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1 ÚVOD

Má diplomová práce je zaměřena na finanční stránku vytvoření odborné učebny pro 

obor instalatér. Jde o obor, který je důležitý nejen pro naši střední školu, ale i pro 

společnost. Absolventi oboru instalatér se zaměřením na vytápění, plynárenská zařízení, 

instalaci vody a kanalizaci, najdou uplatnění ve vlastní soukromé praxi, nebo u stavebních 

a opravárenských firem. Poptávku po uvedených profesích vyvolává nová výstavba 

v regionu i modernizace domovního a bytového fondu, kde dochází většinou ke kompletní 

rekonstrukci všech inženýrských sítí. 

Perspektiva oboru vychází také z legislativy zabývající se energetickými otázkami. 

Jedná se především o zákon 406/2000 „Zákon o hospodaření energiemi“, který nastoluje 

velmi přísná kritéria v oblasti hospodaření energiemi v jednotlivých objektech. Všechny 

budovy státní správy a postupně i všechny větší objekty komerční sféry podléhají 

energetickému auditu, jehož výstupy jsou závazné. Odstranění nedostatků vyvolává také 

značný zájem o profese v oblasti měření a regulace tepla.

Současný stav odborných učeben neodpovídá standardům v oblasti rozvoje 

moderních technologií a požadavkům tuzemských i zahraničních investorů. Proto se 

v současné době na naší škole řeší výstavba odborné učebny pro obor instalatér. Naše 

škola, která je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, má pro 

financování tohoto záměru velmi omezené možnosti.. Jako člen řešitelského týmu projektu 

považuji tuto možnost použít svou diplomovou práci k řešení dílčích problémů 

souvisejících s přípravou za velmi přínosnou, neboť aby bylo možné tento záměr provést, 

musíme se zcela vážně zabývat optimalizací nákladů nastávajícího projektu.

Cílem mé práce je vytvořit finanční návrh pro vybudování odborné laboratoře, ve 

které bude probíhat měření a regulace teplé užitkové vody. Prostory pro tuto laboratoř se 

nachází na odloučeném pracovišti Střední školy stavební Teplice v Duchcově. V práci 

bude navrženo vytvoření panelů zaměřených na regulační a měřicí techniku. Dále bude

provedena kalkulace nákladů pro vybudování laboratoře a výběr dodavatele, včetně návrhu 

na snížení nákladů a především analýza možností pro získání financí na přestavbu.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Pro objasnění cílů mé diplomové práce považuji za důležité krátce představit 

výchozí podmínky plánovaného projektu. Musím zde tedy uvést základní informace 

o místě, kde bude přestavba probíhat. Nejprve však představím organizaci, na které se toto 

pracoviště nachází.

2.1 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Počátky stavebního učiliště začínají již v roce 1961. V současné době vystupuje 

učiliště pod oficiálním názvem Střední škola stavební Teplice. 

V letošním školním roce nabízí žákům výběr z 21 učebních oborů. Tyto zasahují 

jak do sféry stavební, tak strojní. Jako jediná střední škola v okrese nabízí možnost 

dokončení základního vzdělání žákům i dospělým s nedokončenou základní devítiletou 

školní docházkou. Základní vzdělání si mohou doplnit v jednoletém „Základním kurzu“. 

Struktura zaměstnanosti v teplickém okrese je ovlivněna těžbou uhlí a průmyslem.

Největší podíl na zaměstnanosti má těžba hnědého uhlí. V zemědělské produkci nastává 

útlum. Ze sekundární sféry se nejvýznamněji podílí na celkové zaměstnanosti  odvětví 

sklářství, keramiky a porcelánu. Své zastoupení má rovněž energetika, průmysl 

strojírenský, chemický, potravinářský a také papírenský a polygrafický. Z hlediska 

dělnických profesí je stále velký zájem o strojírenské profese a především o odbornost 

svářeče.

Tak, jak se mění vnější podmínky, prochází naše učňovské zařízení transformací. 

Struktura učebních oborů je dle poptávky plynule obměňována. Díky spolupráci 

s renovovanými firmami, u kterých již během výuční doby žáci konají praxi, je profesní 

budoucnost mnohých zajištěna ihned po vykonání závěrečných zkoušek. Většina z nich tak 

nachází uplatnění přímo v oboru, kterému se vyučili. 

Kontakty školy se neomezují pouze na domácí partnery, ale činnost je vyvíjena 

i v oblasti zahraniční spolupráce. Cílem těchto aktivit je především využití zkušeností 

v uplatňování odlišných systémů výuky a možnost získání nejmodernějších technických 

poznatků. Velice cenné jsou např. zkušenosti ze vzdělávacích zařízení v SRN, Dánsku 

i ostatních zemí EU.
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2.2 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ A POPIS SOUČASNÉHO 
STAVU 

V současné době je v učebním oboru instalatér 45 žáků. Pro tyto žáky neexistuje 

prakticky žádná odborná učebna. V prvním ročníku se žáci připravují v „kovo-dílně“, kde 

si procvičují základní metody obrábění kovů a ve druhém a třetím ročníku pracují již přímo 

na konkrétních úkolech, ať již na stavbách nebo na různých opravárenských pracích pro 

školu apod. 

Učebna pro obor instalatér v dílnách praktické výuky Střední školy stavební 

Teplice na jejím odloučeném pracovišti v Duchcově  neodpovídá stavem svého vybavení 

strojním zařízením nebo ručním nářadím, literaturou a softwarem standardům v oblasti 

rozvoje moderních technologií.

Jako vzor pro můj návrh slouží laboratoř (Obrázek 2-1) , která se nachází na naší 

partnerské škole v německém Dippoldiswalde.

Obrázek 2-1: Odborná laboratoř BSZ Dippoldiswalde
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3 MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ

Návrh řešení přestavby učebny má dva stupně. Prvním stupněm je technické řešení, 

které obsahuje popis použitých přístrojů a technologií. Na základě technických požadavků

jsem poté zhotovil návrh finančního řešení přestavby.

3.1 TECHNICKÉ ÚDAJE

Než se budu podrobněji zabývat finančními možnostmi pro navrhované řešení 

učebny, je důležité objasnit základní technické údaje tohoto řešení.

3.1.1 MĚŘICÍ ÚSTROJÍ OBJEKTU

Jde o způsob zajištění objektového měření spotřeby teplé užitkové vody v objektu 

Střední školy stavební Duchcov – dílny.

Měřicí ústrojí (Obrázek 3-1) odběru teplé užitkové vody vzniklo na základě potřeby 

měření teplé užitkové vody na vstupech do objektů, kde se nedaly měřit jednotlivé výtoky. 

Díky dlouholetým zkouškám se podařilo vyvinout systém měření použitelný nejen pro 

všechny objekty s odběrem teplé užitkové vody, ale také pro ostatní odběry jiných médií 

v uzavřených smyčkách. 

Obrázek 3-1: Měřicí ústrojí odběru teplé užitkové vody 

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



Bc. Pavel Maier Šimoníček: Optimalizace nákladů na vybudování odborné laboratoře

2010                                                                                                                                                                  5

Měřicí ústředí odběru teplé užitkové vody má širokou vypovídací schopnost 

o odběrech teplé užitkové vody, neodděluje vnitřní a vnější okruhy rozvodů, a tím 

neovlivňuje hygienické podmínky dodávky teplé užitkové vody (např. možnost likvidace 

legionely).

Základní informace:

 Měřicí ústrojí objektu je určeno pro měření spotřeby teplé užitkové vody, tepla 

v ní obsaženého a měření tepelných ztrát v objektu na rozvodech  teplé užitkové 

vody. Naměřené hodnoty jsou použity v rámci zásobovaného okruhu 

k poměrnému rozúčtování nákladů na teplou užitkovou vodu pro jednotlivé 

objekty. Měřicí ústrojí je montováno na vstupu do objektu.

 Použitá měřidla jsou stanovenými měřidly ve smyslu zákona č. 505/90 Sb.

„O metrologii“ ve znění zákona č. 119/00 Sb. a souvisejících vyhlášek.

 Měřicí ústrojí objektu jako celek (měřicí systém) nepodléhá typovému schválení 

Českého metrologického institutu.

 Měřicí ústrojí objektu má osvědčení o technické způsobilosti Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 Měřicí ústrojí objektu lze montovat přímo do potrubí, nebo do plechových 

uzamykatelných rozvaděčů.

 Při použití tohoto způsobu měření je nutná vzájemná dohoda o způsobu účtování 

mezi dodavatelem a odběratelem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 

a prováděcí vyhláškou č. 224/2001 Sb.

 Měřicí ústrojí odběru teplé užitkové vody je registrováno jako „Užitný vzor“ 

Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem 4914, MPT: G 01 K17/10.

Výhody měřicího ústrojí teplé užitkové vody

 Přímý odečet spotřebované teplé užitkové vody v m3

 Přímý odečet spotřebovaného tepla ve spotřebované teplé užitkové vodě v GJ

 Přímý odečet tepelných ztrát na vnitřních rozvodech v objektu v GJ

 Možnost zjištění průměrné teploty odebrané teplé užitkové vody

 Průkaznost nadměrných ztrát tepla v rozvodech u odběratelů s malými odběry 

a se sezónními odběry
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 Možnost snadné regulace okruhů teplé užitkové vody na jednotlivých odběrných 

místech

 Možnost zjištění průtoku směšování teplé užitkové vody do studené vody nebo 

obráceně (směšovací baterie apod.)

 Oba kvantometry stále pracují v oblasti nad Qmin, a proto nedochází k měření

v oblasti nedefinovatelných chyb

 Integrace tepla probíhá v optimálním režimu provozu registru (kalorimetrického 

počítadla) a při dodržení předchozí podmínky je takto dosaženo nejpřesnějšího 

technicky možného měření

 Možnost dálkových odečetů

 Neodděluje vnitřní a vnější okruhy rozvodů a tím neovlivňuje hygienické 

podmínky dodávky teplé užitkové vody

 Při zastavení cirkulačního průtoku probíhá měření spotřeby teplé užitkové vody 

dále v režimu jednotrubkového rozvodu

3.1.2 KOMPONENTY

Veškeré měřicí komponenty (Obrázek 3-2) musí mít typové schválení v ČR.

Obrázek 3-2: Schéma měřicího ústrojí odběru s komponenty
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Logický člen

Jedná se o elektronické zařízení, které eliminuje chyby měření dvou typově 

shodných kvantometrů. Do logického členu jsou zapojeny výstupy kvantometrů, které jsou 

zpracovány a výstupy předávány do registrů.

Kvantometry

Lze použít vrtulkové, indukční nebo ultrazvukové s impulsním výstupem. Jejich 

parametry jsou dány cirkulačním průtokem a maximem odběru teplé užitkové vody 

v daném objektu. Podmínkou pro využití kvantometrů v systému měření, je možnost jejich 

spárování pro potřebný cirkulační průtok.

Registry

Pro naše účely jsou vhodné registry SVM F2 nebo F4 jako velmi kvalitní 

elektronické zařízení pro zobrazení naměřených hodnot spotřeby teplé užitkové vody v m3

a obsahu tepla v GJ ve verzích 1. a 2. Lze z ní dále vyčíst momentální teplotu dodávané 

teplé užitkové vody do objektu a při osazení druhého kalorimetru i momentální ztráty tepla 

v rozvodech teplé užitkové vody. Dodatečně lze objednat do obou kalorimetrických 

jednotek impulsní výstupy nebo karty pro dálkové odečety (např. M-BUS). U těchto 

kalorimetrů lze využít dva vstupy jako registry impulsů nebo dva impulsní výstupy 

m3 a GJ.

Odporové snímače teploty

Zajišťují měření teplot média. Hodnota teploty je snímána registry k dalšímu 

zpracování.
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Doplňky

AQUA

Rozpouštěč vápníku, který zajišťuje průtočnost cirkulační smyčky. Jde o zařízení, 

které pracuje s elektrostatickým i elektromagnetickým polem mezi dvěma svorkami či 

vinutími. Silové pole pulsuje mezi 7 – 14 000 Hz a uvádí do pohybu železité částice, které 

svojí vysokou rychlostí rozbíjí krystaly vápníku a vápencové usazeniny. Jednotku AQUA 

se doporučuje nasazovat nejenom tam, kde je nejtvrdší (vápenitá) voda, ale i při ohřívání 

povrchových vod z vodovodních řádů. Velmi dobře ochraňuje deskové výměníky, ale 

hlavně zamezuje usazeninám nejen v kovových, ale i v plastových rozvodech.

Modul M-BUS

Tento modul poskytuje možnost dálkových odečetů.

3.1.3 VÝUKOVÉ PANELY

Kromě měřicího ústředí odběru teplé užitkové vody bude v rámci projektu 

realizováno i vybavení učebny výukovými panely se zaměřením na:

 druhy otopných soustav;

 regulační prvky otopných soustav;

 měření tepla;

 netradiční zdroje energie;

 rozvody plynu;

 plynové spotřebiče;

 plynoměry a regulační prvky;

 městský rozvod vody a kanalizace;

 měření odběru vody, trubní materiály a armatury;

 pro praktickou výuku bude sloužit i instalace měřicích a regulačních prvků 

v teplovodní soustavě naší školy.

V rámci záměru bude pracoviště vybaveno dvěma plně funkčními a jedním 

symbolicky funkčním předváděcím panelem, které budou dodány dodavatelským 

způsobem. První panel bude tématicky znázorňovat měřicí systémy studené a teplé 
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užitkové vody – řezy systému měření na vstupu do objektu a odběru teplé užitkové vody 

v bytových jednotkách. 

Druhý panel pak obsahuje ultrazvukový měřič tepla na vstupu do objektu, 

znázornění regulace diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a radiátorech včetně 

indikace tepla na radiátoru pomocí indikátorů topných nákladů. 

Třetí předváděcí panel znázorňuje dodávku a montáž měření tepla v kotelně Střední 

školy stavební objekt dílny, na všech třech rozvodech ústředního topení a dále je určen 

k měření spotřebované studené vody při výrobě teplé užitkové vody. Z těchto měření bude 

navržen sběr dat do PC pomocí M-BUS komunikace.

3.2 FINANČNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ

Nyní se budu zabývat ekonomickou rozvahou jednotlivých zařízení a strojů. Další 

náklady spojené s přestavbou budu řešit v další kapitole. Pro stanovení finančního návrhu 

řešení je nutné vybrat dodavatele pro provedení záměru. V našem regionu je poměrně dost 

firem, které se zabývají danou problematikou, přesto nebylo snadné najít vhodné kandidáty 

pro pozici dodavatele. Při oslovování potenciálních dodavatelů projektu pro mne byly 

důležité především reference těchto firem v oblasti měření spotřeby vody a tepla. Tyto 

zkušenosti jsou důležité, aby byl dodavatel schopen vytvořit fungující modely, které budou 

demonstrovat měření spotřeby vody a tepla. 

V rámci regionu jsem oslovil pět firem, aby mi daly nabídku na dodání materiálu 

a provedení prací na plánovaném projektu. Jedna firma mou žádost zcela odmítla a jedna 

firma se po zjištění podrobností o projektu omluvila, že není schopna splnit naše cíle 

v požadovaném rozsahu. Získal jsem tedy celkem tři nabídky na dodání materiálu 

a provedení prací. Těmito firmami jsou KKS – SMS s.r.o., RONICA s.r.o. a TERMI s.r.o.
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3.2.1 KKS – SMS S.R.O CHOMUTOV

Firma sídlí v Chomutově v Husově ulici (Příloha 1). Vznikla v roce 1993 a jejím 

záměrem bylo zabezpečit servis, opravy a úřední ověření pro dovážené vodoměry a měřiče 

tepla společností KKS spol. s r.o. V současné době firma zaměstnává 22 pracovníků a 

nabízí následující služby:

 nákup, prodej a montáže vodoměrů a měřičů tepla;

 úřední ověření vodoměrů a měřičů tepla v celém rozsahu;

 dodávku a montáž termoventilů a poměrových měřičů tepla;

 rozúčtování spotřeby energií;

 energetický audit;

 úpravny vody;

 zpracování projektů;

 měření spotřeby TUV na patě objektu (vlastní vývoj systému měření);

 výroba a rozvod tepelné energie;

 a další činnosti související s nabízenými službami.

 Autorizované metrologické středisko KKS-SMS s.r.o. je technicky a právně 

způsobilé k provádění zkoušek a ověřování:

 vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu a průtokoměrných částí měřičů 

tepla jmenovitých světlostí od DN15 do DN50, v rozsahu zkušebních průtoků od 

0,015 m3/h do 20 m3/h zkušebním médiem studenou nebo teplou vodou;

 vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu a průtokoměrných částí měřičů 

tepla jmenovitých světlostí od DN50 do DN100, v rozsahu zkušebních průtoků 

od 0,07 m3/h do 100 m3/h zkušebním médiem studenou vodou;

 kalorimetrických počítadel měřičů tepla pro teplonosné médium voda, tříd 

přesnosti 4 a 5, při teplotních rozdílech t = 3° C až t = 170° C.

Cílem společnosti je poskytnout zákazníkovi nejen kvalitní zboží, ale i kvalitní 

služby. Samozřejmostí je, že na dodávané zboží zabezpečuje firma veškerý záruční 

i pozáruční servis.[3]
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Následující tabulky obsahují finanční nabídku firmy KKS – SMS s.r.o. Jde o 

přehled finančního návrhu pro technické vybavení pracoviště na základě zhotovení dvou 

plně funkčních a jednoho symbolicky funkčního předváděcího panelu.

První kalkulace (Tabulka 3/1) obsahuje náklady pro vytvoření panelu, který 

znázorňuje řez rozvodem studené vody a znázornění měřících systémů. 

Tabulka 3/1 – Řez rozvodem studené vody(KKS –SMS)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

řez bytovým jednovtokovým vodoměrem 
typu UNICO

1 ks 3 150 Kč/ks 3 150 Kč

řez domovním vícevtokovým vodoměrem 
typu MTK

1 ks 9 400 Kč/ks 9 400 Kč

domovní vodoměr typu MTK Coder 
M-BUS (přenosy)

1 ks 17 000 Kč/ks 17 000 Kč

řez WPD 1 ks 20 600 Kč/ks 20 600 Kč

řez WSD 1 ks 21 600 Kč/ks 21 600 Kč

kompresor 1 ks 1 200 Kč/ks 1 200 Kč

rozvody vzduchu 2 m 250 Kč/m 500 Kč

panel 1 ks 2 500 Kč/ks 2 500 Kč

Celkem 75 950 Kč
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V další kalkulaci (Tabulka 3/2) se věnuji teplé užitkové vodě, konkrétně jde 

o vytvoření systému měření na stupu do objektu a odběru teplé užitkové vody v bytových 

jednotkách.

Tabulka 3/2 – Panel teplá užitková voda (KKS – SMS)

Položka Počet 
jednotek

Cena jednotky Cena celkem

párované vodoměry UNICO s IPG 2 ks 2962 Kč/ks 5 924 Kč

kalorimetrická jednotka Multidata 2 ks 5800 Kč/ks 11 600 Kč

PT 100 s jímkami 2 ks 3212 Kč/ks 6 424 Kč

čerpadlo 1 ks 1200 Kč/ks 1 200 Kč

odvzdušňovací ventil 1 ks 100 Kč/ks 100 Kč

kulový ventil


4
3 6 ks 120 Kč/ks 720 Kč

regulační ventil 1 ks 230 Kč/ks 230 Kč

výtokový ventil 


4
3 3 ks 250 Kč/ks 750 Kč

bytový vodoměr KADEN 3 ks 465 Kč/ks 1 395 Kč

potrubí 4 m 300 Kč/m 1 200 Kč

panel 1 ks 2 500 Kč/ks 2 500 Kč

radiátor 1 ks 1 200 Kč/ks 1 200 Kč

nádrž 1 ks 4 000 Kč/ks 4 000 Kč

sada spirála, stykač, teploměr 1 ks 3 000 Kč/ks 3 000 Kč

odstraňovač vápenatých úsad 
AQUA 2000

1 ks 6 500 Kč/ks 6 500 Kč

Celkem 46 743 Kč
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Dalším předváděcím panelem (Tabulka 3/3) je panel pro znázornění regulace 

diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a radiátorech včetně indikace tepla na 

radiátoru pomocí indikátorů topných nákladů.

Tabulka 3/3 – Panel regulace diferenčního tlaku (KKS – SMS)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

ultrazvukový měřič tepla 2WR5 Landis Gyr 

Dn 


4
3

1 ks 11 870 Kč/ks 11 870 Kč

kulový ventil s čidlem


4
3 1 ks 670 Kč/ks 670 Kč

kulový ventil


4
3 2 ks 120 Kč/ks 240 Kč

regulační ventil 


4
3 1 ks 230 Kč/ks 230 Kč

termoventil s hlavicí 


2
1

1 ks 524 Kč/ks 524 Kč

indikátor topných nákladů E-ITN METRA 
10.4

1 ks 530 Kč/ks 530 Kč

manometr 3 ks 350 Kč/ks 1 050 Kč

teploměr 2 ks 750 Kč/ks 1 500 Kč

radiátor 1 ks 1 200 Kč/ks 1 200 Kč

bojler na ohřev topné vody 1 ks 5 000 Kč/ks 5 000 Kč

potrubí 3 m 300 Kč/ks 900 Kč

panel 1 ks 2 500 Kč/ks 2 500 Kč

Celkem 26 214 Kč

Další zařízení bude instalováno v kotelně OP Duchcov. Jde o měřicí ústrojí objektu 

pro měření tepla v kotelně OP Tyršova, na všech třech rozvodech ÚT a dále na měření 

spotřebované SV při výrobě TUV. Z těchto měření je navržen sběr dat do PC pomocí 

M-BUS komunikace.
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Kalkulaci pro měřící ústrojí objektu lze rozdělit do dvou kalkulací. První kalkulace 

(Tabulka 3/4)obsahuje zařízení pro měření spotřeby studené vody.

Tabulka 3/4 – Měřicí ústrojí studená voda (KKS – SMS)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

domovní vodoměr typu UNICO 


4
3

Coder M-BUS

1 ks 5 342 Kč/ks 5 342 Kč

kulový uzávěr Dn 


4
3 2 ks 115 Kč/ks 230 Kč

montážní práce a materiál 3 000 Kč

Celkem 8 572 Kč

Druhá kalkulace (Tabulka 3/5) vyjadřuje náklady na ultrazvukový měřič tepla na 

vstupu do objektu.

Tabulka 3/5 – Měřicí ústrojí ultrazvukový měřič tepla (KKS – SMS)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

ultrazvukový měřič tepla 2WR5Landis Gyr Dn 
1´´ Qp 3,5 se šroubením a s teplotními čidly

3 ks 16 170 Kč/ks 48 510Kč

adaptér na teplotní čidlo


2
1

3 ks 210 Kč/ks 630 Kč

kulový ventil 1´´ 3 ks 160 Kč/ks 480 Kč

manometr 2 ks 350 Kč/ks 700 Kč

teploměr 2 ks 750 Kč/ks 1 500 Kč

montáž a montážní materiál 20 000 Kč

komunikační modem 1 ks 30 000 Kč/m 30 000 Kč

PC, hardwarové a softwarové vybavení 1 ks 60 000 Kč/ks 60 000 Kč

Celkem 161 820 Kč
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3.2.2 RONICA S. R. O.

Jde o firmu z našeho teplického okresu, která sídlí v Libušině ulici v Teplicích

(Příloha 1). Primární zaměření firmy je na měření a rozúčtování tepla. Konkrétně jde 

především o dodání, montáž, seřízení a opravy měřících, registračních a regulačních 

přístrojů, provádění měření a registrace tepelného výkonu, stanovení ceny tepla 

z jakéhokoliv zdroje, registraci a měření spotřeby studené a teplé vody.

Podívejme se nejprve na přehled aktivit firmy.

 Regulace vytápění:

o dodání, opravy a servis stávajících otopných soustav;

o budování nových otopných soustav;

o modernizace stávajících;

o hydronické vyregulování potrubních sítí otopných a chladících soustav.

 Topenářské a instalatérské služby a práce:

o veškeré údržbářské práce (ošetření, údržba, seřízení) včetně příslušenství 

topenářského a instalatérského;

o dodání, opravy a výměny rozvodů (ocel, plasty, měď);

o provedení tlakových a topných zkoušek;

o výměny a opravy topení;

o dodání, opravy a výměny příslušenství (ventily, hlavice, radiátory a ostatní);

o výměny, dodání a servis registračních a regulačních přístrojů včetně 

příslušenství;

o výměna, zajištěné cejchování a montáž včetně evidence vodoměrů na 

studenou a teplou vodu.

 Prodej a servis měřičů tepla:

o měřící a regulační technika;

o registrační přístroje – patní měřiče tepla;

o ostatní příslušenství – domovní a bytové vodoměry;

o poměrové měřiče tepla – odpařovací nebo digitální.[4]
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První kalkulace firmy RONICA (Tabulka 3/6) obsahuje náklady pro vytvoření 

panelu, který znázorňuje řez rozvodem studené vody a znázornění měřících systémů. 

Tabulka 3/6 – Řez rozvodem studené vody(RONICA)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

řez bytovým jednovtokovým vodoměrem 
typu UNICO

1 ks 3 200 Kč/ks 3 200 Kč

řez domovním vícevtokovým vodoměrem 
typu MTK

1 ks 9 500 Kč/ks 9 500 Kč

domovní vodoměr typu MTK Coder 
M-BUS (přenosy)

1 ks 17 500 Kč/ks 17 500 Kč

řez WPD 1 ks 22 000 Kč/ks 22 000 Kč

řez WSD 1 ks 22 000 Kč/ks 22 000 Kč

kompresor 1 ks 1 350 Kč/ks 1 350 Kč

rozvody vzduchu 2 m 200 Kč/m 400 Kč

panel 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč

Celkem 77 950 Kč

Jednotlivé druhy zařízení v kalkulacích jsem potencionálním dodavatelům zadal 

včetně výrobce zařízení. Někteří z dodavatelů sice primárně nakupují některá 

z požadovaných zařízení u jiných výrobců, ale jsou schopni zajistit i dodávku od výrobce, 

kterého si budeme přát. Tato možnost výběru zařízení od určitého výrobce je zásadní, 

neboť je důležité, aby se žáci naučili pracovat především se zařízeními, se kterými se ve 

své praxi budou běžně střetávat.V oblasti měřicí techniky jsou to především tito výrobci: 

GWF s.r.o., KADEN s.r.o., Landis+Gyr s.r.o. a Metra Šumperk s.r.o. 
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V následující tabulce je kalkulace pro panel teplé užitkové vody(Tabulka 3/7) od 

firmy RONICA.

Tabulka 3/7 – Panel teplá užitková voda (RONICA)

Položka Počet 
jednotek

Cena jednotky Cena 
celkem

párované vodoměry UNICO s IPG 2 ks 3 000 Kč/ks 6 000 Kč

kalorimetrická jednotka Multidata 2 ks 6 000 Kč/ks 12 000 Kč

PT 100 s jímkami 2 ks 3 375 Kč/ks 6 750 Kč

čerpadlo 1 ks 500 Kč/ks 1 000 Kč

odvzdušňovací ventil 1 ks 100 Kč/ks 100 Kč

kulový ventil


4
3 6 ks 115 Kč/ks 690 Kč

regulační ventil 1 ks 240 Kč/m 240 Kč

výtokový ventil 


4
3 3 ks 250 Kč/ks 750 Kč

bytový vodoměr KADEN 3 ks 480 Kč/ks 1 440 Kč

potrubí 4 m 250 Kč/m 1 000 Kč

panel 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč

radiátor 1 ks 1 500 Kč/ks 1 500 Kč

nádrž 1 ks 4 500 Kč/ks 4 500 Kč

sada spirála, stykač, teploměr 1 ks 3 240 Kč/ks 3 240 Kč

odstraňovač vápenatých úsad AQUA 
2000

1 ks 7 350 Kč/ks 7 350 Kč

Celkem 48 560 Kč
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V další tabulce je kalkulace firmy RONICA pro panel znázorňující regulaci

diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a radiátorech včetně indikace tepla na 

radiátoru pomocí indikátorů topných nákladů (Tabulka 3/8).

Tabulka 3/8 – Panel regulace diferenčního tlaku (RONICA)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

ultrazvukový měřič tepla 2WR5 Landis Gyr 

Dn 


4
3

1 ks 12 500 Kč/ks 12 500 Kč

kulový ventil s čidlem


4
3 1 ks 720 Kč/ks 720 Kč

kulový ventil


4
3 2 ks 115 Kč/ks 230 Kč

regulační ventil 


4
3 1 ks 240 Kč/ks 240 Kč

termoventil s hlavicí 


2
1

1 ks 550 Kč/ks 550 Kč

indikátor topných nákladů E-ITN METRA 
10.4

1 ks 570 Kč/ks 570 Kč

manometr 3 ks 400 Kč/ks 1200 Kč

teploměr 2 ks 800 Kč/ks 1 600 Kč

radiátor 1 ks 1 500 Kč/ks 1 500 Kč

bojler na ohřev topné vody 1 ks 5 300 Kč/ks 5 300 Kč

potrubí 3 m 250 Kč/m 750 Kč

panel 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč

Celkem 27 160 Kč
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Posledními dvěma kalkulacemi firmy RONICA jsou kalkulace měření spotřeby 

studené vody (Tabulka 3/9) a kalkulace pro ultrazvukový měřič tepla na vstupu do objektu 

(Tabulka 3/10), včetně sběru dat do PC pomocí M-BUS komunikace.

Tabulka 3/9 – Měřicí ústrojí studená voda (RONICA)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

domovní vodoměr typu UNICO 


4
3

Coder M-BUS

1 ks 5 415 Kč/ks 5 415 Kč

kulový uzávěr Dn 


4
3 2 ks 120 Kč/ks 240 Kč

montážní práce a materiál 4 000 Kč

Celkem 9 655 Kč

Tabulka 3/10 – Měřicí ústrojí ultrazvukový měřič tepla (RONICA)

Položka Počet 
jednotek

Cena jednotky Cena 
celkem

ultrazvukový měřič tepla 2WR5Landis Gyr 
Dn 1´´ Qp 3,5 se šroubením a s teplotními 
čidly

3 ks 16 500 Kč/ks 49 500 Kč

adaptér na teplotní čidlo 


2
1

3 ks 215 Kč/ks 645 Kč

kulový ventil 1´´ 3 ks 155 Kč/ks 465 Kč

manometr 2 ks 400 Kč/ks 800 Kč

teploměr 2 ks 800 Kč/ks 1 600 Kč

montáž a montážní materiál 22 000 Kč

komunikační modem 1 ks 33 000 Kč/m 33 000 Kč

PC, hardwarové a softwarové vybavení 1 ks 63 000 Kč/ks 63 000 Kč

Celkem 171 010 Kč
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3.2.3 TERMI, S.R.O.

V našem okrese i v  okresech přilehlých jsem již nemohl najít další firmu, která by 

byla v dané oblasti schopna uspokojit naše požadavky. Začal jsem proto hledat partnery 

pro náš záměr i ve vzdálenějších částech Ústeckého kraje. Nalezl jsem tak firmu 

TERMI, s.r.o.

Jde o firmu, která je ze severního konce Ústeckého kraje. Sídlí ve Varnsdorfu 

v ulici Pohraniční stráže (Příloha 1). Firma se specializuje na opravy, údržbu 

a rekonstrukce bytového fondu, především na panelové a činžovní domy. Podle přání 

zákazníka poskytuje služby od drobných oprav až po celkové rekonstrukce. Firma má 

velmi obsáhlé portfolio služeb. Mezi oblasti její působnosti patří:

 rekonstrukce koupelen;

 termoregulace;

 prodej a servis poměrových měřidel;;

 prodej a servis bytových vodoměrů;

 rekonstrukce topných systémů;

 rekonstrukce rozvodů vody a odpadů;

 prodej a montáž plynových rozvodů;

 revize a doplňování hydrantových skříní;

 montáž plastových oken;

 zateplování fasád.

V těchto oblastech jde o firmu s bohatými zkušenostmi. V posledních šesti letech 

realizovali zakázky rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů a plynu v 270 bytových domech 

v celkovém objemu 62 340 000 Kč. Dle přání zákazníků prováděli také stavební úpravy 

a rekonstrukce objektů. Nainstalovali cca 90 000 termostatických ventilů v 560 bytových 

domech. Součástí zakázek našich nejvýznamnějších zákazníků byla také termoregulace 

objektů včetně úprav předávacích stanic a rozvodů topení. Realizovali též řadu 

rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů, plynu, montáží termoregulačních ventilů, výměny 

oken, zateplování objektů a dalších prací i pro menší bytová družstva a drobné 

zákazníky.[5]
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První nabídka firmy TERMI (Tabulka 3/11) obsahuje náklady pro vytvoření 

panelu, který znázorňuje řez rozvodem studené vody a znázornění měřících systémů. 

Tabulka 3/11 – Řez rozvodem studené vody (TERMI)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena celkem

řez bytovým jednovtokovým vodoměrem 
typu UNICO

1 ks 3 250 Kč/ks 3 250 Kč

řez domovním vícevtokovým vodoměrem 
typu MTK

1 ks 9 750 Kč/ks 9 750 Kč

domovní vodoměr typu MTK Coder 
M-BUS (přenosy)

1 ks 17 700 Kč/ks 17 700 Kč

řez WPD 1 ks 23 000 Kč/ks 23 000 Kč

řez WSD 1 ks 23 000 Kč/ks 23 000 Kč

kompresor 1 ks 1 490 Kč/ks 1 490 Kč

rozvody vzduchu 2 m 200 Kč/m 400 Kč

panel 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč

Celkem 80 590 Kč

Potenciální dodavatele jsem oslovil se zcela přesnou představou, jak by předváděcí 

panely a měřící ústrojí objektu měly vypadat. Tyto představy jsem čerpal především ze 

zkušeností naší partnerské školy v německém Dippoldiswalde. Přesto měly oslovené firmy 

možnost se k tomuto řešení vyjádřit, případně navrhnout vhodnější řešení. Této možnosti 

využila v podstatě pouze firma KKS–SMS, která k celé problematice přistupovala velmi 

aktivně a zodpovědně a pomohla mi odstranit některé technické nedostatky v mém návrhu. 

Ostatní firmy předložily své nabídky v požadovaném rozsahu, ale jinak byli v jednání spíše 

pasivní.

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



Bc. Pavel Maier Šimoníček: Optimalizace nákladů na vybudování odborné laboratoře

2010                                                                                                                                                                  22

V následující tabulce je nabídka firmy TERMI pro panel teplé užitkové 

vody (Tabulka 3/12).

Tabulka 3/12 – Panel teplá užitková voda (TERMI)

Položka Počet 
jednotek

Cena jednotky Cena 
celkem

párované vodoměry UNICO s IPG 2 ks 3 122 Kč/ks 6 244 Kč

kalorimetrická jednotka Multidata 2 ks 6 000 Kč/ks 12 000 Kč

PT 100 s jímkami 2 ks 3 423 Kč/ks 6 846 Kč

čerpadlo 1 ks 650 Kč/ks 1 300 Kč

odvzdušňovací ventil 1 ks 120 Kč/ks 120 Kč

kulový ventil


4
3 6 ks 125 Kč/ks 750 Kč

regulační ventil 1 ks 245 Kč/m 245 Kč

výtokový ventil 


4
3 3 ks 280 Kč/ks 840 Kč

bytový vodoměr KADEN 3 ks 520 Kč/ks 1 560 Kč

potrubí 4 m 320 Kč/m 1 280 Kč

panel 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč

radiátor 1 ks 1 650 Kč/ks 1 650 Kč

nádrž 1 ks 4 700 Kč/ks 4 700 Kč

sada spirála, stykač, teploměr 1 ks 3 127 Kč/ks 3 127 Kč

odstraňovač vápenatých úsad 
AQUA 2000

1 ks 7 230 Kč/ks 7 230 Kč

Celkem 49 892 Kč
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V další tabulce je nabídka firmy TERMI pro panel znázorňující regulaci 

diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a radiátorech včetně indikace tepla na 

radiátoru pomocí indikátorů topných nákladů (Tabulka 3/13).

Tabulka 3/13 – Panel regulace diferenčního tlaku (TERMI)

Položka Počet 
jednotek

Cena jednotky Cena 
celkem

ultrazvukový měřič tepla 2WR5 Landis Gyr 

Dn 


4
3

1 ks 13 000 Kč/ks 13 000 Kč

kulový ventil s čidlem


4
3 1 ks 735 Kč/ks 735 Kč

kulový ventil


4
3 2 ks 125 Kč/ks 250 Kč

regulační ventil 


4
3 1 ks 245 Kč/ks 245 Kč

termoventil s hlavicí 


2
1

1 ks 535 Kč/ks 535 Kč

indikátor topných nákladů E-ITN METRA 
10.4

1 ks 620 Kč/ks 620 Kč

manometr 3 ks 425 Kč/ks 1 275 Kč

teploměr 2 ks 820 Kč/ks 1 640 Kč

radiátor 1 ks 1 500 Kč/ks 1 500 Kč

bojler na ohřev topné vody 1 ks 5 800 Kč/ks 5 800 Kč

potrubí 3 m 320 Kč/m 960 Kč

panel 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč

Celkem 28 560 Kč
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Posledními dvěma nabídkami firmy TERMI jsou kalkulace měření spotřeby 

studené vody (Tabulka 3/14) a kalkulace pro ultrazvukový měřič tepla na vstupu do 

objektu (Tabulka 3/15), včetně sběru dat do PC pomocí M-BUS komunikace.

Tabulka 3/14 – Měřicí ústrojí studená voda (TERMI)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

domovní vodoměr typu UNICO 


4
3

Coder M-BUS

1 ks 5 450 Kč/ks 5 450 Kč

kulový uzávěr Dn 


4
3 2 ks 122 Kč/ks 244 Kč

montážní práce a materiál 5 000 Kč

Celkem 10 694 Kč

Tabulka 3/15 – Měřicí ústrojí ultrazvukový měřič tepla (TERMI)

Položka Počet 
jednotek

Cena 
jednotky 

Cena 
celkem

ultrazvukový měřič tepla 2WR5Landis Gyr 
Dn 1´´ Qp 3,5 se šroubením a s teplotními 
čidly

3 ks 17 000 Kč/ks 51 000 Kč

adaptér na teplotní čidlo 


2
1

3 ks 225 Kč/ks 675 Kč

kulový ventil 1´´ 3 ks 160 Kč/ks 480 Kč

manometr 2 ks 425 Kč/ks 850 Kč

teploměr 2 ks 820 Kč/ks 1 640 Kč

montáž a montážní materiál 25 000 Kč

komunikační modem 1 ks 35 000 Kč/ks 35 000 Kč

PC, hardwarové a softwarové vybavení 1 ks 65 000 Kč/ks 65 000 Kč

Celkem 179 645 Kč
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Kromě dodání měřicí techniky spolu s potřebným příslušenstvím a případnou 

montáží tohoto zařízení, bude mít projekt ještě další náklady. Jedná se především o 

náklady spojené se stavební úpravou stávajících prostor OP Duchcov – dílny. Tyto 

stavební úpravy jsou důležité pro správnou funkci nainstalovaného zařízení a pro splnění 

hygienických a dalších požadavků na laboratorní prostory. Těmito náklady se budu 

zabývat až v další kapitole, protože realizace těchto stavebních úkolů bude probíhat jiným 

způsobem, než dodávka a montáž měřicího zařízení. 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ

V této části je shrnuto, jak náročné budou navrhované úpravy z ekonomického 

hlediska. Je zde proveden výběr dodavatele, návrhy na optimalizaci nákladů a je zde také 

provedena analýza možností získání finančních prostředků na přestavbu.

4.1 VÝBĚR DODAVATELE

Výběr dodavatele jsem provedl na základě několika hledisek. Nejdůležitějším 

hlediskem bylo porovnání kalkulací nákladů na provedení přestavby, které mi jednotliví 

dodavatelé dodaly.

Podívejme se tedy přehledně podívat, jaké jsou celkové náklady na přestavbu

u firem KKS – SMS (Tabulka 4/1), RONICA (Tabulka 4/2) a TERMI (Tabulka 4/3).

Tabulka 4/1 – Přehled celkových nákladů u firmy KKS - SMS

KKS – SMS S:R:O.

PŘEDVÁDĚCÍ PANELY

studená voda řezy a znázornění měřicích systémů 75 950 Kč

teplá užitková voda – systém měření na vstupu do objektu a odběru TUV 
v bytových jednotkách

46 743 Kč

znázornění regulace diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a 
radiátorech včetně indikace tepla na radiátoru pomocí indikátorů topných 
nákladů

26 214 Kč

148 907 Kč

MĚŘICÍ ÚSTROJÍOBJEKTU V KOTELNĚ OP TYRŠOVA

studená voda 8 572 Kč

ultrazvukový měřič tepla na vstupu do objektu 161 820 Kč

170 392 Kč

Celkem 319 299 Kč
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Tabulka 4/2 – Přehled celkových nákladů u firmy RONICA

RONICA S:R:O.

PŘEDVÁDĚCÍ PANELY

studená voda řezy a znázornění měřicích systémů 77 950 Kč

teplá užitková voda – systém měření na vstupu do objektu a odběru TUV 
v bytových jednotkách

48 560 Kč

znázornění regulace diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a 
radiátorech včetně indikace tepla na radiátoru pomocí indikátorů topných 
nákladů

27 160 Kč

153 670 Kč

MĚŘICÍ ÚSTROJÍOBJEKTU V KOTELNĚ OP TYRŠOVA

studená voda 9 655 Kč

ultrazvukový měřič tepla na vstupu do objektu 171 010 Kč

180 655 Kč

Celkem 334 335 Kč

Tabulka 4/3 – Přehled celkových nákladů u firmy TERMI

TERMI S:R:O.

PŘEDVÁDĚCÍ PANELY

studená voda řezy a znázornění měřicích systémů 80 590 Kč

teplá užitková voda – systém měření na vstupu do objektu a odběru TUV 
v bytových jednotkách

49 892 Kč

znázornění regulace diferenčního tlaku na jednotlivých stoupačkách a 
radiátorech včetně indikace tepla na radiátoru pomocí indikátorů topných 
nákladů

28 560 Kč

159 042Kč

MĚŘICÍ ÚSTROJÍOBJEKTU V KOTELNĚ OP TYRŠOVA

studená voda 10 694 Kč

ultrazvukový měřič tepla na vstupu do objektu 179 645 Kč

190 339 Kč

Celkem 349 381 Kč
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Z těchto tabulek je patrné, že nejvýhodnější finanční nabídku pro plánovanou 

přestavbu poskytuje firma KKS – SMS. Přijatelný je i návrh firmy RONICA. Finančně 

nejméně výhodný se však jeví návrh firmy TERMI. 

Finanční hledisko však nebylo jediným faktorem při výběru dodavatele pro 

přestavbu. Dalším hlediskem byla i vzdálenost dodavatele od místa přestavby, která 

výrazně ovlivní komunikaci s dodavatelem a jeho dostupnost pro případné další požadavky 

či reklamace. Z tohoto hlediska by bylo nejvýhodnější spolupracovat s firmou RONICA, 

která sídlí ve stejném okresu jako naše škola, méně výhodné s firmou KKS –SMS 

z Chomutova a zcela nevýhodné s firmou TERMI, která sídlí na opačném konci Ústeckého 

kraje.

Posledním kritériem mého výběru byly i mé vlastní zkušenosti a poznatky z jednání 

s oslovenými firmami. Zde se nejvíce projevila orientace firem. Nejlépe se jednalo 

s firmou KKS – SMS, která se zabývá výhradně měřicí technikou a která ihned přesně 

porozuměla mým požadavkům. Zároveň byla tato firma velmi pružná při jednání o ceně 

a způsobu dodání a instalace produktů. S firmami RONICA a TERMI se jednalo také 

dobře, ale zde se projevilo, že větší portfolio služeb těchto firem sebou nese i určité 

omezení odbornosti v jednotlivých oblastech. Obě tyto firmy mají hlavní oblast své 

působnosti trochu jinde, než je pro můj záměr potřebné. 

Z těchto hledisek tedy vyplývá, že nejlepším dodavatelem pro plánovanou 

přestavbu je chomutovská firma KKS – SMS, s.r.o.

4.2 NÁVRHY NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

V předchozím textu jsem se věnoval nákladům na nákup a montáž odborného 

zařízení laboratoře a měřicího ústrojí objektu. Vybudování této laboratoře však s sebou 

ponese i další výdaje. Jsou to především výdaje za stavební úpravy učebny a vybavení 

učebny nábytkem. Pro vybavení učebny bude využit stávající nábytek, který zcela 

vyhovuje hygienicko-ergonomickým požadavkům. Stavební úpravy stávající učebny 

z hlediska navrženého dispozičního řešení budou řešeny svépomocí, tzn. budou provedeny 

našimi žáky oboru zedník a malíř v rámci odborného výcviku. Náklady na stavební úpravy 

tak znamenají částku 15 000 Kč, kterou je nutné připočíst ke kalkulaci z předchozí 

kapitoly.
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Vybraná firma KKS - SMS dodá zařízení pro vytvoření předváděcích panelů 

a měřicí ústrojí objektu a provede montáž měřicího ústrojí objektu. Samotnou montáž 

a instalaci předváděcích panelů v laboratoři však provedou žáci oboru instalatér v rámci 

odborného výcviku. Tím je dána další úspora finančních prostředků. 

Přínos vytvoření odborné laboratoře pro obor instalatér je vzhledem 

k nekomerčnímu provozu pouze z neekonomických hledisek. Nelze tedy určit ani 

výnosnost či návratnost této investice.

4.3 ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ

Nejdůležitější z hlediska uskutečnitelnosti projektu je problém financování 

projektu. Nyní se tedy budu zabývat možnostmi, jak připravovaný projekt financovat.

Náklady na vybudování odborné laboratoře, včetně měřicího ústrojí objektu 

a stavebních úprav budou 334 299 Kč. Touto částkou škola nedisponuje a její zřizovatel by 

jí tuto částku v současné době na požádání ani neposkytl. V současné době jsou prakticky 

dvě možnosti, jak podobný záměr financovat. Jde o úvěr a o financování pomocí nějakého 

dotačního programu.

4.3.1 FINANCOVÁNÍ POMOCÍ ÚVĚRU

Abych mohl zjistit, zda si můžeme vzít úvěr, který by pokryl náklady projektu, je 

nejprve důležité určit částku, která by se měla pravidelně splácet. Pro své výpočty jsem 

předpokládal úvěr na 5 let s ročními splátkami vždy koncem roku při úrokové míře 

12 % p.a. Jde pouze o předběžný odhad, protože konkrétní úvěrová nabídka banky se může 

od mých předpokladů lišit.

Pravidelnou roční splátku určím dle vzorce

nv

i
Da



1

,

kde:

 D = počáteční výše úvěru

 i = úroková sazba za úrokovací období 

 v = diskontní faktor   iv  1/1

 a = výše stejné splátky (anuity). [1]
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Pro předpokládaný pětiletý úvěr s úrokem 12 % p.a. tedy platí:

  892857143,012,01/1 v

Kča 80,92737
892857143,01

12,0
334299

5





Pro tuto splátku jsem sestavil následující umořovací plán (Tabulka 4/4). Dalšími 

položkami umořovacího plánu jsou: 

 úrok  11  rn
r vaU ;

 úmor 1 rn
r vaM ;

 zůstatek úvěru 
i

v
aD

rn

r

11 
 .

V posledním řádku jsou potom celková splacená částka, celkový úrok a celkový 

úmor.

Tabulka 4/4 – Umořovací plán úvěru 1

Období
r

Anuita
a

Úrok (u)
Ur

Úmor
Mr

Zůstatek úvěru
Dr

0 334 299,00 Kč

1 92 737,80 Kč 40 115,88 Kč 52 621,92 Kč 281 677,08 Kč

2 92 737,80 Kč 33 801,25 Kč 58 936,55 Kč 222 740,54 Kč

3 92 737,80 Kč 26 728,86 Kč 66 008,93 Kč 156 731,61 Kč

4 92 737,80 Kč 18 807,79 Kč 73 930,00 Kč 82 801,60 Kč

5 92 737,80 Kč 9 936,19 Kč 82 801,60 Kč -   Kč

463 688,98 Kč 129 389,98 Kč 334 299,00 Kč

Otázkou tedy je, zda je škola schopná po dobu pěti let „ušetřit“ ve svém rozpočtu 

92 737,80 Kč na splátku úvěru. Realita je bohužel v současné chvíli taková, že jakákoliv 

úspora v rozpočtu vede k jeho snížení ze strany zřizovatele. Škola tedy nemá prakticky 

žádnou možnost vytvořit si z rozpočtových prostředků dostatečnou finanční rezervu na 

splácení úvěru.
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4.3.2 FINANCOVÁNÍ POMOCÍ PROJEKTU

V současné době je těžké najít takovou projektovou platformu, do které by se daly 

zahrnout náklady na vytvoření této odborné laboratoře, neboť většina dotačních programů 

je vymezena především na personální náklady, cestovní výlohy, publikační činnost apod. 

A bohužel je velmi málo dotačních programů, které umožňují i materiálové výdaje na 

vybavení učeben či laboratoří.

Jediným dotačním programem, ze kterého by bylo možné financovat plánovaný

záměr je program Cíl 3. Jde o program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko pro období 2007-2013. Jednou z prioritních os 

tohoto programu je i podpora přeshraničního vzdělávání a kvalifikace. 

Projektu se musí účastnit minimálně po jednom kooperačním partnerovi z každé 

strany hranice (tzn. minimálně jeden německý a jeden český kooperační partner). 

Kooperační partneři se dohodnou, který z nich bude v rámci projektu vystupovat jako Lead 

partner. Lead partner je zodpovědný za podání žádosti a za realizaci celého projektu. Lead 

partner nese celkovou organizační, obsahovou a finanční zodpovědnost za projekt. Pravidla 

spolupráce na projektu, vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s realizací projektu 

upravují kooperační partneři v tzv. smlouvě o spolupráci. Kooperační partneři musí být 

schopni zajistit předfinancování projektu. S projektovou žádostí musí proto doložit, že mají 

zabezpečeny prostředky na financování dvou po sobě jdoucích finančně nejnákladnějších 

čtvrtletí. Dotace z prostředků ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) může činit až 

85 % ze způsobilých výdajů projektu snížených o příjmy vytvořené projektem. Dotace ze 

státního rozpočtu ČR pro české kooperační partnery může činit až 5 % z celkových 

způsobilých výdajů daného kooperačního partnera snížených o příjmy vytvořené 

projektem. Pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR se nepodává zvláštní žádost, 

kooperační partner uvede požadavek na dotaci v projektové žádosti na prostředky ERDF. 

Dotace je poskytována na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud je žadatelem příspěvková organizace,

zřízená organizační složkou státu, tak má nárok pouze na dotaci z ERDF, protože 

zbývajících 15 % obdrží ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím své 

rozpočtové kapitoly. [6]
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Partnerem Střední školy stavební Teplice v tomto projektu programu Cíl 3 by 

mohlo být vzdělávací centrum BSZ Dippoldiswalde. Jde o vzdělávací centrum, které se 

nachází v německém městečku Dippoldswalde zhruba 40 km od Teplic. Především tato 

vzdálenost zajišťuje našim školám výborné východisko pro vzájemnou spolupráci. 

Spolupráce našich škol se vyvíjí především u oboru instalatér a trvá jíž zhruba 5 let. Za 

tuto dobu se nám povedlo realizovat několik úspěšných vzdělávacích aktivit v oboru 

instalatér. Obě školy mají zájem v této spolupráci pokračovat a prohlubovat ji, a to nám 

otevírá další možnosti. Bylo by tedy možné v rámci tohoto programu připravit projekt 

společného přeshraničního vzdělávání v oboru instalatér. Šlo by o vytvoření společné třídy 

oboru instalatér, jejíž vzdělávání by po dobu tří let střídavě probíhalo na české a německé 

straně. Součástí tohoto projektu by byly i náklady na vybudování odborné laboratoře pro 

obor instalatér, tak jak je to popsáno v mé diplomové práci. Náklady uvedené v mé 

diplomové práci by byly pouze malou součástí rozpočtu projektu a celkový rozpočet 

projektu by byl podle předběžných odhadů 150 000 €, tedy zhruba 4 000 000 Kč. Jedná se 

o projekt se společným financováním a náklady české strany by činily asi 2 000 000 Kč. 

Z podmínek projektu vyplývá, že 85% nákladů, v našem případě 1 700 000 Kč by 

tvořila dotace ERDF a 15 %, tedy 300 000 Kč, by škola obdržela ze státního rozpočtu 

České republiky. Vyplácení dotace ERDF probíhá následně, vždy po ukončení příslušného 

čtvrtletí. Škola musí mít k dispozici peníze pro dvě po sobě jdoucí nejnákladnější čtvrtletí. 

Největším výdajem české strany bude vybudování odborné laboratoře, tak jak to bylo 

popsáno v mé práci (334 299 Kč). Ostatní výdaje, financované dotací projektu, budou 

pokrývat především cestovní výlohy a personální náklady (1 365 701 Kč). Tyto náklady 

budou čerpány kontinuálně v průběhu celého projektu. Vzhledem k tomu, že projekt bude 

tříletý, budou tedy tyto náklady na jedno čtvrtletí asi 113 408,50 Kč. Pro splnění podmínek 

dotačního programu je tedy nutné mít předem k dispozici částku 561916 Kč. Tato částka 

by musela být řešena opět úvěrem. Ze závěrů předchozí kapitoly, by se mohlo na první 

pohled zdát, že nemá cenu dále počítat, ale skutečnost je jiná. Berme v úvahu, že ve chvíli, 

kdy bude potřeba splatit první splátku úroku, tak škola již bude mít proplaceny náklady na 

první tři čtvrtletí z prostředků ERDF. Podívejme se tedy jak by konkrétně vypadalo 

splácení tohoto úvěru. Nejprve je důležité si uvědomit, jakou částku může škola pravidelně 

platit. Zhruba po půl roce od začátku projektu a tedy od předpokládaného poskytnutí 

úvěru, získá škola splátku dotace ve výši 447 707,5 Kč a každé další čtvrtletí potom částku 
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113 808.50 Kč. Pokud bereme v úvahu, že škola musí mít v rezervě částku na dvě po sobě 

jdoucí čtvrtletí (227 617 Kč), tak dojdeme k závěru, že škola může úvěr splácet 

pravidelnými ročními splátkami ve výši 400 000 Kč. Nevolím splátky pololetní, abych 

zvýšil jistotu, že v době, kdy bude potřeba složit splátku úvěru, již škola bude mít 

k dispozici finanční příspěvky z dotace projektu za dané období. Pro tyto podmínky můžu 

předpokládat úrokovou mírou 16 % p.a. Opět jde pouze o předběžný odhad, který se může 

od konkrétní úvěrové nabídky banky lišit. Doba splácení by potom byla:
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Následující tabulka (Tabulka 4/5) potom ukazuje umořovací plán tohoto úvěru.

Tabulka 4/5 – Umořovací plán úvěru 2

Období 
r

Anuita
a

Úrok
Ur

Úmor
Mr

Zůstatek úvěru
Dr

0 561 916 Kč

1 400 000 Kč 89 906,56 Kč 310 093,44 Kč 251 822,56 Kč

2 292 114,17 Kč 40 291,61 Kč 251 822,56 Kč -   Kč

692 114,17 Kč 130 198,17 Kč 561 916 Kč

Z umořovacího plánu je vidět, že poslední splátka úvěru činí 292 114,17 Kč a 

celkový úrok je 130 198,17 Kč. Tato částka by byla prakticky jediným výdajem školy na 

plánovaný projekt. Tuto částku by bylo opět nutné žádat od zřizovatele a příslušná žádost 

by musela projít jednáním Rady Ústeckého kraje. Nedokáži odhadnout reakci rady, ale 

myslím, že za daných podmínek by nemusela být zcela zamítavá. Hodně bude záležet na 

politicko-ekonomické situaci v době žádosti.
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5 ZÁVĚR

Tato práce řeší finanční návrh včetně optimalizace nákladů pro vybudování 

odborné laboratoře, ve které bude probíhat měření a regulace teplé užitkové vody na 

odloučeném pracovišti Střední školy stavební Teplice v Duchcově. Jde o projekt 

s navržením tří předváděcích panelů zaměřených na regulační a měřicí techniku 

a vybudování měřicího ústrojí objektu.

Hlavním výsledkem práce je kalkulace nákladů pro vybudování laboratoře a výběr 

dodavatele. Dalšími výsledky jsou návrhy pro optimalizaci nákladů a analýza možností pro 

získání finančních prostředků na provedení projektu.

Z kalkulace nákladů pro vybudování laboratoře a z výběru dodavatele lze vyvodit 

následující závěry:

 náklady na vybudování odborné laboratoře, včetně měřicího ústrojí objektu 

a stavebních úprav budou 334 299 Kč;

 jako dodavatel zařízení pro realizaci projektu byla vybrána firma 

KKS – SMS s.r.o. Chomutov;

 firma KKS – SMS dodá zařízení pro vytvoření předváděcích panelů a měřicí 

ústrojí objektu a provede montáž měřicího ústrojí objektu;

 výnosnost či návratnost této investice nelze stanovit, neboť je realizována 

v neziskové organizaci.

Návrhy na snížení nákladů a analýzu možností pro získání finančních prostředků 

lze shrnout v následující poznatky:

 stavební úpravy stávající učebny z hlediska navrženého dispozičního řešení 

budou provedeny našimi žáky oboru zedník a malíř v rámci odborného výcviku

 pro vybavení učebny bude využit stávající nábytek, který zcela vyhovuje 

hygienicko-ergonomickým požadavkům

 žáci oboru instalatér provedou v rámci odborného výcviku montáž a instalaci 

předváděcích panelů v laboratoři

 škola nemá prakticky žádnou možnost vytvořit si z rozpočtových prostředků 

dostatečnou finanční rezervu na splácení úvěru pro financování daného záměru;
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 v podstatě jedinou možností jak záměr financovat je vytvoření projektu ve 

spolupráci s partnerskou školou BSZ Dippoldiswalde v rámci dotačního 

programu Cíl 3;

 projekt se bude zabývat společným přeshraničním vzděláváním v oboru instalatér 

a do nákladů tohoto projektu budou započítány i náklady pro vybudování 

odborné laboratoře v objektu OP Duchcov – dílny;

 způsob financování tohoto projektu vede školu opět k získání úvěru, jehož 

splácení však již není nereálné.

Provedením změn, které tato práce navrhuje, budování odborných laboratoří pro 

obor instalatér nekončí. Dále bude třeba pro udržení kroku s vývojovými trendy ve 

vzdělávání instalatérů řešit laboratoř, ve které budou žáci moci cvičně zapojovat zařízení 

koupelen, případně kuchyní a laboratoř pro zapojování a obsluhu plynových kotlů. Tato 

témata budou řešena v další fázi přestavby objektu dílen v Duchcově.
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE FIREM

KKS – SMS s.r.o.

Adresa: Husova 2043

              Chomutov

               430 03

Telefon: 474624138

Fax: 474628609

E-mail: kks@svc.cz

RONICA s.r.o.

Adresa: Libušina 73/17

              Teplice

               415 03

Telefon: 417532599

Fax: 417532599

E-mail: info@ronica.cz

TERMI s.r.o.

Adresa: Pohraniční stráže 2047

              Varnsdorf

               407 47

Telefon: 412371407

Fax: 412371873

E-mail: dostal@termi.cz
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