činitel (1+r) – úročitel, slouží k přepočtu různodobých příjmů a výdajů ke 

stejnému časovému okamžiku a jejich vzájemnému porovnání. 

r – diskontní míra, výše diskontu se odvíjí od nákladovosti kapitálu, nebo od očekávané 

míry výnosnosti. 

Th – doba hodnocení 

IN – investiční náklady, neboli výdaje kapitálového charakteru spojené s pořízením 

energetických zařízení a stavebních konstrukcí. 

    t
tt

Th

t
rINUNVP 



 1
1

    

vnitřní výnosové procento (internal rate of return IRR) 

je diskontovaný součet rozdílů příjmů a výdajů v jednotlivých letech hodnoceného období 

navrženého projektu. 

  01
1

 


 t
Th

t
t IRRCF  

dynamická – reálná – doba návratnosti investice Tsd (dynamic pay back period) 

  01
1

 


 t
Tsd

t
t rCF   “ [9, 8.11.2008 22:00hodin] 

„prostá doba návratnosti Ts 

je nejjednodušší, nejméně vhodná, ale naopak velice často užívané ekonomické kritérium. 

Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a 

zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. Standardně se 

prostá doba návratnosti počítá dle následujícího vzorce: 

CF
INTs   

Kde jsou: 

IN – investiční, jednorázové náklady 

CF  - roční peněžní toky (cash flow), zde počítáme CF jako roční úsporu, což reprezentuje 

změnu provozních nákladů vyvolaných realizací zateplení a stanoví se jako rozdíl 

provozních nákladů před a po realizaci opatření. Tento vzorec ovšem neumožňuje počítat s 

rozdílnými peněžními toky (cash flow) v jednotlivých letech. 
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„Tato kritéria jsou založena na:  

- stanovení ročních čistých toků hotovosti 

- přepočtů různodobých čistých toků na současnou hodnotu pomocí diskontního 

činitele (mimo prostou dobu návratnosti). 

čistý tok hotovosti (cash flow) v daném roce se pro opatření navržená a hodnocená v rámci 

ekonomického posouzení stanovuje takto:  

a) u nízkonákladových patření 

PNUCF   

Kde  

U (úspory) se stanoví jako rozdíl  nákladů na vytápění před a po realizaci zateplení, 

přičemž jejich výše se opakuje po dobu trvání realizovaného opatření. 

PN (provozní náklady) jsou mimořádné náklady na opravy a údržbu spojené s dosažením 

úspor energie, jsou vyvolané realizací opatření v rámci oprav a údržby. 

b) u vysokonákladových opatření 

 INUCF   

Kde 

U (úspory) se stanoví jako rozdíl  nákladů na vytápění před a po realizaci zateplení, 

přičemž jejich výše se opakuje po dobu trvání realizovaného opatření. Tato komponenta 

zahrnuje úspory nákladů, změnu dalších provozních nákladů jako jsou mzdy, servisní 

služby, opravy. 

IN (investiční náklady) jsou výdaje kapitálového charakteru spojené s pořízením 

energetických zařízení a stavebních konstrukcí.“ [7] 

4.2 Použitý postup při vyhodnocování ekonomické efektivnosti 

 Ekonomické vyhodnocení úsporných opatření je provedeno ve dvou fázích. 

PRVNÍ FÁZE je zaměřena na vyhodnocení jednotlivých úsporných opatření na bázi 

kvantifikace úspor nákladů na energii 

- investičních nákladů spojených s realizací opatření 

- provozních nákladů po realizaci opatření 

- stanovení prosté doby návratnosti 
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DRUHÁ FÁZE ekonomického zhodnocení je pak zaměřena na vyhodnocení ekonomické 

efektivnosti variant úsporných opatření. Jednotlivé varianty jsou tvořeny souborem dílčích 

úsporných opatření, které se liší energetickým, ekonomickým a ekologickým efektem. 

Ekonomické hodnocení variant se provádí na bázi těchto kriteriálních ukazatelů  

- prostá doba návratnosti 

- reálná doba návratnosti 

- čistá současná hodnota toku hotovosti 

- vnitřní výnosové procento 

 

Ve výpočtech se přínosy uvažují v cenové úrovni roku realizace projektu. Peněžní 

toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané státní podpory a neobsahují náklady na 

opatření k odstranění zanedbané údržby. Za optimální variantu je považována ta 

z posuzovaných variant, která dosahuje nejlepších hodnot kriteriálních ukazatelů tj. 

maximálních hodnot čisté současné hodnoty toku hotovosti, vnitřního výnosového 

procenta a minimálních hodnot reálné doby návratnosti, prosté doby návratnosti.“ [7] 

4.3 Vyhodnocení: 

Výpočty byly prováděny pomocí tabulkového procesoru Excel firmy Středisko pro 

úspory energie, Most.  

Všechny výpočty byly provedeny na bázi těchto vstupních údajů: 

Tabulka 1 vstupní hodnoty 

Varianty Investiční 

náklady 

v Kč 

Náklady na 

vytápění /rok 

V Kč 

Tepelné 

ztráty 

kW 

Roční 

spotřeba 

tepla 

MWh/rok 

Roční 

spotřeba tepla 

GJ/rok 

Stávající 

stav 

- 127 052 33,3 58 209 

Varianta 1 269 500 103 337 25,7 46,6 168 

Varianta 2 409 500 77 750 18,9 34,3 123 
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Varianta 3 614 000 87 943 21,6 39,2 141 

Varianta 4 754 000 62 356 14,8 26,9 97 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ekonomické hodnocení investic bylo provedeno pro všechny varianty do dvou 

tabulek.   

Do příslušné tabulky v Excelu se zadají vstupní hodnoty: 

-  tepelné ztráty domu na základě kterých se vypočítá  

- roční spotřeba tepla v kWh/rok, ta se nakonec převede na roční spotřebu 

tepla v GJ/rok.7 

- Náklady na vytápění před realizací  

- Náklady po provedení zateplení v jednotlivých variantách.  

- Investiční náklady na provedení zateplení pro všechny varianty 

Na základě nákladů na vytápění se spočítají roční finanční úspory v Kč viz. Tabulka 5: 

Vývoj hodnot ekonomických kritérií během doby hodnocení, 1. sloupec, označené jako 

FTP. Přidáním hodnot investičních nákladů se spočítají hodnoty CF, 2 sloupec, 

označené jako KFT. 

 

Tabulka č. 2 je vypracovaná na základě vstupních údajů viz. Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. pro případ, že ceny elektrické energie se v následujících letech nebude 

měnit. Z tohoto předpokladu se vychází v praxi, protože ceny elektrické energie nelze 

předvídat na tak dlouhou dobu jako je doba hodnocení v této práci. Proto je technicko-

ekonomické zhodnocení variant zateplení provedeno pro tento případ. Je možné porovnat 

co se s výsledky vyhodnocení stane při nárůstu cen elektrické energie. Za tímto účelem 

byla vypracována Tabulka č. 3 na základě totožných vstupních údajů, ovšem pro případ, že 

cena elektrické energie v následujícím období ročně vzroste o 5%. 

                                                
7 1000 kWh = 1 MWh = 3,6 GJ 
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Tabulka 2: Závěrečná tabulka vstupních hodnot a výsledků ekonomického hodnocení 

 
Zdroj: [7] 

 

 

Ekonomická efektivnost je posuzována zejména kriteriem NPV, které je pro 

vyhodnocení variant zateplení klíčové. Respektuje faktor času a zohledňuje veškeré 

peněžní toky spojené s investicí. Z uvedené tabulky vyplývá jako nejvýhodnější varianta B. 

Následujícím kritériem je doba návratnosti reálná a prostá. Z posouzení tímto kriteriem 

vychází nejlépe opět varianta B Kriterium IRR opět vykazuje variantu B jako optimální. 

Nejvýhodněji se jeví varianta B dle posouzení všech obsažených kriterií a proto ji 

doporučuji k realizaci. 
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Tabulka 3: Závěrečná tabulka vstupních hodnot a výsledků ekonomického hodnocení při zdražování 

energie 

 
Zdroj: [7] 

Nárůst ceny elektrické energie nemění vyhodnocení varianty B jako optimální. 

Výsledky kriterií NPV a IRR změnily své hodnoty, ale Ts a Tsd nikoli. Logicky se při 

zvedání cen elektrické energie časem snižují roční finanční úspory (FTP) viz. Tabulka 6: 

Vývoj hodnot ekonomických kritérií během doby hodnocení při zdražování energie, čímž se 

zvyšuje doba návratnosti. K těmto okolnostem nejsou kriteria Ts a Tsd ve výpočtech 

uzpůsobena, což potvrzuje, že v praxi se při vyhodnocování variant s nárůstem cen 

elektrické energie nepočítá. 
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graf 1: Čistá současná hodnota hotovosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Postupy výpočtů které byly získané jako výstupy z vypočtených programů jsou 

uvedeny pouze teoreticky, protože způsob výpočtů je tzv. know how firmy Středisko pro 

úspory energie, Most. Firma se zabývá zpracováním energetických auditů a poskytla mi 

výsledky na základě mých vstupních dat. Vedení firmy si  nepřeje zveřejnění podrobností 

ve výpočtových souborech a použité materiály slouží pouze k vypracování diplomové 

práce. 

4.3.1 Možnosti financování 

Projekt zateplení rodinného domu je možno financovat 3 způsoby 

- vlastním kapitálem 

- úvěrem 

- možnost dofinancování dotacemi8 

                                                
8 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR  

zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Zahájen 

22.4.2009. 
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5 Organizační zajištění podniku  

Jedná se o kroky v realizaci projektu, které následují po prostudování jednotlivých 

Studií (provedených v předinvestiční fázi projektu) a výběru jedné, konkrétní, optimální 

varianty. V projektovém managementu se tyto kroky shrnují do tzv. investiční fáze. 

5.1 Investiční fáze projektu 

Investiční fáze se zabývá realizací projektu.   

5.1.1 Zadání stavby (Basic of Design) 

Po Předběžné studii  proveditelnosti, popř. Studii proveditelnosti  pokračují práce 

na projektu přípravou dokumentu Zadání stavby. 

 „Zadání stavby definuje důvody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah projektu. 

Specifikuje všechny základní informace požadované pro návrh a realizaci projektu týkající 

se surovin, produktů, kapacit, požadavků na energie a pomocné látky, omezujících 

podmínek a aplikovaných standardů. Může také specifikovat předběžně zvolená tech-

nologická řešení. Pokud bude projekt zahrnovat licenci, stanovuje Zadání stavby také 

požadavky na poskytovatele licence včetně záruk procesu. 

Zadání stavby může také identifikovat různé oblasti, o kterých nejsou v danou 

chvíli k dispozici dostatečné informace a které budou vyžadovat detailnější posouzení 

během přípravy následující Úvodní projektové dokumentace.“[6] 

Na základě Zadání stavby je rozhodnuto, zda se bude v další fázi projektu 

pokračovat. Zadání stavby slouží jako podklad pro výběrové řízení, např. na licenci na 

proces (pokud bude) nebo na výběr dodavatele pro přípravu Úvodní projektové 

dokumentace.  

„Dokument Zadání stavby bude zahrnovat zejména následující informace: 

- Technická koncepce projektu 

- Kapacitní požadavky 

- Předběžně zvolená technologická řešení 

- Suroviny a produkty 

- Kvalitativní požadavky 
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- Spotřeby energií a jejich dostupnost  

- Umístění a velikost dostupných lokalit 

- Zjednodušené technologické schéma  

- Dopad z pohledu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí 

- Klimatické a jiné lokální podmínky (např. seismické vlivy, poddolování apod.) 

- Aplikovatelné standardy a legislativní požadavky 

- Návrh prováděcího plánu 

- Ostatní požadavky specifické pro projekt (včetně demolic) 

- Dostupnost, omezení (např. odstávky) a flexibilita 

- Filozofie řízení a zabezpečení procesu 

- Prognózy výnosů a provozních nákladů 

- Odhad investičních nákladů   

- Ekonomická analýza “ [2] 

Pokud byla vypracována Studie proveditelnosti, je možné použít odhad nákladů a 

ekonomickou analýzu z této studie. 

5.1.2 Úvodní projektová dokumentace (Basic Design and Engineering 
Package ) 

Na základě Zadání stavby definuje Úvodní projektová dokumentace  projekt do 

takové úrovně podrobností, která je vhodná pro zpřesnění odhadu nákladů, pro získání 

konečného schválení projektu, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poskytuje 

všechny požadované informace umožňující pokračovat v detailním rozpracování projektu 

do stupně Realizační dokumentace. Úvodní projektová dokumentace musí být konzistentní 

s tím, co je uvedeno v Zadání stavby a jakékoli významné odchylky musí být jasně 

dokumentovány. Slouží také jako reference/informace pro všechny účastníky procesu, aby 

tito účastníci mohli vyhodnotit své potřeby pro provoz a zajištění nových zařízení ve 

smyslu personálního zabezpečení (včetně školení), materiálů, rozpočtů, procedur atd. 

„Úvodní projektová dokumentace sestává ze dvou fází   

- Dokumentace pro územní rozhodnutí s rozšířenou technologickou částí  

- Dokumentace pro stavební povolení s rozšířenou technologickou částí.“ [2] 
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5.1.3 Realizační projektová dokumentace (Detailed Engineering) 

Účelem Realizační projektové dokumentace je umožnit vypracování všech 

inženýrských výpočtů, výkresů a dokumentace požadovaných pro  výstavbu/realizaci 

zařízení. Realizační projektová dokumentace  musí odpovídat požadavkům Úvodní 

projektové dokumentace a stavebního povolení. Je nezbytné, aby počet změn vzhledem 

k Úvodní projektové dokumentaci byl minimální. Údaje získané ve fázi Realizační 

projektová dokumentace, také umožňují oddělením /sekcím odpovědným za budoucí 

provoz a údržbu přesněji vyhodnotit a kvantifikovat jejich potřeby ve smyslu dodatečných 

zdrojů, školení, provozuschopnosti, bezpečnosti a/nebo řízení kvality. Součástí projektové 

dokumentace, která bude dodána v elektronické formě, musí být i potřebné programové 

vybavení včetně instalačních medií, uživatelských licencí na programové vybavení  s údaji 

o jejich rozsazích a platnosti.9 

5.1.4 Realizace výstavby (Construction) 

Ve fázi realizace je oslovena vybraná dodavatelská firma a jsou objednávány 

materiály pro montáž (což může začít již ve fázi projektování, zejména pro položky 

s dlouhou dodací lhůtou, nebo náhradní díly), je připraveno staveniště a předáno dodavateli 

a zařízení je na staveništi smontováno. „V souladu s předem stanovenými kritérii je 

prováděno testování zařízení. Realizace musí probíhat přesně podle Realizační projektové 

dokumentace. 

Konec realizace je definován Ukončením montáží  (Mechanical Completion), což 

také označuje časový milník pro převod správy nových zařízení od dodavatele na Vlastníka 

zařízení.“[6] 

„Fáze realizace výstavby obvykle zahrnuje tyto činnosti: 

- Nákup zařízení a materiálů (včetně inspekcí kvality při dodávce) a dodání na 

staveniště 

- Montáž a instalace na staveništi 

- Inspekce a testování zařízení po montáži (kontrola kvality, přejímky u výrobců, 

přejímka na staveništi )  

- Dohled a dozor nad realizací (včetně monitorování postupu) 
                                                
9 Interní zdroj společnosti Česká Rafinérská 
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- Příprava dokumentů (manuály pro provoz a údržbu, postupy  pro najíždění, 

najížděcí schémata a postupy, předběžné protipožární plány atd.) 

- Školení všech zainteresovaných pracovníků (zejména  provoz, údržba, laboratoře, 

hasiči, technologie). 

- Vypracování zprávy o výstavbě (včetně seznamu zbývajících položek) 

- Příprava dokumentace skutečného stavu po výstavbě.“ [2] 

Projekt lze také objednat tzv. ”na klíč” neboli všechny činnosti v rámci přípravy 

k najíždění  až do bodu, kdy je zařízení připraveno k najetí.  

Současně s realizací se organizace připravuje na přijetí a zvládnutí všech aspektů 

budoucího vlastnictví a správy zařízení, jako např. provoz, údržba, laboratorní analýzy, 

technologická pomoc atd.  

Pokud se investor rozhodne, že si projekt organizačně zajistí sám, ušetří sice 

peníze, ale rozhodně ne čas a námahu a vzniká  možnost komplikace s případnou budoucí 

reklamací.  

5.1.5 Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz 

V této fázi je mechanicky dokončené zařízení testováno, najeto a po úspěšném 

zkušebním provozu oficiálně převzato vlastníkem zařízení pro normální provoz. 

„Záměrem této fáze je zajistit, aby všechny činnosti vztahující se k přípravě 

najíždění, vlastnímu najíždění a zahájení provozu byly provedeny v souladu s provozními 

a bezpečnostními standardy a aby byly dodrženy všechny podmínky projektové 

dokumentace .“ [2] 

Tato fáze zahrnuje všechny činnosti od mechanického dokončení až po konečné 

převzetí nového zařízení. 

5.2 Jednání s orgány veřejné správy 

Pro každý stavební projekt je nutné vyjednat patřičné náležitosti s orgány veřejné 

správy. Ne všechna jednání a povolení jsou nutná pro každý projekt. Záleží na velikosti 

projektu. 
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5.2.1 Územní řízení 

Tento krok se přímo netýká této diplomové práce, jelikož stavba o kterou se jedná 

je již hotová. Územní řízení je ale součástí projektového managementu, proto uvádím 

základní charakteristiku. 

„Účelem územního řízení je zajistit při umisťování staveb splnění podmínek vyplý-

vajících z požadavků územního plánování stanovených Zákonem o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a navazujícími prováděcími vyhláškami. Zahrnuje 

činnosti prováděné po schválení Zadání stavby nutných pro zajištění řádného průběhu 

územního řízení a získání územního rozhodnutí pro umístění stavby.   

Součástí tohoto řízení bude i vyhodnocení výsledků E.I.A.  Výsledkem Územního 

řízení je vydání Územního rozhodnutí.“ [6] 

5.2.2 Stavební povolení 

Žádost o stavební povolení spolu s dokumentací požadovanou ke stavebnímu řízení 

(např. Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro územní rozhodnutí 

ověřenou v územním řízení a další doklady dle charakteru stavby) podává stavebník10 na 

základě vydaného územního rozhodnutí u příslušného Stavebního úřadu.  

Na základě žádosti o stavební povolení zahájí Stavební úřad stavební řízení, jehož 

úspěšným zakončením je vydání stavebního povolení. Proces stavebního řízení lze zahájit 

poté, co vydané územní rozhodnutí týkající se dané stavby nabude právní moci.  

„Ve stavebním povolení stanoví Stavební úřad závazné podmínky pro provedení a 

užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Stavební úřad stanovenými 

podmínkami zabezpečuje především ochranu veřejných zájmů při výstavbě a užívání 

stavby, dodržení technických požadavků a technických norem, vyloučení nebo omezení 

negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.“ [6] 

5.2.3 Integrované povolení 

„Je to souhrnné rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně 

činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, 

stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti 

                                                
10 Ten kdo vede stavbu 
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ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to 

tyto předpisy umožňují (např. zákon o ovzduší, zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu, zákon o odpadech, zákon o lesích, veterinární zákon, …).  

Žádost podává provozovatel zařízení v listinné a elektronické podobě u správního 

úřadu, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení. Řízení je zahájeno dnem 

podání žádosti. Do 20ti dnů Úřad ověří, zda je žádost úplná a obsahuje všechny předepsané 

náležitosti. Jestliže není žádost úplná, vyzve Úřad žadatele k doplnění chybějících 

náležitostí ve lhůtě max. 4 měsíce a řízení do doby doplnění údajů přeruší. Není-li žádost 

ve stanovené lhůtě doplněna Úřad řízení o vydání integrovaného povolení zastaví. 

Rozhodnutí o vydání či nevydání integrovaného povolení zveřejní Úřad do 5-ti dnů 

od nabytí právní moci po dobu 60-ti dnů na své úřední desce.“ [6] 

5.3 Provozní fáze projektu 

„Z krátkodobého hlediska  se provozní fáze týká uvedení projektu do provozu, jde o 

tzv. záběhový provoz. Mohou zde vznikat problémy např. nedostatečné kvalifikace 

pracovníků, ale většina těchto problémů pramení z nedostatků realizační fáze projektu. 

Dlouhodobý pohled se týká celkové strategie, z nákladů a výnosů, které mají přímý 

vztah k předpokladům ze kterých se vycházelo při zpracování Studie proveditelnosti (např. 

nákupní ceny surovin, materiálů a energií atd.).“ [2] Jestliže se  daná strategie a základní 

předpoklady ukázaly jako chybné, může být realizace značně zkomplikovaná a vysoce 

nákladná. Opět eventuelní problémy plynou především z chyb ve fázi realizace. Využití 

chybných informací ze Studie proveditelnosti vedou k velmi obtížným nápravám projektu. 

5.4 Ukončení provozu a likvidace 

Poslední fáze života projektu. Zde se prolínají jak příjmy z likvidovaného majetku, 

tak i náklady spojené s jeho likvidací, které musíme při hodnocení ekonomické výhodnosti 

brát v potaz. „Likvidační fáze  zahrnuje činnosti jako jsou demontáž zařízení a jeho 

likvidace, případně jeho sešrotování nebo prodej využitelných částí, sanace lokality, prodej 

veškerých nepotřebných zásob atd. 

Musíme tedy počítat i s náklady, které jsou spojené s ukončením provozu a 

likvidací. Jde o tzv. likvidační náklady. Někdy je také nutnost vytváření rezerv, které pak 

mohou mít  dopad na peněžní toky projektu po dobu provozu a tím i ukazatele ekonomické 
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efektivnosti projektu (nejvýznamněji se vytvářením provozních rezerv zabývá jaderná 

energetika).“ [2] 
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Závěr 

Úspora energie je stále častějším námětem mnoha rozhovorů a článků. Stále častější 

téma k zamyšlení pro mnohého občana, firmu či nepodnikatelský subjekt. Není to tak 

dávno, co většinu z nás nezajímalo kolik energie spotřebujeme, protože její cena byla 

nízká. Zvýšení cen a zvýšení sazby pro daň z přidané hodnoty z 5% na 19%  pro konečné 

spotřebitele ať už v rodinných či firemních rozpočtech způsobuje přinejmenším zamyšlení 

nad tím, kde ušetřit. Stojí za úvahu co by bylo vhodné udělat, aby spotřeba energie a tepla 

byla přece jen nižší. Zateplení objektů je řešení. Kromě ekonomických přínosů má 

zateplení i pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu (tepelná pohoda, vlhkost, 

eliminace výskytu mikroorganismů, atd.). 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat předběžnou studii proveditelnosti, 

která by  obsahovala všechny náležitosti. Tento cíl byl splněn. Práce obsahuje  jasnou 

definici problému, podnikatelské předpoklady (ekonomická výhodnost), druh / klasifikaci 

projektu, definici alternativ, preferovanou alternativu, odhad investičních nákladů, odhad 

provozních nákladů, ekonomické zhodnocení.  

Dalším cílem bylo posoudit všechny možné varianty projektu. V kapitole č. 3 jsou 

vypracovány čtyři možné varianty zateplení, které vzhledem ke stáří, umístění a ostatních 

dispozic objektu budovy přicházejí v úvahu. 

Dále měla Studie zjistit zda základní myšlenka na které je projekt založen, je pro 

investora dostatečně atraktivní. Z výsledků této předběžné studie proveditelnosti je zřejmé, 

že investice do zateplení budovy je jednoznačně výhodná a vyplatí se. Ekonomická 

návratnost je do té míry slibná, že již na základě této Studie lze rozhodnout o realizaci 

projektu. Stav životního prostředí v Ústeckém kraji je nejhorší z celé České republiky 

především vlivem těžby hnědého uhlí. Realizace projektu a potenciální dopady tohoto 

projektu jsou v souladu s existujícími standardy ochrany životního prostředí. Zateplením 

dojde k úsporám energie na topení, a tak je možné využít výkonově menší zdroj tepla. 

Zefektivní se topný systém, což se projeví v provozních nákladech. Snížení tepelných ztrát 

je také základem pro nižší a efektivnější  využití obnovitelných a alternativních zdrojů 

energie. Efekty zateplení budov nejsou zanedbatelné ani z hlediska životního prostředí. 

Zateplením budovy uniká méně tepla do okolního prostředí. Je ovšem důležité vybrat 

správnou variantu a k tomu tato studie posloužila, čímž byl dosažen zadaný cíl.  
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Tabulka 4: Ceník ČEZ platný pro rok 2008 

 
Zdroj: [10] 
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Tabulka 5: Vývoj hodnot ekonomických kritérií během doby hodnocení 

 
Zdroj: [7] 
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Tabulka 6: Vývoj hodnot ekonomických kritérií během doby hodnocení při zdražování energie 

 
Zdroj: [7] 
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