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ANOTACE 

Tématem diplomové práce je navrhnout optimální formu snížení nákladů 

vybraného objektu a to na základě analýzy nákladů vynaložených na spotřebu energií 

vybraného objektu. Část práce je soustředěna na teoretickou možnost úspory energie, 

stávající stav objektu, spotřebu energií a stanovení nákladů na provoz, možnosti na snížení 

spotřeby energií. Další část práce je dále orientována na návrh úsporných opatření 

z technického hlediska. Způsob dalšího využití energií a potenciál úspor. Stěžejní část 

práce obsahuje vyhodnocení návrhů zaměřených na úsporu nákladů energií. 

Klíčová slova: spotřeba energií, úspora nákladů, snížení spotřeby, návrh úsporných 

opatření, vyhodnocení návrhů 

SUMMARY 

The theme of diploma thesis is to suggest the optimal form to reduce operating 

costs based on an analysis of the costs incurred on the energy consumption of the selected 

object. Part of the work is concentrated on the theoretical possibility of saving energy, 

current object condition, energy consumption and the determining the costs of working 

possibilities, reduce energy consumption. Next part of the work is further oriented on the 

suggestion of saving actions from the technical point of view. The method of further 

energy usage and potential savings. Crucial part of the work contains evaluation of 

suggestions focusing on saving energy costs. 

Keywords:  energy consumption, cost savings, reducing consumption, 

suggestion of saving actions, evaluation of suggestions  
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1. Úvod 

V dnešní době se stále klade větší důraz na úsporu energií. Pro každý podnikající 

subjekt je energetika životně důležité odvětví. V každé firmě je důležité správné 

hospodaření s energiemi všeho druhu. Vzhledem k tomu, že ceny tepla, elektřiny, vody, 

plynu doposud neustále rostou, je třeba zajistit, aby byly vynaloženy náklady na nákup 

energií co nejúčelněji. 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout optimální formu snížení provozních 

nákladů vybraného objektu a to na základě analýzy nákladů vynaložených na spotřebu 

energií.  

Při zpracování této práce jsem svoji pozornost zaměřila na teoretickou možnost 

úspory energie, na stávající stav vybraného objektu, na spotřebu energií a stanovení 

nákladů na provoz a na možnosti snížení spotřeby energií.  

V rámci úsporných opatření budu řešit návrh úsporných opatření z technického 

hlediska a způsob dalšího využití energií a potenciál úspor. Jednou z možností jak uspořit 

energii, je změna dodavatele elektřiny. V současné době v České republice působí několik 

dodavatelů elektrické energie, které si navzájem konkurují, proto se v mé práci budu 

zabývat i touto variantou. Z technického hlediska se zaměřím na možnost úspory energie 

zateplením vybraného objektu, regulaci, zateplení a regulaci, osazení solárních systémů.  

Na základě získaných údajů budu vyhodnocovat, která z navrhovaných variant 

bude pro vybraný objekt vhodná pro úsporu energií a nákladů včetně kapitálových výdajů, 

které by bylo potřeba vynaložit při realizaci vybrané varianty. Než vyberu nejlepší 

variantu, musím se zabývat také analýzou rizik. 

Na závěr bude vybrána varianta, při jejíž realizaci by došlo k největší úspoře 

nákladů na energie.  
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2. Teoretická východiska 

Podnikatelskou sféru negativně ovlivňuje jeden z významných prvků a to jsou 

neustále se zvyšující náklady na energie, které se aktuálně stávají jako nákladová položka 

jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti firmy. V České republice téměř v každé 

firmě výrobní i nevýrobní sféry je nevyužitý potenciál úspory energie. Možnost jak snížit 

náklady na energie je zateplení budovy, využití solární energie a regulace.  

2.2 Zateplení budov  

Energetickou náročnost celé budovy ovlivňuje zásadním způsobem zateplení 

obvodového pláště, proto se teplená izolace aplikuje nejenom u starších 

budov, ale i u novostaveb. Zateplením ušetříme finanční prostředky za vytápění. 

Účinky na budovy, které jsou příznivé při zateplování kontaktními systémy: 

 tepelná ochrana budovy se zvyšuje, a tím se snižuje spotřeba energie 

na vytápění, 

 ve vytápěném prostoru vytváří podmínky pro zlepšení tepelné pohody, 

 na vnitřním povrchu obvodových stěn snižuje možnost vzniku plísní, 

 teplotní dilatace stavebních konstrukcí snižuje, 

 zamezení degradace stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti, 

 umožnění provozování úspornějších otopných systémů, tedy i alternativních 

zdrojů energie. 

U stávajících budov je možné při jejich zateplování počítat i s dalšími příznivými 

účinky: 

 odstranění poruch a vad vzniklých v průběhu užívání budov nebo vadným 

provedením, 

 zlepšení vzhledu.  
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Při použití kontaktních zateplovacích systémů se posuzuje výhodnost, která 

je zřejmá z doby, za jakou se uspoří energie, která je nutná pro jejich výrobu. 

Již v minulosti bylo prokázáno, že energie, spotřebovaná na výrobu kontaktního 

zateplovacího systému, se účinkem po jeho zabudování uspoří za necelé dva roky. [9]  

Úspora energie na vytápění představuje přínos pro kvalitu životního prostředí – 

snižování nežádoucích emisí, které způsobují skleníkový efekt a jsou příčinou kyselých 

dešťů.  

Zateplení - výhody 

 akumulační schopnost domu se zvýší; 

 snáze se eliminují tepelné mosty v konstrukci (okenní překlady, věnce, 

stropy aj.); 

 riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci je minimální; 

 úspory nákladů na údržbu tím, že budova získá novou fasádu; 

 pobyt osob uvnitř se neruší při instalaci; [3]  

Zateplení - nevýhody 

 okolo domu je potřeba lešení a prostor; 

 v celé ploše stěny je potřeba provádět izolaci naráz; 

 vnější obrys domu se rozšíří (může dojít k přesahu na cizí pozemek);  

 náklady jsou vyšší [3]  

Způsoby zateplení budov  

Z hlediska provádění materiálového řešení lze zateplit obvodový plášť čtyřmi 

způsoby: kontaktním zateplovacím systémem, tepelně izolační omítkou, pomocí 

sendvičového zdiva a odvětrávaným zateplovacím systémem. [4]  
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Kontaktní zateplovací systém 

 Zateplovací kontaktní systémy (lepené - neodvětrávané - ETICS) (obrázek č. 1) 

je to jeden z nejlevnějších a i nejrozšířenějších zateplovacích systémů. Jeho konstrukce 

nemá žádnou vzduchovou mezeru, izolace se nalepí a ukotví přímo na zeď a přes 

ní se nanese další ochranná vrstva, která se zakončí vnější úpravou povrchu omítkou. 

Výrobky jsou nejčastěji používány z polystyrénu nebo minerálních vláken.  

Celistvé zateplení plochy po celém obvodu pláště budovy bez rizika vzniku 

tepelných mostů je výhodou systému. 

U tohoto systému je nevýhodou vysoký nárok na to, jak kvalitně je tento způsob 

zateplení proveden a to včetně návrhu, podkladu a materiálu, které patří do přípravné 

fáze. [4] 

 

Obrázek 1 Ukázka kontaktního zateplovacího systému 

zdroj [4]  
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Přednosti - eliminace tepelných mostů, dobré tepelně izolační vlastnosti, menší 

tloušťka izolace, zachování původního rázu fasády, zlepšení akumulační schopnosti stěn, 

cena, snadná údržba a opravitelnost, tento způsob zateplení je technologicky 

nenáročný. [4]  

Nedostatky – přípravná fáze (kvalifikovaný návrh, podklad), vyšší difúzní odpor 

(omezený prostup vodních par), náročné na kvalitu provedení a použité materiály, omezení 

klimatickými podmínkami (dílčí mokrý proces), nižší odolnost vůči mechanickému 

poškození, vyšší pracnost u členitých plášťů. [4]  

Tepelně izolační omítky 

Znatelně lepší tepelně izolační vlastnosti má termoomítka než omítka klasická, 

protože obsahuje i část tepelně izolačního materiálu (polystyren, perlit) kromě klasických 

složek. Je vhodnější spíše jako doplňková izolace např. na ostění okolo oken. S klasickými 

materiály při porovnání totiž dosahuje téměř dvojnásobného součinitele tepelné vodivosti 

(0,09 W/K m). [4]  

Při zateplování exteriéru historických budov, kde se z důvodu členitosti fasády nedá 

použít klasický systém tepelně izolační, nachází tento druh izolace své uplatnění. Když 

se aplikuje vnitřně jako tepelná izolace, je její velkou výhodou prodyšnost, to zabraňuje 

v konstrukci kondenzaci par. [4]  

Přednosti - vhodná pro zateplení historických budov, paropropustnost, než klasická 

omítka má lepší tepelně izolační vlastnosti, možná strojní aplikace, nižší pracnost. [4]  

 Nedostatky – když ji porovnáme s ostatními konstrukčními řešeními 

má náročnější přípravu podkladu a její tepelně izolační vlastnosti jsou horší, je omezena 

i klimatickými podmínkami, protože se jedná o mokrý proces. [4]  
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Sendvičové izolační systémy 

Tepelná izolace formou sendvičové konstrukce (obrázek č. 2), jejíž princip spočívá 

ve vrstvení materiálů s různými tepelně izolačními vlastnostmi. Častým způsobem 

je vrstvení nosná zeď + tepelně izolační vrstva + (odvětrávací mezera) + vnější přizdívka. 

Při rozdělení na část nosnou a část tepelně izolační se umožňuje optimalizovat konstrukce 

stěn a dosáhnout tak vysokých hodnot tepelného odporu, akumulační schopnosti zdiva 

i zvukové izolace. [4]  

 

Obrázek 2 Ukázka principu sendvičového zdiva s tepelnou izolací  

  zdroj Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Přednosti - dobré zvukově izolační vlastnosti, je možné aplikovat izolační vrstvy, 

kterých je více, dobré tepelně izolační vlastnosti, protipožární odolnost, životnost. [4]  

Nedostatky – tato izolace je řešena bez provětrávané mezery, z tohoto důvodu 

je náchylná na kondenzaci vodní páry, cena, vyšší pracnost a technologická náročnost. [4]  
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Bezkontaktní zateplovací systémy  

Bezkontaktní fasádní systém (montovaný – zavěšený- provětrávaný), (obrázek č. 3) 

jeho charakteristickým znakem, mezi tepelnou izolací, která je připevněna na obvodovou 

stěnu a pohledovou předsazenou vrstvou, je volný prostor. Díky tomu vzniká mezera, která 

je provětrávaná a odvádí tak přirozeně mimo konstrukci budovy vlhkost. [4]  

Vhodné jsou bezkontaktní fasády tam, kde se fasáda budovy obkládá materiálem 

deskovým, nebo v případě, když budova má vnitřní vyšší vlhkost, tak jako dodatečné 

zateplení. Nejčastěji se jako tepelná izolace používají produkty, které jsou z celulózy, ovčí 

vlny nebo z polyuretanu. Desky, které jsou keramické, z dřevotřísky, z betonu nebo z kovu 

mohou být například použity na obklady. [4]  

 

Obrázek 3 Ukázka odvětrávaného zateplovacího systému 

zdroj [4] 

Přednosti – životnost, vzhledem k suché montáži je možné ji instalovat i za mrazu, 

dobré tepelně izolační vlastnosti, u objektů které mají vyšší vlhkost, se dá také použít, 

podle toho, jaký se použije pohledový materiál, je také omyvatelná, snadno se opravuje 

a udržuje. [4]  
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Nedostatky – náchylnější na vznik tepelných mostů, finance, v případě členitých 

plášťů se jedná o pracnost, která je vyšší. [4]  

2.2 Využití solární energie  

Mezi obnovitelné zdroje energií, patří solární energie. Solární systém je sestava 

komponentů, které se navrhují tak, aby se zajistilo optimální využití slunečního záření. 

Principem je absorpce části spektra UV záření, které je zachyceno kolektory 

a akumulováno v zásobnících (bojlerech). Využitím této energie lze v ideálním případě 

při použití 1,5 až 2 m2 solárního kolektoru na osobu dosáhnout úspory až 70% roční 

potřeby teplé vody. Solární systém se instaluje jako bivalentní. To znamená, 

že je v systému použitý další zdroj tepla, který pokrývá spotřebu v mezních situaci, kdy 

solární ohřev je nedostatečný. V tomto případě by se jako bivalentní zdroj pro ohřev použil 

stávající elektrický kotel či bojler. V principu se využívají kolektory ploché – deskové, 

nebo vakuové trubicové. Přestože výrobci/dovozci uvádějí účinnost trubicových kolektorů 

vyšší než mají deskové kolektory, je z hlediska provozních nákladů doporučována instalace 

deskových typů. Druhým důvodem pro deskové kolektory je jejich nižší pořizovací cena. 

Navrhují se takové systémy, přičemž návratnost investic, které do systému vložíme 

je rychlejší než životnost samotného systému. [6]  

Mezi hlavní přednosti patří energetické zisky, které jsou vyšší a investiční náklady 

měrné, které jsou výrazně nižší. Do několika okruhů je možné rozdělit důvody proč 

instalovat solární soustavu. [6] 
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Solární energie 

Provozní a investiční náklady u solární tepelné soustavy jsou nízké. Jedná 

se o spolehlivé kapitálové výdaje s technologií, která je bezúdržbová a její životnost 

je minimálně 20 let, návratnost je reálná, v případě že by se nevyužívala dotační podpora, 

10 let. V budoucnu pravděpodobně porostou ceny fosilních zdrojů energie a biopaliva. 

To neovlivní provozovatele solární soustavy, který se může spolehnout na cenu solárního 

tepla, která by byla stálá s ohledem na zkušenosti, které jsou dlouholeté z provozu 

v zahraničí. [6]  

Ekologické důvody 

Samotné solární tepelné soustavy nevyrábí žádné emise látek, které by znečišťovaly 

okolí a to tím, že uspoří palivo, které by bylo neefektivně spalováno v předimenzovaných 

starých zařízeních většinou se špatným spalováním, snižují emisní zátěž. [6]  

Společenské důvody  

Zdrojem nových pracovních příležitostí jsou také solární soustavy. Zvyšují 

zaměstnanost tím, že konvenční zdroj tepla využívají jako záložní zdroj, proto nenahrazují 

produkty z dalších oborů tepelné techniky, ale uvádějí do výroby nové výrobky. 

V konečném důsledku to pro společnost znamená, že díky solární tepelné soustavě jsou 

nahrazována dovážená paliva a vnikají nové pracovní příležitosti. [6] 

Politické důvody 

Evropským parlamentem a Radou EU byla v květnu 2010 přijata novela směrnice 

o energetické náročnosti budov. Pro všechny nově postavené budovy po 31. 12. 2020 

novela stanovuje povinnost dosáhnout „téměř nulové“ spotřeby energie. Předpokladem 

je využití technicky, systémově, architektonicky i konstrukčně integraci solárních 

tepelných soustav do budov v kombinaci s využitím velkého podílu sluneční energie. [6]  
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2.3 Regulace 

Regulace nám slouží k nastavení teploty v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší 

venkovní teplotě je požadována vyšší teplota uvnitř místnosti, proto se reguluje rovnováha 

mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami v místnosti. Regulací se uspoří energie 

vzhledem k tomu, že není potřeba ohřívat zdroj tepla na maximum a vydávat tak jeho 

největší výkon, ale stačí ohřát na požadovanou teplotu místnost v závislosti na teplotě 

venku. 

Zónová regulace – pomocí zónové regulace (obrázek č. 4), lze vytápět pouze 

ty místnosti, kde je to opravdu zapotřebí. Díky regulaci a snadnému nastavení se ušetří 

náklady na vytápění. 

 

Obrázek 4 Zónová regulace, dotykový displej AC-100LCD 

zdroj [5] 
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Základní regulace topení – u menších objektů pro základní regulaci postačí systém 

složený z bezdrátových termostatů a malé řídící jednotky (obrázek č. 5). Dva topné okruhy 

umožňuje ovládat jedna řídící jednotka. 

 

Obrázek 5 Bezdrátový modul silové relé AC-82, Bezdrátový pokojový termostat TP – 82N 

Zdroj [5] 
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2.4 Náklady 

S budoucím nebo současným výdejem peněz jsou spojené náklady vybraného 

objektu. Tyto náklady představují peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů, která 

je vyvolána tvorbou statků. Účetními náklady je spotřeba hodnot v daném období 

zachycená ve finančním účetnictví, která je potřebná k zajištění výkonů (výrobků 

a služeb). Náklady vybraného objektu je nutné odlišit od peněžních výdajů, které 

představují úbytek peněžních fondů podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech v bance) 

bez ohledu na účel jejich použití. Náklady musí vždy souviset s výnosy příslušného období 

a musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím. [7]  

2.4.1 Evidence nákladů 

Ve vybraném objektu evidenci nákladů zabezpečuje účetnictví, které se rozděluje 

na finanční účetnictví, daňové účetnictví a provozní účetnictví. [7] 

Informace za objekt sleduje finanční účetnictví jako celek a je určeno především 

pro externí uživatele (jako např. daňové orgány, banky – proto je nazýváno externí 

účetnictví). [7] 

Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví, ve kterém se podle daňových 

předpisů třídí veškeré náklady na daňově uznatelné (tj. náklady na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů) a náklady, které jsou považovány za rozdělení zisku a do základu daně 

z příjmů se nezahrnují (např. pokuty, penále, cestovné nad stanovený limit, odměny 

členům orgánů). [7]  

Soustava analytických účtů tvoří provozní účetnictví, které slouží především 

vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou 

hospodářských procesů, kontrolní činností atd. [7]  
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2.4.2 Druhové třídění nákladů 

Základním hlediskem klasifikace nákladů je jejich členění podle nákladových druhů 

(spotřeba materiálu, spotřeba energie, nákup služeb, mzdové náklady, daně a poplatky, 

ostatní provozní náklady, odpisy, finanční a mimořádné náklady.) V návaznosti 

na vykazování výsledku hospodaření se náklady člení na provozní, finanční a mimořádné 

Pro sestavení výkazu zisku a ztrát je východiskem druhové členění nákladů. Náklady jsou 

uvedeny při druhovém členění v účtové třídě 5, toto členění je východiskem pro sestavení 

výkazu ztrát a zisků.  

2.4.3. Náklady vybraného objektu 

Pro konkrétní případ řeším objekt pneuservisu, který slouží převážně společnostem 

těžících nerostné suroviny v dole a v lomu pro nákup a výměnu pneumatik u osobních 

a nákladních automobilů; firmě zařizující servis pro těžařské společnosti, 

kde se pro jednotlivé oblasti využívá elektrická energie. Cena energií stoupá, tudíž 

je vhodné se zaměřit na hospodárné využití energie. 

Specifikace oblasti, kde se elektrická energie spotřebovává:  

 vytápění - elektrokotel 

 ohřev teplé vody - bojler 

 osvětlení - kanceláře, kuchyňka, WC, sprchy pro zaměstnance, dílny, sklad 

 kuchyňka - dvě mikrovlné trouby, dvě lednice 

 kanceláře – počítač, tiskárny, telefon, televize, automat na nápoje, televize, 

rádio 

 dílna – dva zvedáky na osobní auta, jeden zvedák na nákladní auta, jedna 

vyvažovačky kol na osobní, jedna vyvažovačka kol na nákladní auta, 

dvě zouvačky pneumatik, jedno zařízení na geometrii kol, dvě svářečky, jeden 

kompresor, jedna rovnačka na disky 
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Roční spotřeba elektrické energie je 50,82800 MWh. Největší spotřeba elektrické 

energie je pro vytápění, zde je největší potenciál úspory, to znamená, že úspory 

lze dosáhnout zateplením objektu, instalací regulace (při výrobě tepla) celého topného 

systému. Další zásadní spotřebou je ohřev teplé vody, kde roční spotřeba je 785 m3, 

řešením úspory je osazení solárních článků na střechu objektu pro ohřev teplé vody. 

Kapitálové výdaje  

Dosažení úspory energií je spojené s vynaložením kapitálových výdajů na pořízení 

zateplení budovy, regulaci a osazení solárních systémů. Všechny výdaje na pořízení 

majetku s dobou životnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000,- Kč 

se započítávají do kapitálových výdajů dle zákona č.586/92 Sb. o daních z příjmů. Proto 

všechny prováděné úpravy s výjimkou solárních systémů vybraného objektu budou mít 

charakter kapitálových výdajů. 

Hodnocení kapitálových výdajů 

Pro hodnocení efektivnosti kapitálových výdajů jsem se rozhodla použít dynamickou 

metodu, kterou je čistá současná hodnota. 

Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota NVP představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných příjmů a náklady na kapitálové výdaje [8]: 

IN
k)(1

CF
INPVCFNPV

n

1t́
t

t



 



 kde 

NVP čistá současná hodnota kapitálových výdajů, 

PVCF současná hodnota cash flow (výnosů z kapitálových výdajů), 

CF očekávaná hodnota cash flow v období t, 

I náklady na kapitálové výdaje, 

k podniková diskontní sazba, 

t období 1 až n, 

n doba životnosti kapitálových výdajů [7] 
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Riziko kapitálových výdajů, provozních nákladů a výnosů 

S jakýmkoliv rozhodováním o vynaložení kapitálu je spojeno riziko. Riziko 

vyjadřuje nebezpečí nedosažených očekávaných výsledků. Rizika rozlišujeme 

na objektivní, která nejsou závislá na činnosti podniku a subjektivní, která jsou závislá 

na činnosti podniku. Mezi objektivní rizika patří přírodní (povodně, požáry atd.) a živelné 

události, makroekonomické změny (regulační opatření, daně atd.). Mezi subjektivní rizika 

patří technická a ekonomická neznalost, nedbalost a neodpovědnost.  

Existuje mnoho metod analýzy rizika v kapitálových projektech. Pro hodnocení 

rizika vybraného objektu jsem zvolila přizpůsobení diskontní sazby míře rizika.  

Jako první krok si určím rizikové faktory projektu. V dalším kroku si stanovím 

významnosti faktoru pro výsledek vybraného objektu. Po té provedu hodnocení rizika 

analýzou citlivosti a dále budu vyhodnocovat jejich vliv na čistou současnou hodnotu. [8]  
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3. Popis objektu - stávající stav 

Objekt pneuservisu slouží pro nákup a výměnu pneumatik u osobních a nákladních 

automobilů. Zákazníky jsou převážně společnosti těžících nerostné suroviny a firmy 

zařizující servis pro tyto těžařské společnosti.  

3.1 Popis umístění objektu  

Objekt pneuservisu se nachází v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice (obrázek č.6) 

v chráněné krajinné oblasti na pozemkové parcele č. 4771/19 a 4771/13 v katastrálním 

území Litoměřice, jenž je součástí Litoměřické inundační kotliny, která je fortifikační 

stavbou hlavního opevnění pevnosti Terezín. Z hlediska územního plánu je objekt umístěn 

v souladu s Územním plánem Litoměřice a je zahrnut do plochy s funkčním využitím 

pro drobnou výrobu a výrobní služby a jako takový se nachází v záplavovém území Q1000 , 

tedy v území, kde je nutné, kromě regulativů uvedených v územně plánovací dokumentaci, 

dodržet též požadavky vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, respektive podmínky správy 

příslušného povodí.  

 

Obrázek 6 Mapa umístění pneuservisu 

zdroj [vlastní zpracování] 
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3.2 Technický popis objektu  

Objekt pneuservisu se skládá ze dvou jednopodlažních objektů (objekt 1 - kancelář 

se zázemím; objekt 2 - dílny) obdélníkového tvaru (půdorys - viz příloha č.1). Objekt byl 

zkolaudován a uveden do provozu v roce 2007. 

Objekt 1 obsahuje: příruční sklad, kancelář, příjem zakázek + kuchyňský kout, WC 

zákazníci, úklidová komora, umývárna zákazníci, sprcha zaměstnanci, WC zaměstnanci, 

umývárna zaměstnanci, šatna zaměstnanci. Tento objekt je obdélníkového tvaru 

s půdorysnými rozměry 12,8 m x 10,35 m, světlá výška místností je 2,7 m, výška objektu 

je 4,3 m, je založen na základových pasech o šířce 0,6 m. Výplně otvorů jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. Obvodové zdivo o tl. 0,4 m je vyzděno z tvárnic Supertherm, 

příčky o tl 0,25m jsou vyzděny z tvárnic Hebel (tyto tvárnice obsahují vzduch, který 

je uzavřený v jejich pórech, proto je nejlepší přirozený izolant. Z tohoto důvodu má Hebel 

výjimečné tepelněizolační vlastnosti.). Podlaha je řešena na podkladní beton tl. 0,1 m 

s hydroizolací, tepelnou izolací a na ní uloženou plovoucí vrstvou železobetonu 

vyztuženého Kari sítí (svařovaná síť z ocelových žebírkových drátů) s nášlapnou vrstvou. 

Veškeré podlahové konstrukce jsou vytvořeny jako plovoucí podlahy 

s tím, že na podkladní konstrukci je položena tepelná izolace z Polystyrenu 

tl. 0,05 m a na ní vybetonována vrstva zatřené betonové mazaniny tl. 0,07 m vyztužené 

KARI sítí, na které je položena dlažba. 

Veškeré vnější omítky jsou provedeny na stávajícím podkladu z omítkoviny 

OTAVIT (tepelně izolační jádrová vápnocementová omítka) pomocí štukové omítkoviny 

s fasádním nátěrem. 

Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti je řešena nastavením 2 vrstev 

Bitaginu (hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože) 

na penetrovaný podkladní beton. Hydroizolace konstrukcí krovu je provedena natažením 

kašírované Pe – folie (plošné textilie vyrobené z HD-PE pásků a povrstvené LD-PE fólií) 

s propustnou úpravou pod svislé latě na krokve s tím, že mezi krytinou a hydroizolací 

vznikla odvětrávací mezera. Z vnitřní strany je pod sádrokartonovou vrstvou natažena folie 

parotěsná. 
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Tepelné izolace podlahové jsou provedeny z Polystyrénových OSB desek (stavební 

desky, pevné a tuhé, používané do podlah) tl. 0,05 m. Tepelné izolace krovu a podhledu 

jsou provedeny z minerálních rohoží Rotaflex (tepelné a zvukové izolace vyráběné 

ze skleněných vláken) tl. 0,16 m, které jsou položeny na nosný rošt u vodorovných 

podhledů.  

 Na celé střeše je položená velkoplošná střešní krytina Rannila Monterey v červené 

barvě. Střešní plášť je řešen jako odvětrávaný s hřebenáčem kladeným na sucho. 

Tabulka 1 výplně otvorů objekt 1 

výplně otvorů 

  ks  jednotka šířka Výška 

plastové okno jednokřídlé 2 m 0,60 0,90 

plastové okno jednokřídlé 1 m 1,20 1,50 

plastový výkladec s dvojkř.dveř. otvorem 1 m 2,60 2,00 

dveřní otvor 1 m 1,00 2,35 

jednokřídlé otevíravé dveře 1 m 0,90 2,30 

plastový výkladec  1 m 3,60 2,00 

zdroj [vlastní zpracování] 

Objekt 2 obsahuje: dilna I, dílna II, dílna III, sklad pneumatik. Tento objekt 

je obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 22,30 m x 12,35 m, výška objektu je 4,6 m. 

Obvodové zdivo o tl. 0,4 m je vyzděno z tvárnic Supertherm, příčky o tl. 0,25m 

jsou vyzděny z tvárnic Hebel. Výplně otvorů jsou uvedeny v tabulce č. 2. Podlaha je řešena 

na podkladní beton tl. 0,1 m s hydroizolací, tepelnou izolací a na ní uloženou plovoucí 

vrstvou železobetonu vyztuženého Kari sítí s nášlapnou vrstvou. Veškeré podlahové 

konstrukce jsou vytvořeny jako plovoucí podlahy s tím, že na podkladní konstrukci 

je položena tepelná izolace z Polystyrenu tl. 0,05 m a na ní vybetonována vrstva zatřené 

betonové mazaniny tl. 0,07 m vyztužené KARI sítí, na které je položena dlažba. 

Veškeré vnější omítky jsou provedeny na stávajícím podkladu z omítkoviny OTAVIT 

pomocí štukové omítkoviny s fasádním nátěrem. 

Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti je řešena nastavením 2 vrstev Bitaginu 

na penetrovaný podkladní beton. 
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Střecha je plochá, složení střechy: nosná konstrukce, spádová vrstva, podkladní 

beton, expanzní vrstva, parotěsná vrstva, drenážní vrstva, tepelná izolace, pomocná 

hydroizolace, podkladní betonová mazanina, expanzní vrstva, hydroizolace (asfaltové 

pásy).  

Tabulka 2 výplně otvorů objekt 2 

výplně otvorů 

  ks  jednotka šířka Výška 

sekční garážová vrata 2 m 2,50 2,50 

sekční garážová vrata 1 M 3,00 3,00 

plastové okno jednokřídlé 2 M 1,20 1,50 

ocelové trojdílné okno 3 M 2,40 1,75 

dveře dvojkřídlé 1 M 1,10 2,20 

zdroj [vlastní zpracování] 

3.3 Využívané energie 

V objektu pneuservisu se spotřebovává pouze elektřina, tato elektřina slouží 

pro vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody a jako technologická spotřeba energie (provoz 

dílny). Roční spotřeba elektrické energie v roce 2013 byla 50,828 MWh. Specifikace 

oblasti, kde se elektrická energie spotřebovává: 

 vytápění – elektrokotel, 

 ohřev teplé vody – bojler, 

Největší spotřeba elektrické energie je v oblasti vytápění, a proto je zde také největší 

potenciál úspor. Systému vytápění je rozdělen na jednotlivé okruhy a to kancelář, příjem 

zakázek + kuchyňský kout, dílny. Ve stávajícím systému je navržena jednoduchá regulace. 

Úspory v této oblasti lze dosáhnout instalací adaptivní ekvitermní regulace (regulace 

zdroje tepla). Znamená to, že regulace bude reagovat jednak na venkovní a vnitřní teplotu 

a dále adaptivní systém bude reagovat na změny konstrukcí vytápěného prostoru, tj. bude 

reagovat na zateplení. 
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Regulaci ohřevu teplé vody zajišťuje termostat, který je součástí bojleru. Teplota 

teplé vody se udržuje na konstantní teplotě 55°C.  

Konstrukce, které tvoří obálku vytápěného prostoru je vzhledem k tomu, že objekt 

byl kolaudován v roce 2007 v dobrém stavu. Součinitelé prostupu tepla 

konstrukcemi (U) odpovídají požadavkům normy ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná ochrana 

budov. Část 2 Funkční požadavky. Praha: ČSNI, 2011 (mimo obvodové stěny kanceláře 

a podlahy). Přesto další zateplení obvodových stěn přinese úsporu tepla a snížení výdajů 

na vytápění. [3]  

3.4 Náklady vybraného objektu 

Současným řešením pro vybraný objekt je optimalizace nákladů, tzn. snížení 

nákladů. V dnešní době se stále klade větší důraz na úsporu energií. Pro podnikající subjekt 

je energetika životně důležité odvětví. V této firmě je důležité správné hospodaření 

s energiemi všeho druhu. Vzhledem k tomu, že ceny tepla, elektřiny, vody neustále rostou, 

je třeba zajistit, aby byly vynaloženy náklady na energie co nejúčelněji. 
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V tabulce č. 3 a grafu č. 1 sleduji náklady na spotřebu elektrické energie a teplo, 

které souvisí se zadaným tématem za rok 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. Elektrická 

energie se v objektu využívá především k vytápění, ohřevu teplé vody a k provozu.  

Tabulka 3 spotřeba elektrické energie (cena bez DPH) 

  

rok 

2009 

rok 

2010 

rok 

2011 

rok 

2012 

rok 

2013 

spotřeba elektřiny celkem (MWh) 51 49 50 49 51 

spotřeba el. celkem ( tis.Kč) 141 137 143 152 133 

spotřeba tepla (MWh) 27 29 28 25 27 

spotřeba tepla (Kč) 75 81 80 78 70 

spotřeba ostatní (MWh) 24 20 22 24 24 

spotřeba ostatní (Kč) 67 56 63 74 62 

zdroj [vlastní zpracování] 

51 49 50 49 51

141 137 143
152

133

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

spotřeba elektřiny za rok 2009 - 2013

spotřeba elektřiny  celkem (MWh) spotřeba el. celkem ( tis.Kč)

 

Graf 1porovnání spotřeba energie za sledované období 2009-2013 

zdroj [vlastní zpracování] 
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4. Návrhy úprav vybraného objektu - technické hledisko 

Objekt byl postavený v roce 2007. Byl proveden výpočet tepelných ztrát 

pro stávající stav bez zateplení a navrhovaný stav po zateplení fasád celého objektu.  

Roční spotřeba elektrické energie v roce 2013 byla 50,828 MWh. Největší spotřeba 

elektrické energie je v oblasti vytápění, a proto také je zde největší potenciál úspor. Úspory 

lze dosáhnout zateplením objektu, instalací a důsledným využitím kvalitní ekvitermní 

regulace topného systému (tj. regulace spotřeby tepla bude provázána výrobou). Další 

možné úspory tepla lze dosáhnout využitím solárních systémů. Další zásadní spotřebou 

je spotřeba el. zařízení v dílně ( technologická spotřeba). Spotřeba je daná provozem 

zařízení a potenciál úspor v této oblasti je velmi malý. Roční spotřeba studené vody 

je velmi malá (53m3 za rok). Z toho vyplývá také nízká spotřeba teplé vody, úspora 

je pouze okrajová.  

Mezi náklady pneuservisu, které se mění podle provozu, patří náklady na teplo pro 

vytápění, spotřeba energie pro ohřev teplé vody, spotřeba elektrické energie (osvětlení, 

elektrické spotřebiče – technologická spotřeba energie). Roční náklady na spotřebu 

elektrické energie pro výrobu tepla jsou 130 139,- Kč roční náklady na ohřev vody 

jsou 2 407,- Kč.  

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší náklady jsou za elektřinu, která se používá 

pro výrobu tepla. Proto se budu v této kapitole zabývat především možnostmi úspory 

těchto nákladů.  

 V úvahu přichází několik variant na úsporu energií: 

 neinvestiční varianta změnou dodavatele elektřiny,  

 investiční varianta snížení nákladů energie zateplením obvodového pláště, 

 investiční varianta snížení nákladů energie regulací, 

 investiční varianta snížení nákladů energie zateplením a regulací, 

 snížení nákladů osazením solárního systému.  

 Těmito variantami se zabývám v níže uvedených kapitolách. 
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4.1 Změna dodavatele elektřiny 

Platby za energie představují v rozpočtu každé firmy významnou položku. Jednou 

z možností jak uspořit energii a to bez nutnosti omezení spotřeby je změna dodavatele 

elektřiny. V současné době v České republice působí několik dodavatelů elektrické energie, 

které si navzájem konkurují. Dodavatele je možné změnit jednou ročně, tato změna 

je zcela zdarma a veškerou dokumentaci spojenou s přehlášením na nového dodavatele 

si nový dodavatel zařídí sám. Po zadání potřebných údajů (sazba C45D, příkon jističe 

3x80A, údaje o tarifu VT – vysoký tarif, NT- nízký tarif apod.), které jsem našla 

ve vyúčtování společnosti ČEZ Distribuce a.s., do počítačového programu, jsem vybrala 

pro srovnání další tři konkurenty společnosti ČEZ Distribuce a.s. viz tabulka č. 4. 

a graf č. 2, 3 a 4. 

Tabulka 4 srovnání cen energií (bez DPH) rok 2014 

  
ČEZ  RWE  BE CE 

rok 2014 rok 2014 rok 2014 rok 2014 

celková cena (Kč) 157 215 156 372 155 107 152 157 

celk. cena elektřiny VT (Kč) 786 782 776 761 

celk. cena elektřiny NT (Kč) 156 429 155 590 154 332 151 396 

Celková spotřeba el. MWh 51 51 51 51 

průměrná cena za kWh/Kč 3,083 3,066 3,041 2,983 

úspora za 1 kWh/Kč 0 0,017 0,041 0,099 
zdroj [vlastní zpracování] 
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Graf 2 srovnání cen energií rok 2014 

zdroj [vlastní zpracování] 

  

 

Graf 3 průměrná cena za kWh 

zdroj [vlastní zpracování] 
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Graf 4 srovnání cen- úspora za 1kWh/Kč 

zdroj [vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pokud by došlo ke změně 

dodavatele (na CENTRAL ENERGY) u vybraného objektu by došlo k úspoře o 0,099 

Kč/kWh, což by ročně při srovnání se spotřebou elektřiny za rok 2013 činilo rozdíl 5 049,- 

Kč. Náklady pneuservisu by tedy změnou dodavatele elektřiny daly snížit o 5 049,- Kč 

bez DPH. Toto hodnocení je však uvedeno jako jedna z možností, neboť majitel 

pneuservisu má se společností ČEZ Distribuce uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou. [10] 

4.2 Snížení nákladů energie zateplením obvodového pláště 

Energetickou náročnost celé budovy ovlivňuje zásadním způsobem zateplení 

obvodového pláště, proto se teplená izolace aplikuje nejenom u starších budov, 

ale i u novostaveb.  

Tabulka 5 rozměry (v m2) objektu 1 a objektu 2 

  Objekt 1 Objekt 2 

šířka  12,80 22,30 

délka  10,35 12,35 

výška  2,70 4,60 

výplně otvorů  46,70 39,86 
zdroj [vlastní zpracování] 
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Objekt 1  

Celkový rozměr objektu 1  

(C1) = a1 x b1 x c1 – d1 = 311 (m2) 

Kde:  

a1 šířka objektu 1 

b1 délka objektu 1 

c1 výška objektu 1 

d1 výplně otvorů objektu 1 

C1 rozměr objektu celkem 

Objekt 2 

Celkový rozměr objektu 2  

(C2) = a2 x b2 x c2 – d2 = 1227 (m2) 

Kde:  

a2 šířka objektu 1 

b2 délka objektu 1 

c2 výška objektu 1 

d2 výplně otvorů objektu 1 

C2 rozměr objektu celkem 

Objekt 1 a objekt 2 celkem 

C = C1 + C2 = 1227 + 311 = 1538 (m2)  

Kde:  

C1 celkový rozměr objektu 1 

C2 celkový rozměr objektu 2 

C součet rozměru objektu 1 a objektu 2 
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Výše nákladů na zateplení při průměrné ceně 1m2   

cca 218,62 Kč=1538x218,62=336 450 Kč 

Zateplením ušetříme finanční prostředky za vytápění. Náklady na zateplení fasády 

vycházejí na 336 450 Kč.  

Podrobnosti a výsledky výpočtu jsou následující:  

Tabulka 6 výchozí stav – vstupní podmínky 

Celková tepelná ztráta Q 18 kW 

Vnitřní převažující výpočtová teplota Ti 16,2 °C 

Návrhová teplota venkovního vzduchu dle ČSN 73 0540-3/2005              -13,0 °C  

Doba plného vytápění 11 hod 

Doba tlumeného vytápění 13 hod 
zdroj [vlastní zpracování] 

Tabulka 7 výchozí stav – roční spotřeba 

Q teplo total 

(GJ) 

Q ÚT 

(GJ) D° 

t is 

(°C) 

tes (°C) 

průměr 

sledovaných 

let 

topné 

dny 

teplá 

voda 

(GJ) 

ztráty v 

rozvodech 

(GJ) 

104 97 3 194 17 3,8 242 5 2 
zdroj [vlastní zpracování] 

Tabulka 8 stav po zateplení fasád - vstupní podmínky 

Celková tepelná ztráta Q 16 kW 

Vnitřní převažující výpočtová teplota Ti 16,2 °C 

Návrhová teplota venkovního vzduchu dle ČSN 73 0540-3/2005              -13,0 °C  

Doba plného vytápění 11 hod 

Doba tlumeného vytápění 13 hod 
zdroj [vlastní zpracování] 
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Tabulka 9 stav po zateplení fasád – roční spotřeba 

Q teplo total 

(GJ) 

Q ÚT 

(GJ)  D° 

tis 

(°C) 

tes (°C) 

průměr 

sledovaných 

let 

topné 

dny 

teplá 

voda 

(GJ) 

ztráty v 

rozvodech 

(GJ) 

92 85 3 194 17,0 3,8 242 5 2 
zdroj [vlastní zpracování] 

4.3 Snížení nákladů energie regulací 

Regulace nám slouží k nastavení teploty v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší 

venkovní teplotě je požadována vyšší teplota uvnitř místnosti, proto se reguluje rovnováha 

mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami v místnosti. Regulací se uspoří energie, 

vzhledem k tomu, že není potřeba ohřívat zdroj tepla na maximum a vydávat tak jeho 

největší výkon, ale stačí ohřát na požadovanou teplotu místnost v závislosti na teplotě 

venku. 

Systému vytápění je rozdělen na jednotlivé okruhy a to kancelář, příjem 

zakázek + kuchyňský kout, dílny. Ve stávajícím systému je navržena jednoduchá regulace. 

Úspory v této oblasti lze dosáhnout instalací adaptivní ekvitermní regulace 

(regulace zdroje tepla). Znamená to, že regulace bude reagovat jednak na venkovní 

a vnitřní teplotu a dále adaptivní systém bude reagovat na změny konstrukcí vytápěného 

prostoru, tj. bude reagovat na zateplení. 

Regulaci ohřevu teplé vody zajišťuje termostat, který je součástí bojleru. Teplota 

teplé vody se udržuje na konstantní teplotě 55°C. 

4.4 Snížení nákladů energie zateplením a regulací 

Jedná se o kombinaci zateplení a regulace. V tomto případě by se měla energie 

uspořit jak formou zateplení, tak i regulací topného systému. 
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4.5 Snížení nákladů energie osazením solárního systému 

Mezi obnovitelné zdroje energií, patří solární energie. Solární systém je sestava 

komponentů, které se navrhují tak, aby se zajistilo optimální využití slunečního záření. 

Principem je absorpce části spektra UV záření, které je zachyceno kolektory 

a akumulováno v zásobnících (bojlerech). Využitím této energie lze v ideálním případě 

při použití 1,5 až 2 m2 solárního kolektoru na osobu dosáhnout úspory až 70% roční 

potřeby teplé vody. 

Ceny energií v elektřině se pohybují okolo 876,- Kč za 1 GJ. Spotřeba vody 

ve vybraném objektu je 5 GJ viz tabulka č. 7. 

4.5.1 Ekonomika solárních soustav  

Pro vlastní ekonomické zhodnocení solárních soustav je nutné určit řadu parametrů, 

které ekonomickou výhodnost instalace solární soustavy významně ovlivňují: 

 investiční náklady solární soustavy 

 provozní náklady 

 energetické zisky solární soustavy 

 diskontní sazba (míra ceny kapitálových výdajů) 

 cena (místní) energie a její růst (předpokládaný)  
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5. Vyhodnocení úspor nákladů na energie vzniklých 
v důsledku úprav vybraného objektu 

Opatření vedoucí k úsporám energie lze z hlediska nároků na finanční zdroje 

rozdělit na: 

 neinvestiční změna dodavatele 

 investiční - realizovaná v rámci oprav a údržby, investiční akce 

Vždy ekonomicky efektivní jsou všechna opatření realizovaná bez nároků 

na finanční zdroje tzv. neinvestiční opatření vedoucí k úsporám energie. Jedná se zejména 

o zlepšení obchodních smluv, organizační opatření, úsporné chování spotřebitelů apod. 

Efekt ekonomický těchto opatření tedy je kvantifikován výší úspor nákladů na energii. 

Tyto úspory se promítají do zisku a cash flow vybraného objektu.  

Na základě kritérií ekonomické efektivnosti je nezbytné vždy vyhodnotit opatření 

vyžadující finanční prostředky. U investičních opatření se vychází z hodnocení přínosu 

z jejich realizace na hospodářský výsledek hospodářského subjektu, tj. jeho zisku resp. 

nákladů a toku hotovosti. 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti opatření jsem se rozhodla použít metodu 

čisté současné hodnoty, která je založena na stanovení čistých ročních toků hotovosti 

na současnou hodnotu pomocí diskontního činitele viz vzorec č. (1). 

V čisté současné hodnotě je reprezentován diskontovaný součet rozdílů příjmů 

a výdajů v jednotlivých letech hodnoceného období navrženého projektu úspor energie. 

Pomocí diskontního činitele se provádí přepočet za účelem přepočtu na současnou 

hodnotu. NPV se vyjadřuje za účelem stanovení ekonomické efektivnosti celkového 

vloženého kapitálu, viz vzorec č. (1). 
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Do nákladů patří odpisy, které však nejsou výdaji, neboť zůstávají k dispozici firmě 

a jejich použití je možné pro různé účely (např. pro splácení investičních úvěrů). 

Bezprostředně se projevuje vliv odpisů v základně pro výpočet daně ze zisku a z hlediska 

cash flow je na straně příjmů. Pomocí odpisových sazeb se propočet odpisů provádí 

pro jednotlivé odpisové skupiny. Výše těchto sazeb je definována zákonem o dani z příjmů. 

Rovnoměrného odepisování se nejčastěji používá při propočtech ekonomické efektivnosti. 

Diskontní činitel (úročitel) (1+k) – slouží k přepočtu různodobých příjmů a výdajů 

ke stejnému časovému okamžiku a jejich vzájemnému porovnání. Výše diskontu 

r se v zásadě odvíjí buď od nákladovosti kapitálu nebo od očekávané míry výnosnosti. [8]  

5.1 Ekonomické hodnocení jednotlivých variant 

Pro ekonomické hodnocení jednotlivých variant jsem vycházela z předpokladů 

uvedených v tabulce č. 10, 11,12, 13. Pro další výpočet jsem stanovila diskontní sazbu 

ve výši 10 %. Budova byla zkolaudována a uvedená do provozu v roce 2007 a doba 

odepisování stavby je stanovena dle zákona České národní rady o daních z příjmů 

č. 586/1992 Sb. na 30 let. Technické zhodnocení (zateplení, regulace a osazení solárních 

systémů) bude provedeno v roce 2014. Cenu elektrické energie jsem zafixovala po celou 

dobu životnost. Riziko spojené se změnami cen elektrické energie vyhodnotím v kapitole 

5.2 „Hodnocení rizik“ 

Tabulka 10 Výchozí předpoklady pro ekonomické hodnocení varianty zateplení 

Název parametru Měr. Jednotka Hodnota 

Diskontní sazba - 10% 

Doba honocení Roky 23 

Cena el. energie (celková cena) Kč/MWh  3 083 

Meziroční růst cen - 0% 
zdroj [vlastní zpracování] 
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Tabulka 11 Výchozí předpoklady pro ekonomické hodnocení varianty regulace 

Název parametru Měr. Jednotka Hodnota 

Diskontní sazba - 10% 

Doba honocení Roky 15 

Cena el. energie (celková cena) Kč/MWh  3 083 

Meziroční růst cen - 0% 
zdroj [vlastní zpracování] 

Tabulka 12 Výchozí předpoklady pro ekonomické hodnocení varianty zateplení a regulace 

Název parametru Měr. Jednotka Hodnota 

Diskontní sazba - 10% 

Doba honocení Roky 23 

Cena el. energie (celková cena) Kč/MWh  3 083 

Meziroční růst cen - 0% 
zdroj [vlastní zpracování] 

Tabulka 13 Výchozí předpoklady pro ekonomické hodnocení varianty osazení solárního systému 

Název parametru Měr. Jednotka Hodnota 

Diskontní sazba - 10% 

Doba honocení Roky 20 

Cena el. energie (celková cena) Kč/MWh  3 083 

Meziroční růst cen - 0% 
zdroj [vlastní zpracování] 

Poznámka: všechny použité ceny paliv, energií a také investic jsou uvedeny 

bez DPH. 
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V následujících tabulkách je vyčísleno hodnocení jednotlivých variant. Jedná 

se o 3 varianty vzhledem k cenám energií. 

1. varianta fixní cena – (použít ČEZ) 

2. varianta optimistická – růst cen energií 

3. varianta pesimistická – pokles cen energií  

Dále se budeme zabývat pouze 1. variantou fix., vzhledem k tomu, že varianta 

optimistická zlepší celkově ekonomické ukazatele varianty fix. Variantou pesimistickou 

se budeme zabývat v identifikaci rizik. 

5.1.1 Varianta zateplení fasády 

Dobu hodnocení jsem zvolila 23 let, neboť budova je již odepisována 

7 let. Kapitálové výdaje budou činit 336 450,- Kč, roční  úspora 7 958,- Kč, roční odpisy 

15 294,- Kč. Cash flow = EAT + odpisy viz tabulka č. 14. a výpočty viz příloha č. 2 CD-R 

ekonomické hodnocení jednotlivých variant, List č. 1 varianta zateplení. [8]  

Tabulka 14 Varianta zateplení fasády (v Kč) 

Výsledky ekonomického hodnocení 

Kapitálový výdaj Kč 336 450 

Doba hodnocení roky 23 

Diskont % 10 

Cash flow Kč 183 034 

Diskontované cash flow Kč 70 693 

NPV - čistá současná hodnota Kč -265 757 

zdroj [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 14 vyplývá, že varianta zateplení se jeví jako nevýhodný kapitálový 

výdaj, neboť NPV je – 265 757,- Kč. 
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5.1.2 Varianta nasazení a důsledné uplatnění regulace 

Dobu hodnocení jsem zvolila 15 let, což je živostnost daného zařízení. Kapitálové 

výdaje budou činit 50 000,- Kč, roční úspora 8 971,- Kč, běžné náklady činí 1500,- Kč, 

roční odpisy 3 333,- Kč. Cash flow (CF) = EAT + odpisy + odpisy viz tabulka č. 15 

a výpočty viz příloha č. 2 CD-R ekonomické hodnocení jednotlivých variant, List č. 2 

varianta regulace. [8] 

Tabulka 15 Varianta regulace (v Kč) 

Výsledky ekonomického hodnocení 

Kapitálový výdaj Kč 50 000 

Doba hodnocení roky 15 

Diskont % 10 

Cash flow Kč 100 273 

Diskontované cash flow Kč 50 845 

NPV - čistá současná hodnota Kč 845 

zdroj [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 15 vyplývá, že varianta zateplení se jeví jako výhodný kapitálový 

výdaj, neboť NPV je 845,- Kč. 

5.1.3 Varianta zateplení fasády, nasazení a důsledné uplatnění regulace 

Dobu hodnocení jsem zvolila 23 let. Kapitálové výdaje budou činit 396 540,- Kč, 

roční úspora 13 176,- Kč, roční odpisy 18 627,- Kč. Z toho náklady na odpisy činí po dobu 

hodnocení regulace 15 let částku 3333,-Kč, odpisy na zateplení po dobu 23 let jsou 15 294-

Kč. Cash flow (CF) = EAT + odpisy + odpisy viz tabulka č. 16 a výpočty viz příloha 

č. 2 CD-R ekonomické hodnocení jednotlivých variant, List č. 3 var. zat. a regulace. [8] 
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Tabulka 16 Varianta zateplení a regulace (v Kč) 

Výsledky ekonomického hodnocení 

Kapitálový výdaj Kč 386 450 

Doba hodnocení roky 23 

Diskont % 10 

Cash flow Kč 280 547 

Diskontované cash flow Kč 105 636 

NPV - čistá současná hodnota Kč -280 814 

zdroj [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 16 vyplývá, že varianta zateplení a osazení regulace se jeví jako 

nevýhodný kapitálový výdaj, neboť NPV je -280 814,-Kč. 

5.1.4 Varianta osazení solárních systémů 

Dobu hodnocení jsem zvolila 10 let. Kapitálové náklady budou činit 60 000,- Kč, 

roční úspora 8 971,- Kč, běžné náklady činí 1500,- Kč, roční odpisy 6 000,- Kč. Cash flow 

(CF) = EAT + odpisy + odpisy viz tabulka č. 17 a výpočty viz příloha č. 2 CD-R 

ekonomické hodnocení jednotlivých variant, List č. 4 var. osazení sol. syst. [8]  

Tabulka 17 Varianta osazení solárních systémů (v Kč) 

Výsledky ekonomického hodnocení 

Kapitálový výdaj Kč 25 000 

Doba hodnocení Roky 20 

Diskont % 10 

Cash flow Kč 78 217 

Diskontované cash flow Kč 33 295 

NPV - čistá současná hodnota Kč 8 295 

zdroj [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 17 vyplývá, že varianta osazení solárních panelů se jeví jako výhodný 

kapitálový výdaj, neboť NPV je 8 295,-Kč. 
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5.2 Výběr optimální varianty 

Na základě výše uvedených variant včetně výpočtů nákladů na kapitálové výdaje, 

doby hodnocení a prosté doby návratnosti se jeví jako nejvýhodnější varianta regulace 

s nákladem 50 000,- Kč a dobou návratnosti 7 let a varianta osazení solárního systému 

s nákladem 25 000,-Kč a dobou návratnosti 5 let. 

Přestože vyšla varianta zateplení obvodového pláště jako nevýhodná, má zateplení 

i svá pozitiva a to i například v tom, že nám prodlouží skutečnou dobu životnosti objektu 

včetně estetického hlediska.  

5.3 Analýza rizik 

Důležitou část hodnocení každé jednotlivé varianty tvoří analýza rizika. 

Ve vybraném objektu je nejvyšší riziko spojené s cenou elektrické energie. Abych vůbec 

mohla vyhodnotit čistou současnou hodnotu projektu, zafixovala jsem cenu elektrické 

energie na úrovni roku 2014. Pokud bude cena energie růst, může nastat situace, že i první 

varianta (zateplení obvodového pláště), která se v současné době jeví jako nevýhodná, 

se může změnit ve variantu výhodnou. Jakýkoliv růst cen energií u varianty regulace 

a varianty osazení solárních systémů se bude jevit z ekonomického hlediska vždy 

výhodněji než při fixaci ceny elektrické energie. Naopak pokles cen energií u varianty 

regulace a solárních systémů nemusí mít negativní vliv do ekonomického hodnocení, 

neboť současná čistá hodnota u varianty regulace a osazení solárních systémů je příznivá. 

Provedla jsem analýzu citlivosti, když jsem uvažovala s poklesem cen energií 

viz příloha č. 3 CD-R analýza citlivosti List č. 1 pokles v. regulace, List č. 2 pokles 

sol.systémy. Analýza citlivosti ukázala, že jakýkoliv pokles ceny elektrické energie o více 

než 1% proti fixované ceně, bude mít negativní dopad na čistou současnou hodnotu 

i u varianty regulace a osazení solárního systému a kapitálový výdaj bude nerentabilní. 

Navržené varianty zateplení a kombinace varianty zateplení a regulace jsou nevýhodné. 

Varianta regulace a osazení solárního systému za daných předpokladů sice vykazují čistou 

současnou hodnotu, ale jsou vysoce citlivé na nárůst cen elektrické energie. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo na základě analýz navrhnout optimální formu snížení 

provozních nákladů na spotřebu energií vybraného objektu. 

Nejprve jsem se zaměřila na teoretickou možnost úspory energie. Pro úsporu 

energie jsem zvolila jako jednu z možností zateplení objektu. V případě zateplení existuje 

několik systémů zateplení, proto jsem se některými z nich zabývala včetně jejich výhod 

a nevýhod. Jako další z možností úspory energie jsem zvolila solární energii včetně jejích 

výhod a nevýhod. Zabývala jsem se také, jak se dá snížit energie osazením regulace. 

V teoretické části jsem neopomněla zmínit náklady jako takové včetně nákladů 

souvisejících s vybraným objektem. 

Pro splnění cíle diplomové práce, bylo zapotřebí popsat vybraný objekt včetně 

umístění, technického popisu, využívaných energií a nákladů. 

Na základě podkladů a teoretických možností jsem navrhla 4 varianty týkající 

se úspory energií. V úvahu jsem vzala i možnost změnu dodavatele elektřiny, proto jsem 

oslovila několik dodavatelů a jejich nabídku jsem porovnala. Jako první variantu jsem 

navrhla zateplení obvodového pláště vybraného objektu. Druhou variantu jsem zvolila 

osazení regulace, která slouží k nastavení teploty a reguluje rovnováhu mezi dodaným 

teplem a teplenými ztrátami v místnosti. Ve třetí variantě jsem zkombinovala zateplení 

obvodového pláště a regulaci. Ve čtvrté variantě jsem navrhovala osazení solárních 

systémů, přičemž by se využívalo sluneční záření. 

Tyto navržené varianty jsem ekonomicky jednotlivě vyhodnotila s diskontní sazbou 

10%, dobou hodnocení u zateplení obvodového pláště a zateplení s regulací 23 let; 

u regulace 15 let a u osazení solárních systémů 20 let. Z těchto variant byla vyhodnocena 

varianta osazení solárních systémů jako nejvýhodnější s nákladem na pořízení 25 000,- Kč 

a čistou současnou hodnotou 8 295,-Kč a varianta regulace s kapitálovým výdajem 

50 000,-Kč a čistou současnou hodnotou 845,-Kč. Vykazované hodnoty NPV jsou nízké 

a jsou vysoce citlivé na pokles cen elektrické energie. 
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Vzhledem k tomu, že neexistuje státní energetická koncepce, nelze stanovit, jakým 

směrem se bude pohybovat cena energií. Přesto bych doporučovala realizovat regulaci 

a osazení solárních systémů vzhledem k tomu, že v současné době je nejistá politická 

situace a nedá se očekávat, že dojde k poklesu cen elektrické energie. Obě varianty 

přinesou absolutní úsporu spotřeby energie, což má příznivý dopad na životní prostředí. 
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