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Anotace 

V předložené práci je zpracováno technicko – ekonomické hodnocení inovačního 

záměru. Za inovační záměr se považuje výměna starého kotle za nový kotel, který splňuje 

podmínky pro udělení dotace, která je poskytována v Moravskoslezském kraji. Toto 

hodnocení je provedeno na základě předběžné studie proveditelnosti. Práce je rozvedena do 

pěti kapitol, z nichž první kapitola je úvod a poslední závěr. Ve druhé kapitole se práce 

zabývá inovacemi v hospodářské praxi a jsou zde uvedeny teoretická východiska k předběžné 

studii proveditelnosti. Ve třetí kapitole je navržena inovace a ve čtvrté je provedeno technicko 

– ekonomické hodnocení. 

Klíčová slova: inovace, předběžná studie proveditelnosti, tepelná ztráta, technicko – 

ekonomické hodnocení, doba úhrady, čistá současná hodnota 

Summary 

This thesis treats of technical and economic assessment of an innovative project. 

Innovative projects shall be replacement of an old boiler with a new boiler that meets the 

conditions for the grant, which is provided in the Moravian – Silesian region. This assessment 

is made on the basis of a pre – feasibility study. Work consists of five chapters; the first 

chapter is an introduction and last is conclusion. In the second chapter of the thesis deals with 

innovations in business practice and are given theoretical basis for the pre – feasibility study. 

Innovation is designed in the third chapter and technical and economic assessment is in the 

fourth chapter. 

Keywords: innovation, pre – feasibility study, heat loss, technical and economic assessment, 

payback period, net present value 
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1 ÚVOD 

V Moravskoslezském kraji a především v Ostravsko – karvinské aglomeraci je 

velkým problémem značné znečištění ovzduší. Během zimních období Český 

hydrometeorologický ústav pravidelně vyhlašuje stav smogové situace. Od října 2012 do 

března 2013 bylo v této oblasti vyhlášeno 8 signálů upozornění na možnost výskytu smogové 

situace s celkovou délkou trvání 30 dní. Oproti roku předešlému je to však o 20 dní kratší 

délka trvání smogové situace. Celkově jde v České republice (dále jen „ČR“) o mírné 

zhoršení, když oproti minulé zimě (říjen 2011 až březen 2012) bylo pouze 48 dní, kdy nebyl 

na žádné z měřících stanic zapojených do smogového varovného a regulačního systému 

překročen imisní limit PM 10 50 mikrogramů.
1
[4] 

Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a především 

statutární město Ostrava proti tomuto problému aktivně bojují. V březnu roku 2009 se 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl nařídit firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. 

postupné snižování emisních stropů až do roku 2014. V prosinci 2010 zastupitelé města 

Ostravy rozhodli, že během smogové situace bude až do odvolání bezplatná městská 

hromadná doprava. Díky značné finanční zátěži město bezplatnou dopravu zrušilo po necelém 

roce. Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší jsou tzv. lokální topeniště. 

V současné době běží tzv. 3. společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace 

ze společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí (dále jen 

programu) na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové 

nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském 

kraji. „Cílem je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 

50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.“[11] 

Díky tomuto programu bylo rozhodnuto zpracovat diplomovou práci na téma 

„Technicko - ekonomické hodnocení inovačního záměru“, kdy inovační záměr bude výměna 

starého kotle za nový kotel, na který se vztahuje dotace z uvedeného programu.  

Cílem práce je navrhnout inovaci a následně provést její technicko-ekonomické 

hodnocení na úrovni předběžné studie proveditelnosti. 

                                                
1 Povolený limit pro průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci polétavého prachu PM10 v 

ovzduší je 50 mikrogramů na metr krychlový 
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2 INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI 

Člověk je tvor zvídavý, neustále hledá způsoby jak si zjednodušit život. Je 

přirozenou vlastností člověka, že ať dělá jakoukoliv činnost tak v ní chce být co nejúspěšnější. 

Být úspěšní znamená přemýšlet o úspěchu, přemýšlet jakým způsobem vytouženého úspěchu 

dosáhnout a myšlenky převést v realitu. Člověk se snažil vylepšovat své příbytky, zlepšovat 

své nástroje pro lov zvěře, pro užití v domácnosti, zjednodušovat způsob přepravy. Inovativní 

myšlení, které vede ke konečným inovacím, je spojeno s člověkem od samotného počátku 

existence. Proces pokračuje a bude pokračovat do té doby, dokud civilizace bude existovat.  

2.1 Vymezení pojmu  

„Etymologicky lze původ slova „inovace“ odvodit od latinského „innovatio“, což 

znamená novinku, resp. změnu k něčemu novému. Hned od samého počátku se výrazem 

„inovace“ nazývala změna v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, jako např. ve vojenství, 

sportu, kultuře, výrobě apod.“[3] 

Tvůrčí aktivitu, která vede ke změnám, nazýváme invencí. Pouze ty invence, které se 

podaří realizovat a dosáhnou tak komerčního užití můžeme nazývat inovacemi. Inovace je 

spojena s podnikatelskou sférou, je primárně podnikatelským jevem.[3] 

Jedním z prvních lidí, kteří se věnovali tomuto tématu, byl J. A. Schumpeter, jehož 

teorie je stále považována za základ moderního přístupu k inovacím. Schumpeter pokládal za 

inovace pouze úplně nové věci, tedy inovace založené na absolutní invenci – absolutní 

inovace. Schumpeterovi následovníci již nepovažují za inovaci jen absolutní novinky ale i 

relativní změny v rámci podniku. Jedním s takových byl František Valenta, který chápal 

inovaci jako jakoukoliv změnu ve vnitřní struktuře výrobního organismu. Za zmínku stojí 

ještě osoba pana Petra Ferdinanda Drucekra, který byl názorově blízky Schumpeterovi a je 

považován za tvůrce a zakladatele moderního managementu.  

Definice Evropské komise, kterou pro sjednocení pojmů používá i vláda ČR zní: 

„Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 

nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, 

pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.”[7] 
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2.2 Dělení inovací 

Podle tzv. Oslo manuálu [5], který vznikl z potřeby harmonizace sběru dat o 

inovacích, a je jedním z metodologických manuálů OECD rozlišujeme: 

Technologické inovace produktu 

Tyto inovace představují změny, jež bezprostředně souvisí s výrobkem, jedná se tedy o 

zavedení úplně nových, nebo výrazně zlepšených výrobků nebo služeb. 

a) Technologicky nový produkt 

Technologicky nový výrobek je výrobek, jehož technické parametry nebo zamýšlené užití se 

významně liší od dříve produkovaného výrobku. Takové inovace mohou zahrnovat zcela 

novou techniku, mohou být založeny na kombinaci existujících technik pro nové použití, nebo 

mohou být získány uplatněním nových znalostí. 

b) Technologicky vylepšený produkt 

Technologicky vylepšený výrobek je existující výrobek, jehož provedení bylo výrazně 

vylepšeno. 

Inovace technologického procesu 

Inovace technologického procesu je přijetí technologicky nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobních metod, včetně metod dodání produktu. Tyto metody mohou 

zahrnovat změny ve vybavení, produktové organizaci nebo kombinaci těchto změn a můžou 

být odvozeny od použití nových znalostí. 

Organizační inovace 

Organizační inovace představuje zavedení nové organizační metody v podnikových 

obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích vztazích. 

Marketingová inovace 

Marketingové inovace představuje zavedení nové marketingové metody obsahující významné 

změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu či ocenění.  
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2.3 Konkurenceschopnost 

Především v dnešní době, je tento pojem široce skloňován a jeho význam je pro 

většinu lidí dobře známý. Jako zákazníci můžeme vliv konkurenceschopnosti především 

pocítit při nákupu zboží u různých obchodníků se stejnou nabídkou zboží, kdy se jeden 

obchodník snaží získat zákazníka pro sebe prostým snížením ceny zboží. Pro samotné 

podnikatele však konkurenceschopnost znamená další investice (u obchodníku většinou 

vlastní snížení prodejní marže), které jim zaručí, že můžou na trhu vůbec figurovat a podle 

úspěchu uzmout větší či menší část trhu (spotřebitelů) ve svůj prospěch. 

Konkurenceschopnost je tedy chápaná jako schopnost podniku prosadit se na trhu, 

mezi svými konkurenty, kteří nabízí stejné nebo podobné výrobky a služby. Za hlavní prvky 

můžeme považovat cenu, kvalitu a rychlost dodání, které dohromady tvoří tzv. magickou 

pyramidu.  

O konkurenceschopnosti mluvíme především ve spojení s podnikatelskou sférou, 

avšak konkurence je spojena s životy nás všech, bez ohledu na to, jestli jsme či nejsme 

podnikatelé. Ve sportu, v zaměstnání, všude tam se snažíme odlišit od osoby, která nám tvoří 

konkurenci a zvítězit nad ní. 

Konkurenceschopnost lze „definovat jako soubor institucí, politik a faktorů, které 

ovlivňují úroveň produktivity ekonomiky daného státu. Státy se této soutěže přímo neúčastní, 

jsou prostředníkem, který ovlivňuje, jak firmy obstojí v ekonomické soutěži. S růstem 

ekonomické vyspělosti zemí je pro firmy čím dál obtížnější obstát v ekonomické soutěži pouze 

díky tradičním výrobním faktorům (především cena práce). V těchto státech je patrný posun 

stále více k produkci s vysokým podílem znalostí. Role znalostí a především schopnost jejich 

komerčního využití v podobě inovací je klíčová pro udržení produktivní ekonomiky vyspělých 

států, kam se řadí i ČR. Dostatečná inovativnost (či inovační výkonnost) umožňuje podnikům 

lokalizovaným ve vyspělých zemích prosadit se s výrobky a službami na stále více 

propojených světových trzích, kde musí čelit mimo jiné silné konkurenci z rozvojových 

ekonomik.“[7] 

Konkurence je hnacím motorem ekonomiky státu a za to, jakým způsobem bude 

fungovat, nese nemalou odpovědnost právě stát. Ten také ve své inovační politice, kterou má 

pod správou Ministerstvo průmyslu a obchodu, má zahrnutou národní inovační strategii, 

národní inovační politiku a národní politiku výzkumu, vývoje a inovací. Stát tedy poskytuje 
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prostředky na vědu, výzkum a vývoj vedoucí k inovacím a také získává prostředky na tyto 

aktivity z fondů Evropské unie (dále jen „EU“). 

 Jako základní index mezinárodního hodnocení konkurenceschopnosti je považován 

Global Competitiveness Index sestavovaný Světovým ekonomickým fórem, pro EU pak 

souhrnný ukazatel inovační výkonnosti zemí EU (summary innovation index) a dalších 

vybraných zemí, který je hlavním nástrojem pro mezinárodní srovnání inovačního prostředí a 

inovační výkonnosti na úrovni evropských zemí.[7] 

 

Graf č. 1: Global Competitiveness Index 

Zdroj: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011 

 

Podle grafu se ČR v roce 2010 umístila na 36. místě ze 139 srovnávaných zemí. 

Konkurenceschopnost oproti roku 2009 však dosti výrazně klesla. Za důsledek můžeme 

považovat neutuchající ekonomickou recesi (i přes mírné oživení národní ekonomiky), ale 

především strategii typu low – cost economy, využívající jako zdroj konkurenčních výhod 

především nízké náklady (nízké mzdy, nízký měnový kurz, apod.). Mluvíme o podinvestování 

české ekonomiky a škrty vládní koalice založené na této strategii mohou být příkladem. 

 Pro ČR jako člena EU má summary innovation index (dále jen „SII“) větší 

vypovídací hodnotu, protože je složen pouze z evropských zemí. „Ukazatele jsou seskupeny 

do osmi kategorií zahrnující inovační vstupy (lidské, znalostní a externí finanční zdroje), 

firemní aktivity (vnitřní investice firem, inovační spolupráci, podnikatelství a ochranu 

průmyslového vlastnictví) a inovační výstupy (inovující podniky a ekonomické efekty 

inovací).“[7] ČR „se podle SII stejně jako v předchozích dvou letech zařadila do skupiny zemí 
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označovaných jako „moderate innovators” (spolu s Řeckem, Maďarskem a dalšími státy) s 

hodnotou SII 0,414 pod průměrem EU27 (0,516).“[7] 

 

Graf č. 2: Summary innovation index  

Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2010  

 

Na tomto obrázku je vidět, že ČR je pod průměrem EU. Podmínky pro investice do vědy a 

výzkumu v ČR nejsou ze strany státu nepříznivější.[13] Domnívám se, že nedostatečná 

investiční politika státu do vědy a výzkumu zastřešená strategií low – cost economy je 

důsledek podprůměrného stavu indexu SII. Z toho vyplývá, že inovační výkonnost je díky 

nedostačujícím investicím, menší než u státu v současnosti s horší ekonomickou situací jako 

jsou Itálie nebo Portugalsko. Domnívám se také, že se ČR bude dostávat hlouběji pod průměr 

nejen tohoto indexu ale i jiných ukazatelů ilustrující stav ekonomiky daného státu. Dalším 

ukazatelem, který odráží úroveň konkurenceschopnosti zemí a používá se i v mezinárodních 

srovnáních je HDP, jeho úroveň a dynamika. 

2.4 Inovace jako konkurenční výhoda 

Napříč nejrůznějšími odvětvími by se každý podnik měl snažit přinášet nové 

inovace, které budou sloužit jako konkurenční výhoda. Pouze firma, která nabídne 

zákazníkovi výhodu oproti konkurenci, může uspět. Avšak především v naši zemi většina 

populace chápe jako výhodu ve větší míře pouze slevové akce a na kvalitu daného výrobku 

příliš nehledí.  

Inovace skytají možnosti pro firmy z jakékoliv sféry businessu, avšak v určitých 

oborech se bez inovace zkrátka firmy neobejdou. Nemůžeme porovnávat práce zedníka 
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s technologickou firmou, která v dnešní době musí produkovat jednu inovaci za druhou. Tlak 

na inovace je v těchto firmách daleko větší a je opravdovým klíčem k úspěchu. 

Inovující podnik je takový, který „během daného období realizoval jeden technický 

nový nebo významně vylepšený výrobek nebo proces.“[5] Jako příklad inovující společnosti 

nám může sloužit firma Apple.  

Tato technologická společnost se v srpnu roku 2012 stala nejdražším koncernem 

historie z pohledu tržní kapitalizace, kdy během obchodování dosáhla na hodnotu 623,14 

miliardy dolarů (12,5 bilionu Kč).[6] Hlavním jmenovatelem úspěchu této firmy jsou inovace 

a osoba Steva Jobse. Firma dokáže úspěšně aplikovat všechny druhy inovací, ale její 

úspěšnost se především odráží v množství a kvalitě produktových inovací, které z této 

technologické firmy od roku 1976 vytvořily firmu, která diktuje směr, jakým se tento obor 

ubírá. Kolem zakladatele Steva Jobse se vytvořil kult osobnosti, který neskončil ani po jeho 

smrti.  

2.5 Projektový managament a inovace  

Projektový management hraje významnou roli při efektivním uplatňování inovací 

v hospodářské praxi. Od samé myšlenky návrhu inovace až po její uplatnění v konkrétním 

segmentu hospodářství můžeme mluvit o řízeném projektu – projektový managament, bez 

kterého bychom jen stěží dosáhli vytouženého výstupu. Řízením inovačních procesů 

v podnikatelské jednotce se podrobněji zabývá managament inovací.[2] 

„Vlastní přípravu a realizaci projektů od identifikace určité základní myšlenky 

projektu až po ukončení jeho provozu a likvidaci lze chápat jako určitý sled čtyř fází: 

 předinvestiční, 

 Investiční, 

 provozní (operační), 

 ukončení provozu a likvidace.“[1] 

2.5.1 Předinvestiční fáze 

Finálním výstupem projektu je technicko – ekonomické zhodnocení inovačního 

záměru. Toto zhodnocení bude provedeno na základě předběžné studie proveditelnosti, která 
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je dílčí položkou předinvestiční fáze projektu a na jejímž základě se projekt později buď 

přijme nebo zamítne. 

„Předinvestiční fáze se zpravidla člení do tří dílčích etap, které tvoří: 

 identifikace podnikatelských příležitostí (oportunity study), 

 předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho variant, 

 hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí.“[1] 

Východiskem předinvestiční fáze projektu je studie příležitostí. Základ pro finální investiční 

rozhodnutí tvoří studie proveditelnosti, někdy rozpracována na základě předběžné studie 

proveditelnosti projektu. Posouzení, včetně hodnocení projektu investory, je poté shrnuto 

v hodnotící zprávě (appraisal report). 

2.5.2 Identifikace podnikatelských příležitostí (oportunity study) 

Jeden ze znaků úspěšného podnikatele je aktivní vyhledávání (identifikace) 

podnikatelských příležitostí a především využívání změn (inovací) ve svůj prospěch. 

Příležitosti je potřeba posoudit a vyhodnotit před jejich podrobným popracováním do podoby 

investičního projektu. Tímto se zabývá studie příležitostí. Výsledkem této studie je selekce 

podnikatelských příležitostí, které se dále budou detailně řešit v předběžné technicko – 

ekonomické studii – předběžné studii proveditelnosti. 

2.5.3 Předběžná studie proveditelnosti (pre – feasibility study) 

Tato studie slouží u rozsáhlejších projektů jako určitý mezistupeň mezi studií 

příležitostí a podrobnou technicko – ekonomickou studií.  

„Cílem zpracování předběžné studie proveditelnosti je určit zda: 

 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, 
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 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.“[1] 

Její rozdíl oproti studii proveditelnosti spočívá v podrobnosti a přesnosti zpracování, 

která je na této úrovni nižší a také ve způsobu prověřování jednotlivých obsahových variant. 

Struktura i náplň je však analogická se studií proveditelnosti. „Při vytváření však nesmíme 

zapomínat na to, že každý projekt je něčím jedinečný a postup, výběr a podrobnost zpracování 

jednotlivých kapitol je ovlivněna právě charakteristikou a specifičností hodnoceného projektu. 

Nesmíme tedy obecně daný obsah kapitol brát jako striktně závazný.“[1]Toto obzvláště platí u 

tohoto projektu, kdy projekt není vytvářen pro firmu ale pro soukromou osobu, která se 

rozhoduje, zda vyměnit, či ponechat stávající zařízení. Není proto potřeba zabývat se 

marketingem, mzdovými náklady na zaměstnance, řízením lidských zdrojů a jinými 

variantami projektu. 

Obsahem předběžné studie proveditelnosti zpravidla bývá: 

 strategie firmy a rozsah projektu,  

 marketingové strategie, 

 základní suroviny a materiál, 

 umístění projektu a předpokládaný vliv na životní prostředí, 

 technologický proces a výrobní zařízení, 

 pracovníci (včetně řídicích pracovníků) a mzdové náklady, 

 organizační uspořádání, 

 plná realizace projektu a jeho rozpočet.[1] 

Nejdůležitější části předběžné studie proveditelnosti je finanční část, jejíž výstup - 

jakožto i celé této studie tvoří dokument, ve kterém jsou výše zmíněné kapitoly v hrubé míře 

zpracovány a kvantifikovány do podoby peněžních toků. Na základě právě této studie se 

investor rozhodne, zda i nadále bude do projektu investovat či projekt ukončí. 

Podle charakteru tohoto projektu není nutné se dále zabývat detailnější studií 

proveditelnosti a po této studii bude rozhodnuto, zda se bude inovační záměr aplikovat či 
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nikoliv. Díky informacím, které jdou jen stěží podrobně a přesně kvantifikovat, je právě tato 

studie nejvhodnější. 

2.5.4 Studie proveditelnosti (feasibility study) 

V případě, že se po vypracování předběžné studie proveditelnosti investor rozhodne, 

že projekt má stále potenciál a je dobré v něm pokračovat, vypracuje se studie proveditelnosti. 

Na základě podkladů z této studie padne finální investiční rozhodnutí a projekt přechází do 

dalšího kroku a to investiční fáze. „Výsledkem je pak formulace projektu včetně jeho cílů a 

základních charakteristik, zahrnující marketingovou strategii, dosažitelný podíl na trhu, 

velikost výrobní jednotky, její umístění, základní surovinový materiál, vhodnou technologii a 

výrobní zařízení a v případě potřeby i zhodnocení vlivu na životní prostředí.“ [1] 

Obsahem studie proveditelnosti z pravidla bývá: 

 analýza trhu a marketingová strategie, 

 popis technologie a velikost výrobní jednotky, 

 materiálové vstupy a energie, 

 umístění výrobní jednotky, 

 pracovní síly (lidské zdroje), 

 organizace a řízení, 

 finanční analýza a hodnocení, 

 analýza rizik, 

 plná realizace.[1] 

Studie proveditelnosti je tvořena na respektování tzv. iteračního optimalizačního 

procesu se zpětnými vazbami. Optimalizační proces principielně vychází z respektování 

závislostí jednotlivých variant na sebe navzájem (závislost technologického procesu a 

umístění jednotky). V případě, že výsledkem jedné z variant je zjištění, které nemůže 

respektovat předchozí variantu, musíme tuto variantu modifikovat (výskyt zdrojů rizik na 

pracovišti je tak četný, že pro snížení četnosti vystavení zaměstnanců těmto zdrojům rizik 

musíme zahrnout do předešlé finanční analýzy dodatečné náklady právě na toto snížení).[]  
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3 NÁVRH INOVACE 

V této kapitole je navrhnut a konkrétněji rozebrán na základě předběžné studie 

proveditelnosti inovační záměr. Inovačním záměrem se rozumí výměna stávajícího ručně 

plněného kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní automatický kotel na uhlí, biomasu nebo 

uhlí a slouží jako podklad pro ekonomické zhodnocení celého projektu.  

3.1 Popis místa 

Nový kotel by měl být instalován v rodinném domě v obci Bítov, která se nachází na 

území Moravskoslezského kraje. Tato obec leží 6 km severozápadně od města Bílovec 

v Přírodním parku Oderské vrchy ve výšce 360 m.n.m.  

Rodinný dům byl postaven v roce 1973. Zastavěná plocha činí 125 m² a je rozdělen 

na tři podlaží plus půdu. Dvě nadzemní podlaží slouží jako na sobě nezávislé bytové jednotky 

a podzemní podlaží – suterén je využíván jako sklep. Ve sklepě je umístěn také současný 

kotel na tuhá paliva. 

 

Obrázek č. 1: Rodinný dům, Bítov  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Současná situace 

V současnosti je dům vytápěn ručně dělaným kotlem na tuhá paliva. V domě je 

otevřený topný systém s expanzní nádrží v podkroví a litinovými radiátory ve vytápěných 

místnostech. Teplo je rozváděno do obytných místností otevřeného systému vytápění 

s ústředním topením ústředního topení s litinovými radiátory. Kotel, jehož stáři je odhadováno 

okolo 20 let, je vyroben z kvalitních ocelových plátů s účinnosti přibližně 55 % a výkonem 25 

kW. 

 

Obrázek č. 2: Současný kotel  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako palivo se používá černé uhlí a dřevo. Může se také topit hnědým uhlím či 

koksem. Kotel není homologizován
2
. Dřevo je získáváno z vlastních zdrojů, vlastník domu 

má také les. Původně bylo možno také vytápět pomocí elektrické energie, ale po postupném 

zvyšování cen se od tohoto způsobu vytápění upustilo. 

                                                
2 Není ověřené palivo, které může sloužit pro vytápění. 
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3.3 Zákonné podmínky a zásady dotačního programu 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla 2. 5. 2012 schválena 

novela zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [13], která vzešla v platnost 1. 9. 2012. 

Díky této novele zákona již nebude za deset let od nabytí účinnosti této novely, tedy od 1. 9. 

2022 možno provozovat kotle na pevná (tuhá) paliva o tepelném příkonu do 300 kW, které 

nesplňují tzv. 3 emisní třídu podle ČSN EN 303-5. Bude se jednat jen o zařízení připojené k 

teplovodní soustavě ústředního vytápění. Pokud zařízení nebude splňovat zákonem stanovené 

podmínky, může být udělena pokuta až 50 000 Kč. Tato pokuta může být také udělena za 

topení pomocí paliv, která jsou zákonem zakázána. Od roku 2014 nesmí být pak kotle 1. a 2. 

emisní třídy uváděny na český trh, popřípadě musí být upraveny tak, aby splňovaly 3. emisní 

třídu. „Nejpozději do 31. 12. 2016 musí povinně všichni majitelé kotlů na tuhá paliva od 10 

do 300 kW nechat provést kontrolu svého kotle servisním technikem. Tato kontrola se musí 

provádět následně každé 2 roky.“[12] V roce následujícím již bude hrozit pokuta až 20 000 

Kč. Kontrolním orgánem přitom bude příslušný obecní úřad. 

Ceny kotlů splňující jen 1. nebo 2. emisní třídu se současně na českém trhu pohybují 

v rozmezí 20 až 25 tisíci korunami. Ceny u kotlů, které již splňují 3. emisní třídu se pohybuji 

od 35 000 Kč a u automatických kotlů je to cena od 60 000 Kč. Díky finanční náročnosti na 

pořízení kotle splňující zákonem stanovené podmínky, budou poskytovány dotace. Prozatím 

jediným krajem kde jsou již dotace vypláceny je kraj Moravskoslezský a to především kvůli 

již zmíněným problémům s ovzduším. Prostředky jsou poskytovány ze společného programu 

Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících 

ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu 

nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji. 

„Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění 

ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť 

využívajících tuhá paliva a mnohdy i odpady. Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo 

zamezením spalování spalitelných odpadů ve stávajících kotlích na tuhá paliva instalací 

automatických kotlů na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu, kde není možné spalitelné odpady 

dávkovat. Účinným automatickým nízkoemisním kotlem na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu 

(dále též "nový kotel" nebo "zařízení") se pro účely tohoto Programu rozumí kotel: 
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 splňující mezní emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní 

třídu 3 s max. výkonem 50 kWt, 

 na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo 

kombinace uhlí a biomasy), 

 s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání 

a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, 

materiály, webové stránky, prospekty atd.).“[11] 

Tento program tedy říká, že kromě splnění podmínky 3. emisní třídy, kterou 

stanovuje zákon, musí žadatel o dotaci splňovat další specifické požadavky. Dotace může být 

poskytnuta v maximální výši 40 000 Kč a ukončení přijímání žádostí je stanoveno k 

28. 6. 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). 

3.4 Kritéria pro výběr vhodného kotle 

Pokud se někdo rozhodne pro změnu ve vytápění svého domu či bytu ať z čistě 

ekonomických či nedostačujícího výkonu současného zdroje vytápění, měl by si určit, čím 

chce současný zdroj nahradit. V případě této studie je typ zdroje vytápění stanoven a to kotel 

na tuhá paliva. Dalším krokem je určení paliva, které chceme v kotli spalovat. Hledání 

vhodného paliva, které by mohlo být pro tento záměr použito, z části odpadá, neboť je 

v podmínkách programu stanoveno jaké palivo může být používáno a to buď uhlí či biomasa 

nebo uhlí a biomasa. 

Zřejmě nejdůležitější krok po samotném určení zdroje vytápění případně i druhu 

paliva, které bude sloužit k vytápění je výpočet tzv. tepelné ztráty objektu, která stanoví, jak 

výkonný musí být kotel. Mezi další čistě technické parametry, které je třeba sledovat při 

výběru správného kotle, patří: 

 účinnost, 

 materiál, ze kterého je kotel vyroben, 

 konstrukce kotle, 

 komfort a obsluha. 
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3.5 Tepelná ztráta objektu  

„Z energetického hlediska je každý objekt charakterizován jednak svými 

energetickými nároky (potřebami energie), jednak svou energetickou náročností (spotřebami 

energie). Energetické nároky jsou dány množstvím energie, které objekt pro svou funkci 

objektivně potřebuje. Energetická náročnost je faktické množství nakupované energie, které 

spotřebují pro svou činnost systémy, kryjící tyto energetické nároky. Při stanovení spotřeby 

energie se obvykle vychází z tzv. tepelné ztráty budovy.“ [9] 

 „Tepelná ztráta domu zjednodušeně řečeno vyjadřuje, kolik se stěnami, okny a 

dalšími „škvírami“ ztratí tepla za určitý časový úsek. Jinak řečeno – jak velké množství tepla 

potřebujeme, abychom dům vytopili na normou předepsanou teplotu.“[10] Výpočet tepelné 

ztráty objektu je zcela zásadní. Tento výpočet tedy určí, jaký minimální výkon musí mít kotel, 

aby byl efektivně vytápěn celý zamýšlený objekt, může také působit zpětnovazebně.  

3.5.1 Výpočet tepelné ztráty 

Možnosti jak vypočíst tepelnou ztrátu objektu je několik. Nejpoužívanější a 

nejrychlejší metodou pro předběžný výpočet je tzv. obálková metoda. Tato metoda hodnotí 

objekt jako jednu velkou místnost na rozdíl od přesnějších programů, které počítají mimo jiné 

tepelné ztráty pro každou místnost zvlášť. Výsledek by však měl být obdobný. Pro účely 

předběžné studie proveditelnosti tato metoda vyhovuje.  Na obrázku níže můžeme orientačně 

vidět, kolik procent energie odchází z domu přes jeho jednotlivé části. 

 

Obrázek č. 3: Tepelná ztráta obálkovou metodou 

Zdroj: EkoWATT 
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„Celkovou měrnou tepelnou ztrátu domu Hc [W/K] můžeme rozdělit na dvě složky a 

to tzv. měrnou tepelnou ztrátu prostupem (konstrukcemi) a větráním. Velikost měrné tepelné 

ztráty prostupem je přímo úměrná ploše jednotlivých konstrukcí a jejich tepelně – izolačními 

vlastem (součiniteli prostupu tepla). Velikost měrné tepelné ztráty větrání je zase přímo 

závislá na intenzitě větrání domu.“ [9] Výpočet měrné tepelné ztráty se řídí ČSN EN ISO 

13789. 

1. Měrná tepelná ztráta prostupem 

Měrná tepelná ztráta prostupem, dílčí složky:                                            (1)   

  – plocha konstrukce [  ] 

  – součinitel prostupu tepla [      ] 

  – činitel teplotní redukce 

1. Podlaha na zemině:                  

                     

2. Okna:                 

                    

3. Dveře (plastové):                

             

       Dveře (dřevěné):                

              

4. Obvodové stěny:                

                      

5. Střecha:                 

                       

Měrná tepelná ztráta prostupem, celková:                                            (2)                                                       
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2. Měrná tepelná ztráta větráním 

Měrná tepelná ztráta větráním není v této práci zahrnuta. Je to především proto, že výsledná 

ztráta větráním je natolik malá, že pro potřeby předběžné studie proveditelnosti muže být tedy 

vynechána. 

3. Měrná tepelná ztráta celková 

Celková tepelná ztráta objektu:                                                                               (3)                                   

  – měrná tepelná ztráta objektu         

   – požadovaná vnitřní teplota [    

                 

        

Celková měrná tepelná ztráta objektu je 23 kW. Musí být vybrán kotel, který tuto tepelnou 

ztrátu pokryje. 

3.6 Analýza trhu prodejců paliv 

Dalším krokem při výběru kotle je určení druhu paliva. V tomto projektu je výběr 

paliva jednodušší, díky podmínkám pro udělení dotace, které mimo jiné stanovují, jaký druh 

paliva může být pro vytápění používán. Palivo pro kotle může být buď uhlí, biomasa nebo 

uhlí a biomasa. 

3.6.1 Uhlí 

Uhlí vzniklo před stovkami milióny let z odumřelých těl rostlin (biomasy) za 

nepřístupu vzdušného kyslíku, vodíku, a působením tlaku (u nejkvalitnějšího uhlí hrála 

významnou roli teplota). Tento proces se nazývá prouhelnění. Podle stupně prouhelnění 

dělíme tento druh, který patří mezi tzv. kaustobiolit do několika skupin. 

Uhlí se používá v metalurgických procesech (výroba surového železa a oceli), 

v chemickém průmyslu ale především v energetice. Nejstarší uhlí - nejvíce prouhelněné, má 

nejlepší energetické vlastnosti, u mladších druhů je tomu naopak. Pro energetické posouzení 

je nevýznamnějším aspektem výhřevnost. Čím starší uhlí, tím je vyšší obsah uhlíku, který 

způsobuje, že má uhlí vyšší výhřevnost. Dále je nutné také sledovat obsah síry (spalování uhlí 
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s vysokým obsahem síry způsobuje znečišťování ovzduší s doprovázejícím nepříjemným 

štiplavým zápachem). Dalším problémem při vysokém obsahu síry v uhlí je zanášení kotle a 

podíl na jeho korozi. Tento problém je především u méně kvalitních - mladších druhů uhlí.  

Dalšími prvky vyskytující se v uhlí jsou vodík, dusík, kyslík aj. Podle stupně výhřevnosti 

dělíme uhlí na: 

 Antracit 

 Černé uhlí       

 Hnědé uhlí  

 Lignit 

Tyto základní druhy se pak dále můžou dělit na prachové uhlí, tříděné a energetické uhlí, 

které mají rozdílnou výhřevnost s rozdílnou sirnatostí
3
, obsahem prachových částic aj. 

Výhřevnost s největší přesností lze zjistit až při objednání z katalogu příslušné společnosti. 

Dalšími produkty z vytěženého uhlí používané v energetice mohu být uhelný prach nebo 

koks.   

3.6.2 Biomasa 

„Biomasa je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy 

má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či 

zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie.“[8] 

Biomasa se stává v současné době „módním trendem“ ve vytápění zejména díky 

dvěma faktorům ekologičnosti a obnovitelnosti.  Energeticky využitelná biomasa se dělí na 

záměrně pěstovanou biomasu (energetické dřeviny a rostliny bylinného charakteru) a odpadní 

biomasu (odpady ze zemědělské výroby, dřevozpracujícího průmyslu, odpady z lesní těžby, 

odpady ze živočišného průmyslu a komunální odpady). V současnosti se začínají na trhu s 

palivy stále více prosazovat dřevěné brikety, dřevěné a rostlinné pelety, ale také tzv. štěpka 

spolu se zemědělskými odpady (obilná sláma).  

3.6.3 Analýza cen uhlí, biomasy a výběr prioritního paliva 

Přesto, že ceny uhlí každým rokem rostou, tak je rychlost růstu oproti novým druhům 

paliv z biomasy stále menší. Výrazný růst cen biomasy způsobuje několik faktorů. Jedním 

                                                
3 Obsah síry v uhlí 



Bc. Pavel Žůrek: Technicko – ekonomické hodnocení inovačního záměru 

2013  19 

 

z nich je spalování biomasy s uhlím ve velkých elektrárnách s nízkou účinností a nedostatek 

záměrně pěstované biomasy pro energetické účely. Díky novele zákona č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší (viz. kapitola 3.3) se biomasa stává (díky své ekologičnosti) vhodným 

palivem do kotlů, které musí po roce 2022 splňovat 3. emisní třídu. Dá se tedy očekávat další 

zvýšení cen tohoto paliva.  

Při předběžné analýze toho, jaké druhy paliv dovolují spalovat jednotlivé 

automatické kotle, bylo zjištěno, že určité typy kotlů dovolují spalovat jak uhlí, tak biomasu a 

některé pouze uhlí nebo pouze biomasu. U prvního typu kotle je důležité říci, že i když je 

dovoleno topit biomasou nebo uhlím, je mnohdy jedno palivo upřednostňováno před druhým 

a je bráno jako tzv. zaručené
4
. Další důležitý faktor těchto univerzálních kotlů je vyšší cena a 

technická náročnost spalování (různé výhřevnosti, jiný styl hoření aj.). Pro potřeby této studie 

bude tedy vybrán jeden konkrétní druh paliva, podle kterého se bude hledat vhodný typ 

automatického kotle.  

V tabulce níže jsou uvedeny průměrné ceny paliv a výhřevnosti, které jsou vhodné 

jako paliva pro automatické kotle. 

Tabulka č. 1: Výhřevnost a cena paliv vhodných pro automatické kotle 

Druh paliva  Výhřevnost (MJ/kg) Cena za 1 kg (Kč) 

Hnědé uhlí 18 3,5 

Černé uhlí 23 5,1 

Dřevěné pelety 17 5,2 

Rostlinné pelety 16 3,7 

Štěpka 12,5 2,5 

Obilí 18 3,2 

Jiné formy biomasy  

Zdroj: TZB – info,Vlastní zpracování 

Z této tabulky vyplývá, že nejlevnější a zároveň s nejhorší výhřevnosti je v současnosti 

štěpka. Naopak nejdražší je černé uhlí spolu s dřevěnými peletami. Černé uhlí má také 

největší výhřevnost. 

                                                
4 Palivo, při jehož spalování se dosahuje uváděný jmenovitý výkon, účinnost, dále má vliv na 

životnost a jiné vlastnosti související s kotlem. 
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Na základě historických zkušeností s  populárními a levnými palivy jakými byli plyn 

či elektrická energie, se nebude dále uvažovat s biomasou (štěpkou) jako palivem do nového 

kotle. Hlavním důvodem je svázanost s tímto novým druhem paliva a pravděpodobnost 

významného růstu cen. Dalším aspektem je špatná dostupnost štěpky v okolí zamyšleného 

domu (štěpku pro energetické účely produkuje v okolí a následně prodává pouze firma EKU 

s.r.o.). Jako příklad může sloužit popularita již zmíněné elektrické energie a plynu, kdy se tyto 

zdroje začali prosazovat do domácností jako levný a účinný zdroj tepla, ale po letech 

výrazného zdražování se lidé vrací zpět k tradičnímu uhlí či kusovému dřevu nebo výrazně 

omezují svou spotřebu na úkor pohodlí.  

   Pro potřeby této studie bylo vybráno jako palivo do automatického kotle hnědé uhlí 

od společnosti Expol s.r.o. a to z několika důvodů: 

 kvalitní uhlí dováženo od společnosti Severočeské doly a.s., 

 dlouhodobá spolupráce majitele rodinného domu se společností Expol s.r.o., 

 tradiční zdroj energie, ke kterému se lidé i přes „módní trendy“ ve vytápění nakonec 

vrací, díky dobré výhřevnosti a příznivým cenám. 

3.7 Analýza trhu prodejců kotlů 

Na našem trhu působí mnoho firem prodávající automatické kotle na tuhá paliva a 

výběr nejoptimálnější varianty proto nebývá lehkým úkolem. Mezi významné výrobce těchto 

kotlů v ČR patří firmy Viadrus, Dakon, Agromechanika, Atmos, Varimatik, Ekoefekt, 

Kovarson, Benekov, Verner. Obecná kritéria, která je třeba sledovat při výběru kotle jsou 

uvedena v kapitole 3.4. V této fázi jsou již stanovena konkrétní kritéria pro výběr vhodného 

kotle a to: 

 kotel musí splňovat podmínky programu pro udělení dotace viz. kapitola 3.5, 

 maximální výkon kotle odpovídající tepelným ztrátám objektu tedy 25-30 kW, 

 český výrobek, 

 hnědé uhlí jako palivo (firmy specializující se dlouhodobě na toto palivo s kladnými 

referencemi). 
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3.7.1 Výběr kotle  

Vzhledem k tomu, že na trhu působí mnoho českých výrobců kotlů, kteří splňují výše 

uvedené kritéria, bude nejvhodnější typ kotle vybrán pomocí kritérií založených na bázi 

rozhodovací analýzy.   

Limitující podmínka, kterou musí kotel splňovat je schopnost efektivně vytápět při 

objemu 700 l vody v otopné soustavě. Všechny kotle, které připadají v úvahu dle 

kritérií kapitoly 3.7, jsou uvedeny níže v tabulce. 

Tabulka č. 2: Výběr na bázi rozhodovací analýzy. 

 Ekoret AM24 EKOEFEKT23 Tiger25 Bawaria VM25 C25 

Účinnost>84 % 1 1 1 0 1 1 0 

Doplňující palivo 1 1 0 1 1 1 0 

Cena<85 000 Kč
5
 0 0 0 1 1 1 0 

Objem Vody
6
 0 1 1 0 0 1 0 

Zásobník>300 l 1 0 1 1 1 0 1 

Součet (1) 3 3 3 3 4 4 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Legenda: 1 – splňuje kritérium, 0 – nesplňuje kritérium 

 

V tabulce výše jsou uvedeny jednotlivé značky kotlů, které splňují 4 hlavní kritéria pro výběr.  

V této analýze se kotle porovnávají na základě zvolených doplňkových kritérií, která byť 

nemusí být pro potenciálního zákazníka nejdůležitější, tak přesto mohou rozhodnout o 

vhodném výběru kotle. 

Jako kritérium, která svým významem převyšuje ostatní je již zmíněný objem vody 

v otopné soustavě. Každý kotel, který přichází v úvahu, musí být schopen efektivně pracovat 

ve vytápění objektu se 700 l vody v radiátorech. Toto kritérium splňují kotle AM25, 

EKOEFEKT23 a VM25. U prvně jmenovaného kotle však cena i s montáží převyšuje 100 000 

Kč (v případě 700 l objemu vody v radiátorech by se kotel musel mírně upravit). V Případě 

                                                
5 Cena kotle vč. DPH s uvedením do provozu dodavatelskou firmou či externí autorizovanou spol. 
6 Objem vody v radiátorech je okolo 700 l, ne každý kotel, přesto že má výkon odpovídající TZ je 

schopen efektivně pracovat s takovým množstvím vody.  
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kotle EKOEFEKT23 je však největší nevýhodou nemožnost vytápět štěpkou jako 

alternativním palivem.  

Na základě těchto kritérií byl vybrán kotel VM25 od firmy Varimatik s.r.o. 

3.7.2 Popis kotle VM25 

Tento typ kotle od společností Varimatik s.r.o., je od roku 2002 vyráběn firmou 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. a je nejprodávanějším modelem této firmy. 

 

Obrázek č. 4: kotel VM 25  

Zdroj: www.varimatik.cz 

Vždy se volí takový typ kotle, jehož výkon pokryje i v těch nejchladnějších měsících 

roku vzniklé tepelné ztráty. Vzhledem k tomu, že tepelné ztráty byly stanoveny při teplotě – 

15 °C na 25 kW, měl by tento kotel pokrýt tyto ztráty + případné vyšší ztráty vzniklé při 

nižších teplotách (cca 5 dní v roce) - maximální výkon kotle je 27 kW. 

Kotel je určen výhradně pro spalování tříděného hnědého uhlí dodávaného pod 

obchodním označením o2 a o3 (ořech 2 a ořech 3) o zrnitosti 10 – 20 mm, výhřevnosti 18 

       , průměrném obsahu vody 28,5% a průměrném obsahu popela 12%. Ve smyslu 

ČSN EN 303-5 se jedná o palivo označené „ Hnědé uhlí – o2“ (nejlevnější hnědé uhlí na 

trhu). Způsob spalování hnědého uhlí zajišťuje dosažení vysoké účinnosti spalovacího pro-
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cesu v hodnotách 80–84%. To jsou hodnoty až o 25% vyšší než u standardních kotlů na tuhá 

paliva s klasickým odhoříváním. Kotel je sestaven z kvalitních ocelových plechů a trubek. 

Výhody:  

 spalování paliva na válcovém pohyblivém roštu 

 splování nejlevnějšího druhu uhlí na trhu 

 nejnižší provozní náklady ze všech druhů uhlí 

 doplňkově je možno topit biomasou 

 dotace z programu 

 

Nevýhody: 

 malá objem násypky 

 ocelová konstrukce-kratší životnost 

 horní hranice stanovené ceny pro pořízení 

 drahá instalace 

3.8 Výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev vody 

Aby bylo možno stanovit výši nákladu na vytápění a ohřev vody je potřeba prioritně 

určit jaká je samotná potřeba tepla pro daný objekt tedy kolik tepla dům potřebuje, aby se 

vytopil. „Potřeba je závislá na tepelně-izolačních vlastnostech objektu a na intenzitě větrání, 

tedy zcela vychází z tepelné ztráty domu.“[9] Výpočet potřeby tepla pro vytápění se nejčastěji 

používá pomocí denostupňové metody
7
. 

3.8.1 Výpočet potřeby tepla pro vytápění - denostupňová metoda 

Základní výpočtový vztah:                                                                       (4)                                                      

   počet denostupňů 

   počet dní vytápěcí sezóny 

     průměrná vnitřní teplota      

                                                
7 Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání 

zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních teplot z 

meteorologických dat. 
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         střední venkovní teplota v době vytápěcí sezóny      

 

                

              

Vztah pro výpočet roční potřeby tepla:  

       
 

         
 

         

        
                              (5) 

   opravný součinitel 

    je účinnost obsluhy a možnosti regulace soustavy     

    je účinnost rozvodu vytápění     

    je tepelná ztráta objektu      

    venkovní výpočtová teplota      

       
     

             
 

            

           
          

                              8 

3.9 Výpočet potřeby tepla pro ohřev teplé vody 

Denní potřebu tepla pro ohřev teplé vody:              
                 

    
                (6) 

   koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody 

   měrná hmotnost vody              

   měrná tepelná kapacita vody              

   = celková potřeba teplé vody za 1 den          

    teplota studené vody          

   = teplota ohřáté vody         

       = (1+0,5) 
                       

    
 

                                                
8 3,6 GJ = 1MWh 
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      = 15,7 kWh 

 

Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 

                            
        

       
   –                                   (7) 

     součinitel zohledňující snížení spotřeby     v létě  

      teplota studené vody v létě (zpravidla +15 °C)  

      teplota studené vody v zimě (zpravidla +5 až +10 °C)  

   počet pracovních dní soustavy v roce, kdy se připravuje T  

                         
      

    
     –          

                 

3.9.1 Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev vody 

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev vody: 

                                                   (8) 

            

           (bez započtení tepelných zisků)
9
 

            

Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je pro zamýšlený objekt 37 MWh. 

3.9.2 Potřeba tepla v závislosti na průměrné účinnosti kotle 

Výše uvedený výpočet je pouze teoretického charakteru, kdy by kotel musel mít 

účinnost 100 %, kterou však v praxi s použitím současných technologií nelze dosáhnout. 

Výrobce Varimatik s.r.o. uvádí na svých webových stránkách průměrnou účinnost kotle VM 

25 mezi 82 – 86 %. Pro lepší orientaci v příkladu převedeme MWh na MJ tedy 37 MWh = 

                                                
9 Tyto zisky objektu tvoří součet jednotlivých vnitřních zdrojů tepla (elektrické spotřebiče, lidé aj.)  
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133 200 MJ. Tato účinnost je zajištěna při maximálním jmenovitém výkonu, který je 26 kW.  

Při průměrné účinnosti 84 % vycházíme ze vztahu: 

skutečná potřeba tepla v závislosti na průměrné účinnosti kotle:     
  

  
            (9) 

   = účinnost kotle [%] 

      
       

    
 

               

Při 84% účinnosti kotle bude potřeba tepla 158 571 MJ. 

3.9.3 Množství paliva  

Pokud je známa průměrná výhřevnost paliva a potřeba teplat pro vytápění a ohřev 

vody s průměrnou účinnosti, která je v případě kotle VM 25 84 %, tak můžeme vypočíst 

množství paliva, které za 1 rok spotřebujeme. 

Množství paliva na 1 rok vytápění:     
   

  
                      (10) 

    množství paliva      

    výhřevnost paliva         

    
       

  
 

              

Množství paliva, které je potřeba na vytopení budovy s tepelnou ztrátou 23 kW kotlem 

s účinnosti 84 % je potřeba 8 810 kg. 
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4 TECHNICKO – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

Tato kapitola se zabývá převážně finanční stránkou projektu. Budou vyčísleny 

náklady na pořízení, provoz kotle a celková efektivnost či neefektivnost inovačního záměru. 

Výstupem této kapitoly budou dostatečné podklady pro to, aby mohlo být rozhodnuto 

s velkou mírou jistoty o tom, jestli se bude do pořízení kotle VM25 investovat či nikoliv. 

4.1 Náklady projektu 

Aby mohl být projekt hodnocen po ekonomické stránce, musí být mimo jiné 

stanoveny náklady, které budou s projektem souviset na jeho začátku – investiční náklady a 

během jeho provozu – provozní náklady. Stanovení těchto nákladů je důležité pro pozdější 

hodnocení ekonomické efektivnosti investice.  

4.1.1 Náklady na vytápění – provozní náklady 

Jak již bylo zmíněné, majitel dlouhodobě odebírá uhlí, konkrétně černé uhlí tříděné 

kostka, s výhřevností okolo 30 MJ/Kg (uhlí z Polských slojí s větší výhřevností) od 

společnosti Expol s.r.o. a i nadále chce v této spolupráci pokračovat. Poslední cena, která byla 

fakturována, činila 4 960 Kč/t a majitel objednal 4,2 t, které byly k datu 3. dubna 2013 

spotřebovány
10

. V předminulé topné sezóně 2011/2012 bylo zakoupeno 3,8 t černého uhlí a 

do další sezóny ještě zbylo. V dalším roce se očekává objednání až 5 t černého uhlí díky 

tomu, že žádné uhlí již nezbylo. Aktuální cena pro příští topnou sezónu činí 5 040 Kč/t, pokud 

majitel objedná 5 t, budou náklady na černé uhlí se starým kotlem na topnou sezónu 25 200 

Kč. Dále se k vytápění používá kusové dřevo z vlastních zdrojů, v průměru je roční spotřeba 7 

m
3 

kusového dřeva. Majitel má zjištěno, že 1 m
3 

kusového dřeva ho stojí v průměru 400 Kč z 

na režijních nákladech (nafta, amortizace traktoru, olej aj.) bez vlastní práce. Celkem režijní 

náklady na kusové dřevo činí 2800 Kč. Náklady na palivo se starým kotlem by na topnou 

sezónu činily 28 000 Kč. 

 

 

                                                
10 Pokud uhlí z hlavní topné sezóny zbude, ponechá se do další sezóny. Pokud uhlí schází, již se 

nedoobjednává a je topeno kusovým dřevem. 
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S novým kotlem VM 25 by majitel odebíral hnědé uhlí tříděné ořech 2 (o2) 

s výhřevností 18 MJ/kg (uhlí z dolu Bílina). Aktuální cena činí 2770 Kč/t. Majitel potřebuje 

pro kotle VM 25 s 84 % účinnosti 8, 81 t tohoto paliva. Náklady na palivo s kotlem M25 by 

na topnou sezónu činily 24 404 Kč. 

 

Graf č. 3: Roční náklady na vytápění  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, že nejlevnější možnou variantou je kotel VM25. Rozdíl nákladů na 

roční vytápění a ohřev teplé vody (provozní náklady) činí 5 196 Kč. Další provozní náklady u 

obou kotlů stejné, jsou každoroční čištění komína či placení známek na vývoz popelnic 

s popelem, další dodatečné náklady na údržbu kotle se nekalkulují (ze zkušenosti se starým 

kotlem jsou náklady na údržbu téměř nulové). 

.  
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4.1.2 Náklady na pořízení kotle VM25 – investiční náklady 

Dalším druhem nákladů, které budou sloužit ve výpočtech ekonomické efektivnosti 

investice, jsou tzv. investiční náklady. V případě této studie to jsou jednorázové náklady na 

pořízení kotle a jeho uvedením do provozu bez dalšího diskontování. 

Tabulka č. 3: Náklady na pořízení kotle VM 25 

Položka Cena (včetně DPH) 

Kotel 74 635 Kč 

montáž 10 000 Kč 

Dotace - 40 000 Kč 

Celkem 44 635 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Firma Varimatik nabízí za 74 635 Kč v případě, že si kupující dále objedná služby 

montážní firmy, které stojí přibližně 10 000 Kč v případě rodinného domu. Pokud by se 

zákazník rozhodl kotel instalovat svépomocí či pomocí jiné neautorizované společnosti, je 

cena za kotel 78 529 Kč a navíc společnost Varimatik neručí za případné poškození kotle 

chybnou instalací. V tabulce je již započítána dotace ve výši 40 000 Kč.  

4.2 Financování projektu 

Dalším důležitým rozhodnutím investora je rozhodnout se z jakých zdrojů bude 

financován projekt v případě přijetí. Tento projekt, jelikož finanční náročnost s přijetím 

dotace není velká, bude financován s vlastních zdrojů majitele. 

4.3 Doba životnosti projektu 

Firma Variamtik s.r.o. deklaruje životnost kotle VM25 na 15 – 20 let.  V projektu 

bude zvolena jako pesimistická varianta doba životnosti projektu 15 let, ale následně se ve 

výpočtech objeví i varianta s 20 letým propočtem čisté současné hodnoty. U starého kotle se 

odhaduje doba životnosti ještě na dalších 5 let.  
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4.4 Diskontní sazba 

Diskontní sazba projektu byla stanovena na 6,3%. V této sazbě je zahrnuta průměrná 

míra inflace za rok 2012 ve výši 3,3% a výnos 15 - letého dluhopisu k 3/2013 ve výši 2,7%. 

Jelikož se jedná o konzervativní investici do stabilního zdroje vytápění a do firmy 

s dlouholetou tradicí se specializací na kotle s vytápěním na hnědé uhlí není v diskontní sazbě 

kalkulováno s případnou rizikovou složkou.  

4.5 Ekonomická efektivnost projektu 

„Základem pro rozhodnutí o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, či který 

z navržených projektů, resp. jejich variant by měl být zvolen k realizaci, je propočet určitých 

kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. Tato kritéria měří zpravidla výnosnost 

(návratnost) zdrojů, vynaložených na realizaci projektu.“[1] 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice se nejčastěji používají tyto ukazatele: 

1. Rentabilita kapitálu 

- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

- Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

- Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROI) 

- Účetní rentabilita projektu 

2. Doba úhrady (doba návratnosti investice) 

3. Kritéria založená na diskontování 

- Čistá současná hodnota 

- Index rentability 

- Vnitřní výnosové procento [1] 

V této práci nebude počítáno s ukazateli rentability kapitálu. Díky specifiku projektu není 

třeba znát míru zhodnocení investice, ale především úsporu, kterou by nový kotel přinesl.  
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4.5.1 Prostá doba úhrady  

„Doba úhrady se definuje jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů projektu jeho budoucími čistými příjmy. Znamená to, že za dobu úhrady se vrátí 

investorovi zpět prostředky vložené do projektu.“[1] 

doba návratnosti investice    
  

  
                                                                                          (11) 

    investiční náklady      

    roční cash flow      

   
      

     
 

     12,4 let 

Prostá doba návratnosti investice do nového kotle je 12 let a necelých 5 měsíců. 

4.5.2 Kritéria založená na diskontování 

Tato kritéria eliminují jeden ze závažných nedostatků doby úhrady investice spojený s tzv. 

časovou hodnotou peněz. Znamená to, že respektují vývoj hodnoty peněz v čase t, kdy se 

hodnota peněz mění v závislosti působení různých vnějších činitelů například inflace. Získaný 

jeden milión korun nemá stejnou hodnotu jako získaný jeden milión korun za 10 let. Aby bylo 

možné zjistit tuto hodnotu, používá se tzv. techniky diskontování. „ Technika diskontování 

tedy slouží k přepočtu peněžních toků (příjmů i výdajů) realizovaných v odlišných časových 

obdobích na jejich současnou hodnotu k témuž časovému okamžiku (dnešku) a respektuje 

odlišnou časovou hodnotu peněz.“[1]Nejvhodnějším ukazatelem s největší vypovídací 

hodnotu je tzv. čistá současná hodnota (dale jen „NPV“).  

4.5.3 Čistá současná hodnota 

„NPV projektu představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích příjmů projektu a 

současné hodnoty všech výdajů projektu. Jinými slovy můžeme čistou současnou hodnotu 

definovat jako součet diskontovaného čistého peněžního toku projektu během jeho života 

zahrnující jak období výstavby, tak i období provozu.“ [1] 
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čistá současná hodnota:               
   

      
 
                                               (12) 

     = současná hodnota cash flow      

   = očekávaná hodnota cash flow v období t        

   náklady na investici      

   diskontní sazba     

   období 1 až n 

   doba životnosti investice        

Čistá současná hodnota představuje základní rozhodovací kritérium, které říká, zda 

by měl být projekt přijat nebo by měl být zamítnut. Investor by měl: 

 přijmout každý projekt, který má kladný ukazatel NPV 

 zamítnout každý projekt, který má záporný ukazatel NPV  

4.5.4 Diskontovaná doba úhrady 

Diskontovaná doba úhrady na rozdíl od prosté doby úhrady respektuje faktor času, 

kdy peníze ztrácí ze své původní hodnoty. Z tohoto důvodu je diskontovaná doba úhrady 

značně delší než prostá doba úhrady ale má větší vypovídací hodnotu. 

diskontovaná doba úhrady:     
   

    
          (12) 

      diskontované výdaje na investici      

        diskontovaný roční příjem      

 Díky predikované doby životnosti projektu (doby provozu kotle) je v tabulce 3 

propočítána čistá současná hodnota podle výše zmíněného vzorce. Následně je vypočítána 

reálná (diskontovaná) doba návratnosti investice do projektu 
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Tabulka č. 4: Čistá současná hodnota a diskontována doba úhrady 

rok PVCF [Kč] Kumulované PVCF [Kč] NPV [Kč] 

1 3382,87 - -41252,13 

2 3182,38 6565,25 -38069,75 

3 2993,78 9559,03 -35075,97 

4 2816,34 12375,37 

+ě 

-32259,63 

5 2649,43 15024,8 -29610,2 

6 2492,41 17517,21 -27117,79 

7 2344,69 19861,9 

111 

-24773,1 

 
8 2205,73 22067,63 -22567,37 

9 2075,01 24142,64 -20492,36 

10 1952,03 26094,67 -18540,33 

11 1826,34 27921,01 -16713,99 

12 1727,5 29648,51 -14986,49 

13 1625,12 31273,63 -13361,37 

14 1528,81 32802,44 -11832,56 

15 1438,2 34250,64 -10384,36 

16 1352,96 35603,6 -9031,4 

17 

18 

 

1272,78 36876,38 -7758,62 

18 1197,34 38073,72 -6561,28 

19 1126,38 39200,1 -5434,9 

20 1059,63 40259,73 -4375,27 

21 996,83 41256,56 -3378,44 

22 937,75 42194,31 -2440,69 

23 882,17 43076,48 -1558,52 

24 829,89 43906,37 -728,63 

25 

 

780,7 44687,07 +52,07 
Zdroj: Vlastní zpracování 

NPV vyšla v 15 roce životnosti kotle – 10 384,36 Kč. Jelikož je tato hodnota i v posledním 

roce života projektu stále záporná, projekt by neměl být přijat k realizaci. Jinak tomu není ani 

v 20 roce, kdy je hodnota NPV stále záporná. Podle reálné doby návratnosti by se investice 

vrátila za 24 let 11 měsíců a 20 dní. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala technicko – ekonomickým hodnocením inovačního 

záměru, který byl výměna kotle starého za kotel nový, na který je poskytována dotace. Práce 

byla provedena na základě předběžné studie proveditelnosti. 

Kotel byl vybrán na bázi rozhodovací analýzy od firmy Varimatik s.r.o. Dalším 

technickým výpočtem související s objektem byl výpočet celkové potřeby tepla pro vytápění a 

ohřev teplé vody, z výsledku tohoto výpočtu bylo následně určeno množství paliva, které 

kotel bude potřebovat. Na základě těchto výpočtu bylo možno následně vypočíst jak 

investiční, tak provozní náklady projektu.  

V samotném závěru čtvrté kapitoly byly vypočítány nejdůležitější ukazatelé 

zkoumající ekonomickou efektivnost projektu, jimiž byli prostá doba návratnosti, čistá 

současná hodnota a reálná doba návratnosti. Přesto, že prostá doba návratnosti ukázala 

návratnosti investice okolo 12 let tak reálná doba návratnosti vyšla okolo 23 let. Vzhledem 

k tomu, že životnost projektu byla stanovena na 15 let, je jasné že za celou dobu života 

projektu se investice nevrátí. Někdo však může oponovat tím, že kotle VM25 může být 

funkční i déle než reálná doba návratnosti 23 let. Toto tvrzení je relevantní, určit přesnou 

dobu provozu kotle nelze.  

Pro práci byl klíčový ukazatel čisté současné hodnoty jako hlavní kritérium pro 

rozhodnutí jestli projekt realizovat či nikoliv. Tento ukazatel vyšel záporný, z tohoto důvodu 

je obecně doporučováno nepřijmout projekt k realizaci. Nepřijmout projekt k realizaci na 

základě tohoto kritéria a samotné reálné doby návratnosti také doporučuji, investice je 

ekonomicky neefektivní. Zhodnocení inovačního záměru na základě předběžné studie 

proveditelnosti bylo dosaženo. 

 Toto je však závěr, který přinesla předběžná studie proveditelnosti a majitel se na 

jejím základě může a nemusí rozhodnout pro realizaci projektu, existuje totiž i další úhel 

pohledu, který je zmíněn i v této studii – zákon o ochraně ovzduší. I když je investice 

ekonomicky neefektivní, tak v případě, když by majitel chtěl postupovat dle zákona, musel by 

výměnu starého kotle za nový kotel stejně realizovat a to nejpozději do roku 2022.  Je třeba 

říci, že v podstatě jakákoliv studie dostane stejných nebo podobných závěru. Majitel má totiž 

zajištěn jeden z nejlevnějších druhů vytápění – vlastní dřevo a kvalitní uhlí, které v podstatě 

tvoří hlavní náklad na otop. Závěrem pro majitele vyplývají dvě možnosti rozhodnutí: 
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1. Nerespektovat zákonné podmínky (riziko obdržení až 50 000 Kč pokuty po 

roce 2022) a neinvestovat v této chvíli do nového kotle zvýhodněného dotací. 

Pokud dojde za avizovaných 5 let k potřebě výměny kotle, doporučuji pořídit 

kotel z vyšší účinnosti na kusové dřevo a černé uhlí (průměrná cena 

zplyňovacího kotle na tyto materiály je řádově 3x menší než kotle VM25)  

2. Respektovat zákonné podmínky a již teď požádat o dotaci na pořízení nového 

kotle. Dle výsledku práce považuji u této varianty kotel VM25 jako ideální 

zdroj pro vytápění rodinného domu v Bítově.  

Můj osobní poznatek z této práce souvisí i s tím, že jsem si potvrdil mé domění o 

účelovostí nejen tohoto dotačního programu. Především automatické kotle spalující biomasu 

jsou natolik drahé a nebojím se tvrdit, že samotní obchodníci si vylobovanou dotaci přiráži na 

cenách svých kotlů (což mi i neformálně dva obchodníci potvrdili) a jejich pořízení je pro lidi 

ke kterým má směřovat dotace, zcela nereálné i proto, že pozdější náklady na vytápění nejsou 

tak malé jak slýcháme. Je taky třeba říci, že lidé, kteří patří k největším znečišťovatelům 

ovzduší, jsou lidé s nižší třídy s nedostatkem finančních prostředku právě na pořízení 

ekologičtějších kotlů. Není rozšířené ani pěstování energetické biomasy a biomasa zakoupená 

z hypermarketů nemusí mít mnohdy kvalitu, kterou daný kotel potřebuje. Také ceny těchto 

paliv po uvedení novely zákona o ochraně ovzduší značně vzrostly a nebylo výjimkou, když 

jsem při průzkumu trhu s těmito palivy narazil i na cenu 6,5 Kč za 1 kg štěpky (průměrná 

cena v ČR 2,5 Kč/kg). Domnívám se, že volba automatického kotle na především toto palivo 

spadá do kategorie, kterou jsem označil jako krátkodobý „módní trend“ a zcela ji 

z dlouhodobého hlediska nedoporučuji. 
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