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ANOTACE 

Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky pro hodnocení rizik projektů 

zaměřených na změnu způsobu vytápění u nepodnikatelských subjektů, a to za použití 

metody FMEA. Vytvoření metodiky odpovídá současným znalostem a zkušenostem v této 

problematice, na jejichž základě vzniklo vyhodnocení rizik od počátku úvahy o změně až 

po samotné provedení změny. Práce je rozdělena do několika částí, z nichž hlavní jsou – 

teoretická východiska, metodika hodnocení a ověření na skutečném projektu. 
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SUMMARY 

The target of this thesis is the creation of the methodology for project risk assessment 

focusing on non-commercial subjects heating change with using of FMEA method. The 

creation of the methodology corresponds to the current knowledge and experiences in this 

field. On this basis was established the risk assessment which desribe the change from the 

beginning of consideration to the actual execution of the change. This thesis is divided into 

few parts from which the main are – the theoretical basis, the assessment methodology and 

the real project verification.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

CAD  počítačem podporované projektování (Computer-Aided Design) 

ČSN  česká technická norma (dříve československá státní norma) 

DFMEA designová / konstrukční FMEA 

EFEKT státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie 

EKIS  energetická konzultační a informační střediska 

FMEA analýza možných vad a jejich následků (Failure Mode and Effect 

Analysis) 

FTA  metoda analýzy stromu vad (Fault Tree Analysis) 

GJ   gigajoule (10
9
 J) 

IEC mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical 

Commision) 

ISBN mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book 

Number) 

kW  kilowatt (1000 W) 

LAN  místní síť (Local Area Network) 

NOx  oxidy dusíku 

NPV  čistá současná hodnota (net present value) 

PFMEA procesní FMEA 

POKA-YOKE japonský výraz pro zmenšení neúmyslné chyby 

QFD metoda převedení požadavků do specifikací produktu a činností 

organizace (Quality Function Deployment) 

RPN  ukazatel priority rizika (Risk Priority Number) 
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1.  Úvod 

Centralizace energetiky má řadu nevýhod, především ohrožení stálosti 

s rozsáhlým dopadem na spotřebitele. Řešením udržení stálosti je opačný způsob, to 

jest decentralizace. U centralizace, výpadkem důležitého místa jako je výrobní 

technologie nebo přerušení přenosové či otopné soustavy, dojde k postižení velkého 

množství spotřebitelů zároveň. U decentralizace se jedná o dopad na daleko menší 

množství spotřebitelů – snižuje se potencionální riziko. 

Dovozní závislost na energetické komoditě, její cenová nejistota a především 

politická stabilita v zemích vyvážející tyto komodity, to vše lze eliminovat právě 

decentralizací. 

Částečná nebo úplná soběstačnost ve výrobě elektrické energie nebo ohřevu 

vody je rozhodujícím činitelem omezení rizik plynoucích z vývoje ceny za jednotlivé 

energie, které jsou jinak ovlivňovány trhem. 

Vedlejším přínosem pro podporu a rozvoj regionu je potom příjem z investic 

pro místní společnosti a živnostníky podílející se na výstavbě, provozování či 

udržování potřebných technologií. To se odráží v zaměstnanosti a v místech s vyšší 

nezaměstnaností je vítaným přínosem. 

Nyní se energetika nachází v období zlomu - přechod z energetiky 

centralizované na decentralizovanou. Ví se, že zdroje neobnovitelné energie jsou 

omezené. Ovšem také se ví, že dnešní vyspělá společnost dokáže postupně a 

především zdárně nahrazovat neobnovitelné zdroje právě obnovitelnými. Mezi 

obnovitelné zdroje se počítají hlavně sluneční záření a vítr. Nelze se však úplně 

oprostit od konvenčních zdrojů, neb se musí brát neustále v úvahu, že síla slunečního 

záření či povětrnostní podmínky nejsou stálého charakteru a je potřeba jejich 

výkonnostní odchylky vykrývat. Navíc ne všude jsou vhodné podmínky pro využití 

těchto obnovitelných zdrojů. 

Energetická rovnováha s využitím obnovitelných i neobnovitelných zdrojů by 

mohla vypadat asi následovně. Většina spotřebitelů by mohla být za ideálních 

podmínek zároveň soběstačným výrobcem a dodavatelem potřebné energie.  
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S využitím dnes známých zdrojů v podobě solárních či fotovoltaických panelů 

montovaných na střechách domů, malé větrné elektrárny tamtéž, kogenerační či tri-

generační jednotky, anebo s využitím tepelných čerpadel, lze této soběstačnosti 

dosáhnout. Přebytky by byly vhodně akumulovány a využity později. Nedostatek 

energie by se pokrýval z ostatních dostupných zdrojů, jako jsou sluneční elektrárny či 

větrné parky, atomové elektrárny vyšší generace, paroplynové elektrárny nebo vodní 

elektrárny.  

Elektrická distribuční síť dnešního typu je síť, která je schopna přijmout a 

předat danou elektriku ke koncovému odběrateli. Avšak neumí „hospodařit“ s 

přebytky či nedostatky. Hospodaření je zásadní krok důležitý pro další rozvoj 

distribučních sítí, aby se síť chovala jako vyrovnávací článek a uměla řádně 

hospodařit. 

Změna způsobu vytápění je logickým krokem především ke snižování nákladů 

na vytápění, avšak také k soběstačnosti čili k vlastní nezávislosti pro malé spotřebitele. 

Ke snížení původně účtovaných nákladů dochází okamžitě vzhledem k úspoře marže 

poskytovatele, která neodmyslitelně tvořila hlavní položku zisku. S ohledem na 

automatizaci vytápění a ohřevu vody jsou to nižší náklady na obsluhu technologického 

zařízení. Dále snížení nákladů na údržbu či obnovu technologie vytápění i vlastní 

otopné soustavy. Jedním z faktů je i snížení tepelných ztrát, ke kterým dochází 

samotným přenosem do jednotlivých cílových míst a také v návaznosti na větší objem 

ohřátého média. V neposlední řadě to může být i samotná úspora ve změně použitého 

paliva či využívaného zdroje. Tohle je jen stručný výčet opodstatnění, proč ke změně 

způsobu vytápění dochází. Je ale potřeba věnovat velkou pozornost jakékoliv změně v 

této oblasti, která vždy s sebou nese určitá rizika. Právě přechod na nový zdroj 

vytápění, použité palivo, správně vytvořený projekt celého otopného systému až po 

samotné vybudování, jsou potenciální rizika spojená se změnou způsobu vytápění. Jak 

rizika identifikovat, jak velkým problémem jsou a jaká opatření zaujmout jsou otázky, 

na které by měla odpovědět zamýšlená metodika. 

Vytvoření metodiky pro hodnocení potenciálních rizik při přechodu z 

centrálního vytápění na nový způsob vytápění je hlavním cílem této diplomové práce.  
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Zjištěná rizika a jejich hodnocení mají pomoci budoucím uživatelům této 

metodiky k jasnějšímu porozumění dané problematiky a využití poznatků 

nashromážděných v jednotlivých částech. Uvedené návrhy na opatření jsou 

subjektivním doporučením, jež může být využito přímo či s vhodnou úpravou. Jejich 

využití závisí na daném záměru, ten ale může být odlišný od posuzovaného. Podstata 

věci však zůstává, a to jest uvědomění si skutečnosti rizik, jež se skrývají za každou, 

byť sebemenší, změnou.  

Jako nástroj vytvoření metodiky bude použita metoda FMEA, lépe řečeno 

PFMEA. Tuto metodu jsem si vybral z důvodu její komplexnosti. Nahlíží na danou 

problematiku jako na celek, který dále rozebírá do jednotlivých procesních kroků. S 

FMEA jsem se setkal při výkonu svého zaměstnání a získané zkušenosti bych rád 

využil pro vznik zamýšlené metodiky. 

Práce také podává informace o možnostech využití dotačních titulů k 

financování změny způsobu vytápění pro jejich projekty. 

Teoretická východiska jsou první částí této práce a obsahují základní metodiku 

a techniku analýzy a prevenci rizik. V této části je popsán historický vývoj metody 

FMEA, způsoby použití této metody a její druhy. Metoda se blíže popisuje pomocí 

obecných postupů a hlavně se překlápí do FMEA procesní neboli PFMEA. Z těchto 

východisek bude dále čerpáno pro vytvoření dané metodiky a přizpůsobení metody 

PFMEA pro kýžené hodnocení rizik při změně způsobu vytápění u nepodnikatelských 

subjektů. 

Druhá část se věnuje popisu současného stavu sledované problematiky a 

nastiňuje úskalí, s kterými jsou projekty na změnu způsobu vytápění u 

nepodnikatelských subjektů konfrontovány. 

Třetí část je věnována samotnému vytvoření návrhu metodiky. Zde jsou 

popsané jednotlivé kroky postupného vzniku a hlavně je zde vidět transformace 

procesní FMEA, jejímž základem bylo teoretické východisko, sloužící pro konečné 

vytvoření hodnocení rizik spojené se změnou způsobu vytápění. 

Čtvrtá část je praktické ověření skutečnosti, lépe řečeno ověření na skutečném 

projektu, kdy se analogicky využívá vytvořená metodika pro hodnocení rizik. 

Výsledkem tohoto ověření jsou skutečná zjištění. 
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Poslední pátá část je shrnutím zjištěných skutečností, které se na ověřovaném 

projektu hodnotily a k nimž se navrhla opatření, jak by se dalo postupovat lépe,  

neboli s menším rizikem, což je smysl celé této práce – minimalizace rizik a účinná 

opatření pro jejich dosažení či udržení. 
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2.  Teoretická východiska 

2.1. Metody a techniky zlepšování 

V současném velmi dynamicky se rozvíjejícím světě je nutno přijmout 

předpoklad, že stabilita je velice nejistá, vše podléhá neustálým změnám a dynamika 

změn je stále větší. Změny přinášejí nové produkty, nové technologie, nové informace, 

nové pohledy na řízení, na organizační uspořádání i nové formy práce s lidmi – se 

zaměstnanci, se zákazníky i s ostatními zainteresovanými stranami. Impulsy ke 

změnám nepřicházejí pouze zvenčí – v takovém případě je snaha o zachycení a 

přizpůsobení se jim (reaktivní přístup) – nýbrž mohou být iniciovány a realizovány 

přímo námi (proaktivní přístup). 

O zlepšení jde tedy vždy, kdy bylo v porovnání s předchozím stavem dosaženo 

oboustranně vyššího efektu – ekonomického i věcného. Z pohledu managementu jde o 

neustálý proces, jehož průběh je velmi rozmanitý a prakticky jej lze charakterizovat ve 

dvou rovinách: 

 Inkrementální (přírůstkové) zlepšování – zdokonalovací aktivity 

zaměřené na snižování vadnosti, optimalizaci hodnot znaků jakosti 

existujících produktů, zdokonalování dosavadních procesů, snižování 

odpadů, zvyšování produktivity a podobně. Takové změny vedou k 

efektům v dlouhodobém pohledu. 

 Transicionální (skokové) zlepšování – přivodí výraznější a okamžitě 

viditelný přínos. Na rozdíl od inkrementálního zlepšování je v tomto 

případě ignorováno vše, co je, a hledá se možná náhrada. Možnosti 

každé organizace jsou determinovány jejími disponibilními zdroji. 

Vždy se najde důvod k zlepšování, podněty mohou přicházet zvenčí – stížnosti 

a přání zákazníků, státní zásahy, politické či hospodářské podmínky, vliv konkurence, 

nespokojenost veřejnosti – nebo se zrodí přímo v podniku jako nápad, námět na 

zlepšení, který předloží zaměstnanci.  
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Nevyužívání těchto podnětů vede vždy ke ztrátě, která se projevuje 

nejrůznějšími způsoby: jako vyšší rozsah reklamací, ztráta tržního postavení, ztráta 

zákazníka, snížení zisku a podobně. 

 

Mezi metody a techniky zlepšování se řadí: 

 sedm nástrojů managementu - diagram afinity, relační diagram, stromový 

diagram, rozhodovací diagram, maticový diagram, analýza maticových dat 

a síťové diagramy  

 sedm nástrojů řízení kvality - formulář pro sběr dat, vývojový diagram, 

diagram příčin a následků, Paretův diagram, bodový diagram, histogram a 

regulační diagram  

 metody optimalizace kvality - Quality Function Deployment (QFD), 

hodnotová analýza  

 metody techniky hodnocení - obecný postup hodnocení, spotřebitelské 

testy, benchmarking  

 statistické metody - statistická přejímka, statistická regulace procesu, 

způsobilost procesu 

 metody a techniky analýzy a prevence rizik – metoda FMEA, metoda FTA, 

metoda POKA-YOKE [2]. 

2.2. Metodiky a techniky analýzy a prevence rizik 

V managementu kvality, environmentu i bezpečnosti práce je nutno v každém 

rozhodovacím procesu přihlížet k možným rizikům, která provázejí ve větší či menší 

míře následnou realizaci přijatých opatření. Každá organizace s nimi musí počítat, a 

musí proto mít mechanismus pro jejich analýzu, prevenci a možnosti řešení. 

Dosavadní poznatky ukazují, že nejméně dvě třetiny vzniklých negativních důsledků 

lze přičíst činnostem v marketingu, vývoji, konstrukci, zásobování a přípravě výroby. 

V samotném procesu tvorby produktu je riziko zhruba třetinové. Proto se středem 

pozornosti stává předvýrobní etapa a zejména pro ni byly postupně zpracovány a 

aplikovány metody pro analýzu existujících či možných rizik a jejich řešení.  
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V souladu se zásadou prevence je vždy lepší nedostatkům předcházet než je 

následně řešit. 

Existují rizika, kterým se dá zabránit proto, že je lze poznat. Jsou však i rizika, 

kterých se ví, avšak nejsou správně odhadnuta, a nakonec i rizika, která se vůbec 

nepředpokládají. Jakékoliv riziko je vždy funkcí pravděpodobnosti výskytu a velikosti 

dopadu (důsledků). Proto cílem většiny metod není jen riziko odhalit, ale použít 

účinné mechanismy k jeho snížení či eliminování [2].  

2.3. Management rizik  

Přístup zohledňující rizika bere v úvahu řadu faktorů: 

 bezpečnostní rizika, 

 rizika kvality a spolehlivosti výrobků a služeb, 

 regulatorní rizika a  

 podnikatelská rizika v rámci plánů, nákladů a zdrojů 

Prvními riziky ke zvážení jsou rizika bezpečnosti, protože mají nejvyšší možný 

dopad. Tato rizika mohou vyústit v ublížení na zdraví uživatelů výrobků. Mají obecně 

vyšší závažnost, ale jejich výskyt se může významně lišit. 

Další jsou rizika kvality. Tato rizika zahrnují rizika kvality a spolehlivosti. 

Rizika mívají obecně vyšší pravděpodobnost, ale význam se může výrazněji lišit. Jde 

o kategorii rizik, která zpravidla nezpůsobují ohrožení zdraví nebo života vašich 

zákazníků, ale mohou i ukončit vaše podnikání. Tato rizika obvykle vyúsťují v 

přepracování výrobků, jejich likvidaci, neschopnost poskytnout výrobky včas kvůli 

nevyřízeným objednávkám a tak podobně. 

Dále jsou tu regulatorní rizika. Tato rizika mají vliv na regulatorní požadavky, 

požadavky regulatorních úřadů a požadavky odvětvových standardů. Tato rizika 

mohou vést ke stažení výrobků z trhu s významnými regulatorními a právními 

důsledky. Regulatorní rizika jsou obecně nízká z pohledu pravděpodobnosti výskytu, 

ačkoli jejich důsledky se mohou významně lišit v závislosti na stavu systému kvality. 
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Jako poslední přicházejí na řadu rizika podnikání. Prakticky všechna ostatní 

rizika mohou být zahrnuta do této skupiny rizik. Jak se každé z těchto rizik promítá do 

nákladů? Tedy do výdajů, kapitálu, nákladů na chod budov, spotřeby zdrojů a 

podobně? Rizika podnikání nejsou o nic míň důležitá než ta ostatní. Ve skutečnosti 

všechna rizika mají potenci položit firmu nebo mít závažné důsledky pro firmu. 

Čím více je váš systém kvality vyspělejší a efektivnější, tím nižší jsou 

individuální a celková rizika. To je důvodem, proč byste měli proaktivně identifikovat 

a snižovat možná rizika. Pravděpodobnost výskytu problémů a jejich závažnost bude 

úměrně nižší k úrovni pochopení a implementace managementu rizik. 

Pokud riziko (kombinace závažnosti a pravděpodobnosti, že událost se stane 

nebo se již stala) začíná zvyšovat, pak musí následovat reaktivní opatření na patřičné 

úrovni, která je úměrná danému riziku. V případě potenciálního nebo i reálného rizika, 

které se týká bezpečnosti výrobku, by měla následovat mnohdy i drastická opatření 

jako stažení výrobků z trhu, úpravy stávajících výrobků v provozu u zákazníků. 

Všechna další rizika (regulatorní, kvalitativní a podnikatelská) by měla být 

doprovázena vhodnými opatřeními. 

Zdůrazňuji rizika, protože jedním z hlavních atributů strategických systémů 

kvality je právě přístup založený na hodnocení rizik. Tento přístup by měl zajistit 

odpovídající a přiměřené rozhodnutí na úrovni managementu s ohledem na priority a 

alokaci zdrojů. 

To všechno vede k managementu rizik nejen formou tradičních nástrojů, jako 

jsou FTA a FMEA, které jsou obvykle pro výrobky používány. Jde o management 

rizik založený na rizicích na úrovni vlastního podnikání i management rizik na úrovni 

výrobků. To vše vede k tomu, že management rizik, který se vyplatí, je proaktivní. 

Vliv všech těchto rizik musí být vyhodnocován, aby bylo možné správně 

rozhodovat. Pokud je riziko pochopitelné a akceptovatelné, pak jej přijměte. Pokud ne, 

mějte disciplínu k tomu říci ne. Mějte disciplínu k nalezení skutečných kořenových 

příčin problémů a disciplínu k řešení těchto problémů. Nedejte na to jen obvaz, ale 

dostaňte se ke kořenu problému a vyřešte jej [1]. 

Zvolená metoda pro hodnocení rizik projektů zaměřených na změnu způsobu 

vytápění u nepodnikatelských subjektů je metoda FMEA.  
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2.4. Historický vývoj FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v českém překladu analýza 

možných vad a jejich důsledků, má svůj původ ve vojenském předpisu, který byl 

vytvořen v listopadu roku 1949. V tomto vývojovém stádiu tato metoda používala 

techniku hodnocení spolehlivosti, a tím bylo možné posoudit různé poruchy zařízení 

nebo určitých systémů. Poté se posuzoval vliv na výsledek osob, bezpečnost nebo 

výkonnost zařízení [5]. 

První formální využití FMEA bylo spojeno s leteckým průmyslem v ½ 60. let 

19. století. FMEA byla zvláště zaměřena na bezpečnostní potíže. Zanedlouho se 

FMEA stala klíčovým nástrojem pro zlepšování kvality, obzvláště v chemickém 

zpracovatelském průmyslu. Cílem bezpečnosti při použití FMEA byla prevence před 

vznikem bezpečnostních nehod a úrazů, což zůstává dodnes. Zatímco technici vždy 

analyzují procesy a výrobky z pohledu možných poruch, tak FMEA procesu 

standardizuje přístup a zavádí společný jazyk, jenž může být použit jak v rámci 

společnosti, tak i mezi společnostmi. Může také být využit netechnicky stejně tak 

technicky zaměřenými zaměstnanci na všech úrovních [4].  

Dnes je možno vidět největší rozmach používání metody FMEA v 

automobilovém průmyslu, jenž si přizpůsobil tuto metodu jako jeden z nástrojů 

zlepšování kvality. 

2.5. Kdy a kde použít FMEA 

Proces FMEA je široce použitelný pro různá použití nejenom u návrhu 

výrobku či výrobního procesu. FMEA poskytuje strukturu a společný jazyk, jenž může 

být použit lidmi ve zpracování či službách, ziskových i neziskových, soukromých, 

veřejných nebo vládních organizací. FMEA není jen nástroj pro výrobní nebo 

konstrukční oddělení. Může být použit ke zlepšení podporující procesy, ne jenom 

výrobní procesy či návrh výrobku. 
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2.5.1 Bezpečnost 

FMEA byla prvně vyvinuta jako nástroj pro identifikaci a nápravu 

bezpečnostních rizik. Proces FMEA byl vyvinut k předvídání a eliminaci 

bezpečnostních problémů před jejich vznikem. Tudíž FMEA může být použita ke 

zlepšení bezpečnosti procesů při výrobě výrobků stejně tak zlepšení bezpečnostních 

ukazatelů výrobku jako takového. 

FMEA bezpečnosti výroby může být vedena skupinou lidí, jež obsluhují 

zařízení společně s lidmi, kteří neobsluhují toto zařízení. Kombinace znalostí uživatelů 

a pozorujících lidí zvenčí poskytuje úplnou analýzu rizik. 

FMEA zaměřena na výrobky k určení jejich bezpečnosti je kritická v dnešním 

svárlivé společnosti. Organizace mají povinnost ubezpečit jejich zákazníky, že jejich 

výrobky jsou bezpečné a způsobilé k použití. V mnoha případech instrukce pro 

používání výrobku nejsou dostatečné a jasné pro bezpečné provozní postupy; 

bezpečnostní opatření musí být zabudována již do výrobku samotného. Je užitečné 

zahrnout zákazníky či eventuálně uživatele výrobku do FMEA. Měli by být požádáni 

k vyzkoušení výrobku a ostatní členové FMEA týmu by měli pozorovat, jak se s 

výrobkem nakládá. Není nic neobvyklého u výrobku, že je používán nesprávně nebo 

pro jiné účely, než byl vyroben. Pokud tyto možnosti jsou odhaleny během FMEA, tak 

lze zabudovat do návrhu výrobku potřebné zabezpečení. 

Příklad využití - FMEA vedená pro plastový střikolis je využita pro zajištění 

správné funkčnosti nového kusu vybavení střikolisu a řádné umístění tlačítek 

nouzových STOP tlačítek. 

2.5.2 Účetnictví / Finance 

S malými úpravami do hodnotící škály pro závažnost, výskyt a odhalení může 

FMEA pomoci v určení finančních strategií při posuzování úvěru nebo investičního 

risku. Například před prodloužením rozsáhlých úvěrů možným zákazníkům s nejistou 

úvěrovou historií, neb FMEA studuje věci, které by mohly znemožnit zákazníkovi 

úvěr. Nebo jak by úvěrové chyby mohly ovlivnit společnost, jež by poskytla skladbu 

opatření pro úvěrový plán snižující finanční riziko. 
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Příklad využití – finanční oddělení využívá FMEA pro stanovení ročního 

rozpočtu z pohledu reálnosti a dále pro účtování případných nutných výdajů. 

2.5.3 Návrh softwaru 

Vlivy softwaru jsou všude kolem nás. Prakticky všechno, co se dělá, je řízeno 

softwarem. Záruka kvalitního softwaru je kritická v mnoha případech. Například 

počítačové systémy a software, jenž je řídí, jsou používány v letecké dopravě, 

medicíně či v bankovnictví. Problémy vzniklé softwarovými chybami nebo 

nesprávnými programy mohou sahat od obtíží až po fatální pohromu. Tak jako u 

výrobku, tak i u návrhu FMEA musí kvalita návrhu FMEA softwaru identifikovat 

problémy předtím, než vzniknou. Takže problémy mohou být eliminovány nebo 

redukovány. 

Příklad využití – společnost, jež vyvíjí CAD software, využívá FMEA k 

odhalení chyb v systému předtím, než jej uvolní k betatestování. 

2.5.4 Informační systémy / technologie 

I bez softwarových problémů, počítačových závad se mohou stát hardwarové 

nebo systémové potíže. Od nejjednodušších místních sítí (LAN) přes nejdražší 

komunikační systémy je využití FMEA pomocné jak u návrhu, tak i u instalace více 

odolných informačních systémů. 

Příklad využití – oddělení informačních systémů využívá FMEA k určení 

citlivých dat k ochraně. 

2.5.5 Marketing 

Ročně americké společnosti utrácejí miliardy dolarů za marketing a reklamu. 

Některé propagační kampaně jsou velmi úspěšné, zatímco ostatní jsou finančně 

propadákem. Před spuštěním marketingové nebo reklamní kampaně může být FMEA 

zřízena jako pomoc k zabránění často nákladným a nepříjemným obchodním chybám. 

FMEA může být využita také k rozpoznání ofenzivních či klamavých reklamních 

napodobenin.  
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Ale také může být využita k předplánování reakcí a odpovědí k potencionálním 

produktům majícím negativní dopad na stažení z oběhu nebo se stát na trhu fiaskem. 

 

Příklad využití – během vývoje nové firemní brožury začlenilo oddělení 

marketingu FMEA do procesu návrhu pro snížení možnosti případných 

problematických zákazníků a v nedorozumění zásadních informací o společnosti. 

2.5.6 Lidské zdroje 

Organizační restrukturalizací (zeštíhlování), při níž pole působnosti lidských 

zdrojů čelí plánům rozvoje a realizace při vytváření nové organizační struktury, jež je 

výrazně odlišná od klasické pyramidové struktury. Změny na papíru, které se tváří, že 

budou fungovat, se změní v katastrofu. FMEA může být využita jako most mezi 

plánem a skutečnou restrukturalizací. FMEA si žádá strukturovanou analýzou 

problémů a chyb, jež se mohou stát. Plány můžou být navrženy a adresovány k 

potencionálním problémům a tím se může zahnat případná krize. Zároveň se ušetří 

čas, peníze a mezitím se zvýší morálka. 

Příklad využití – oddělení lidských zdrojů vede FMEA, jenž zapojuje zkušené 

vedoucí ze všech oddělení během organizační restrukturalizace. 

2.5.7 Nakupování 

Před nákupem zásadních technických zařízení se může FMEA zavést k 

předejití problémů s rozdílnými obchodními nabídkami. Tato informace se může 

využít pro zlepšení rozhodnutí o nákupu, stejně tak rozvinout plány instalace, jakmile 

se zařízení koupí. 

Příklad využití – při spolupráci s oddělením procesního inženýringu skupina 

nákupu využívá FMEA pro výběr nového kusu výrobního zařízení [4].  

 

Z výše zmíněného vyplývá, že se může FMEA použít teoreticky ve všech 

oborech. Proto bude tato metoda vhodně využita i pro hodnocení rizik projektů 

zaměřených na změnu způsobu vytápění u nepodnikatelských subjektů. 
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2.6. Metoda FMEA 

Podstatou metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), analýzy druhů 

a důsledků vad, je odhalení a definování všech reálných a možných způsobů selhání, 

jejich příčin a důsledků, včetně kvantifikace rizika – tak zvané určení míry rizika či 

rizikového čísla. Na analýzu pak navazují návrhy a realizace účinných opatření 

směřujících k dalšímu zlepšování. Charakteristickými rysy metody jsou: 

 systémový přístup – sledovaný objekt, jímž je zpravidla produkt nebo 

proces, se považuje za ucelený a přesně ohraničený funkční systém s jasně 

definovanými vnitřními vazbami i vztahy k okolí; 

 induktivní charakter – rozkládá sledovaný objekt na elementární prvky – 

díly, operace, které podrobuje analýze, a její výsledky pak vztahuje k 

funkcím celého systému; 

 preventivní charakter – umožňuje odhalit a zkoumat existující i 

potencionální vady, zjistit jejich příčiny a předem omezit možnosti jejich 

výskytu v následných procesech a používání produktů; 

 týmový přístup – aplikace metody předpokládá týmové řešení, členové 

týmu by měli být obeznámeni jak s daným problémem, tak s aplikací 

metody FMEA [2]. 

2.6.1 Druhy FMEA 

S ohledem na objekt, který se pomocí této metody zkoumá, existují specifické 

formy FMEA: 

 FMEA konstrukce; 

 FMEA procesu; 

 systémová FMEA. 

FMEA konstrukce nalézá a analyzuje všechny myslitelné a možné vady a 

rizika vad, jejichž příčina spočívá v konstrukci výrobku. Její aplikace rozhodně 

usnadní identifikaci slabých míst v konstrukci výrobků a současně podpoří 

odpovědnost za detaily. Jejím prostřednictvím dostává proces myšlení konstruktérů 

širší rámec – nejen ve vztahu k funkcím produktu, ale i k jeho spolehlivosti. 
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FMEA procesu odhaluje a zkoumá všechny možné vady a rizika, jejichž 

příčina spočívá v procesu a které mohou mít negativní dopady na plnění funkcí 

produktu, který je jeho výsledkem. Tento typ FMEA umožní odhalit obtížná místa a 

rizika v procesu, řešit je a dále zdokonalovat. 

 

Systémová FMEA odhaluje a zkoumá všechny možné vady a rizika, jejichž 

příčina spočívá buď v konstrukci (systémová FMEA konstrukce), nebo v procesu 

(systémová FMEA procesu). Induktivní charakter metody umožňuje v každém prvku 

(dílu výrobku, kroku procesu) zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny 

potencionální vady. Existují však problémy, které vznikají až ve spojitosti s dalšími 

prvky objektu. Jejich identifikaci a určení jejich kritičnosti klasická FMEA plně 

nedovoluje, neboť identifikované vady se nacházejí na různých úrovních. Navíc právě 

tak důležité jako souvislosti mezi vadami jsou i strukturální a funkční souvislosti. 

Systémová FMEA se liší tím, že identifikuje tak zvané přesahy mezi jednotlivými díly 

(co je pro dílčí součást vadou, je pro kompletní díl příčinou) [2]. 

2.6.2 Obecný postup metody FMEA 

Procesy aplikace metody FMEA jsou prakticky stejné pro všechny výše 

uvedené druhy [2]: 

 Definování objektu 

Struktura funkcí. Objekt řešení je definován jako systém, který plní zcela 

určitý soubor funkcí. Funkční popis systému vychází jak z požadavků zákazníků 

(funkce vztahu k účelu a způsobu používání) a z požadavků společnosti (platné 

závazné předpisy), tak i z nároků vnějšího prostředí, jimž bude objekt vystaven. 

Struktura prvků. Na plnění funkcí se podílejí společně jednotlivé prvky 

systému. Aby bylo možné vymezit mezi nimi jasné vazby a objekt dále analyzovat, je 

žádoucí rozložit jej na dílčí prvky (části, díly, operace), popsat je včetně dílčích funkcí 

a definovat jejich vztah k celku. Rozklad na elementární části zpřístupní poznání 

slabých míst a podpoří odpovědnost za detaily. 
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Struktura systému. Pro potřeby analýzy je nutno sloučit oba předchozí kroky. 

Definované funkce systému jsou přiřazeny jednotlivým dílům či krokům procesu. Tím 

lze jasně určit následky zjištěných rizik a přijmout účinná řešení.  

 

Následná analýza a vyhodnocení mohou být vedeny na různých úrovních – od 

nejvyšší (objekt jako celek) po nejnižší (u každého dílčího prvku). Definovaným 

funkcím se doporučuje přiřadit funkce inverzní (chybné) jako vhodnou pomůcku pro 

identifikaci důsledků vad. 

Pro zaznamenávání všech potřebných informací se připraví formulář (jeho vzor 

ukazuje tabulka 1), jehož rubriky obsahují základní identifikační údaje o objektu 

zkoumání a výsledky zjišťované v jednotlivých krocích metody. Jeho konstrukce musí 

vycházet ze zvláštnosti objektu a vytyčených cílů. Formulář obvykle zachycuje tyto 

informace: 

 identifikační údaje o objektu a jeho částech včetně jeho funkcí; 

 druhy vad; 

 důsledky vad; 

 příčiny vad; 

 kritičnost vad (kvantifikace příslušných rizik); 

 opatření k řešení. 

 

Tabulka  1 -  Vzor formuláře FMEA 

Díly 

výrobku 

/ Kroky 

procesu 

Možné vady Současný stav 

Doporučená 

opatření 
Projev Důsledek Příčina 

Kontrolní 

opatření 

V
ý

sk
y

t 

V
ý

zn
am

 

O
d

h
al

en
í 

Míra 

rizika 

          

          

          

 

Zdroj: [2] 



Ondřej Soukup: Metodika hodnocení rizik projektů zaměřených na změnu způsobu 

vytápění u nepodnikatelských subjektů 

2015  - 16 - 

 

 

 Identifikace rizik 

Za riziko je považována ztráta schopnosti plnit požadované funkce. V tomto 

kroku jsou podchyceny všechny vady (existující i potencionální) a jsou definovány 

jako jev, jímž jsou zpozorovatelné: nespíná, netěsní, zlomeno, probroušeno, uvolněno, 

klep, nelícuje a podobně. Možné vady se zanesou do formuláře. 

 

 Identifikace důsledků rizik 

U každého možného rizika je posouzen jeho dopad na fungování dílčího prvku 

(lokální důsledky) i na plnění funkcí celého objektu (konečné důsledky). Příklad rizika 

může být: zborcení ramene kola, lokální důsledek – změna odklonu kola a konečný 

důsledek spočívá ve zhoršení jízdních vlastností. Konečný důsledek může být i 

výsledkem násobných výskytů nedostatků – nastane tehdy, vyskytnou-li se současně 

určité druhy rizik. Rozhodující pro popis důsledků rizik do formuláře je způsob 

projevu vady při plnění funkcí u zákazníka – je hlučný, škodí zdraví, jde obtížně 

ovládat, nechutná. 

 

 Identifikace a analýza příčin rizik 

Každá vada má jednu nebo více příčin. Musí být jasně a přesně definovány, 

aby bylo možno přijmout účinná nápravná či preventivní opatření. Příčiny vady 

mohou spočívat v použitých materiálech, v konstrukci výrobku, v provádění 

výrobních operací, v zařízeních a nástrojích, v lidech či v reálných podmínkách 

prostředí. Z analýzy příčin se zjišťují 

 

 příčiny, které se vyskytují nejčastěji; 

 příčiny, které mohou vyvolat více vad najednou, to znamená vady se 

společnou příčinou; 

 příčiny, které k vyvolání příslušného rizika musí působit současně; 

přesnější stanovení těchto vztahů umožní aplikace metody FTA. 

V situacích, v nichž je stanovení příčiny obtížné nebo ji nelze jednoznačně 

vymezit, se může po důkladném zvážení vyvodit závěr o náhodných vlivech.  
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Přehled takových vad se může stát velmi dobrým informačním podkladem pro 

použité metody POKA-YOKE. 

 

 Zmapování dosavadních opatření 

Dříve, než budou vyhodnoceny všechny aspekty, je třeba podchytit všechna již 

zavedená a praktikovaná opatření a běžné kontrolní postupy. V následných 

doporučeních se k nim přihlédne a bude posouzena jejich účinnost. 

 

 Identifikace míry rizika 

Je logické, že nelze řešit všechna rizika najednou a se stejnou pozorností. 

Velikost míry rizika (kritičnost vady) určuje priority v komplexním posouzení. Míra 

rizika totiž závisí na četnosti vzniku vady, jejím významu a v neposlední řadě i na 

době, kdy je odhalena (zda v organizaci nebo až u zákazníka). Je vyjádřena jako 

součin tří zmíněných aspektů formou tak zvaného rizikového čísla: 

PDVPVMR   (1) 

 

kde  MR je míra rizika (rizikové číslo), 

  PV je pravděpodobnost vzniku (výskytu) vady, 

  V je význam vady, 

  PD je pravděpodobnost detekce (odhalení) vady zákazníkem. 

 

K výpočtu rizikového čísla jsou pro jednotlivé činitele stanoveny stupnice 

hodnocení (jednotnou koncepcí – počtem hodnotících úrovní a jejich oceněním, avšak 

s odlišnými specifickými kritérii pro jednotlivé úrovně). Tak například norma ČSN 

IEC 812 nabízí pro stanovení kritičnosti vad čtyři stupně: velmi nízká (četnost, 

závažnost), nízká, střední, vysoká. 

V praxi se však vžila podrobnější stupnice obsahující deset úrovní, které jsou 

bodovány od 1 do 10. Hodnota rizikového čísla se pak může pohybovat v rozmezí od 

1 do 1000. Záleží na podniku, jakou hranici přijatelného rizika zvolí (od jaké hodnoty 

bude vada prioritní záležitosti).  
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Všeobecně jsou za kritické považovány hodnoty nad 500. Vysoké riziko je již 

při převýšení hodnoty 125. Při stanovení dílčích rizik (pravděpodobnost vzniku, 

význam a detekce) je nutno dbát na to, aby každé z nich bylo posuzováno izolovaně. 

 

Pravděpodobnost vzniku vady se stanoví ze statistických údajů o interních i 

externích nedostatcích a jejich příčinách doplněných odbornými odhady. Ty jsou 

nezbytné zejména v případech, kdy nelze jednoznačně prokázat kauzální vztah a 

pravděpodobnost vzniku vady je odvozována z pravděpodobnosti vzniku příčin.  

 

Význam vady se stanoví podle závažnosti, kterou má pro plnění funkcí 

objektu ve vztahu k zákazníkům (degradace funkcí, poškození zdraví a podobně). 

Někdy se přihlíží i k významu pro organizaci (ohrožení pracovníků, poškození 

zařízení, ekonomické ztráty).  

 

Pravděpodobnost odhalení (detekce) vady zákazníkem je stanovena podle 

reálného posouzení možnosti odhalit danou vadu přímo v organizaci (dříve, než je 

produkt uveden na trh). Významným pomocníkem je evidence a analýza externích 

nedostatků. 

 

Výsledné rizikové číslo tedy závisí na schopnosti hodnotitelů přiřadit reálné 

ocenění daným situacím. I při precizním zpracování hodnocení se musí brát v úvahu 

subjektivní vlivy. Kromě vypočtené celkové míry rizika stojí za úvahu i prověření 

vlivu jednotlivých činitelů [2]. 

 

 Nápravná a preventivní opatření 

Ke snížení míry rizika je nezbytné přijmout a provést nápravná opatření nebo 

preventivní opatření, stanovit odpovědnosti a termíny plnění. Bez tohoto kroku je 

FMEA bezcenná. Každé opatření znamená také investici; proto musí být odůvodněna 

reálnost a předpokládaná účinnost. 

Pro realizaci zlepšení je proveden opětný výpočet rizikového čísla. Porovnáním 

nově zjištěné hodnoty s původní se odvodí účinnost provedených opatření [2]. 
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2.7. PFMEA – Analýza možných způsobů a důsledků 

poruch procesu 

2.7.1 Úvod 

FMEA procesu, označována jako PFMEA, podporuje vývoj výrobního procesu 

při zmírňování rizik, a to: 

 identifikováním a hodnocením funkcí procesu a požadavků na proces, 

 identifikováním a hodnocením možných způsobů poruch vztahujících se k 

procesu a produktu a důsledků možných poruch s ohledem na proces a na 

zákazníky, 

 identifikováním možných příčin ve výrobním nebo montážním procesu, 

 identifikováním proměnných veličin procesu, na které je třeba zaměřit 

nástroje řízení procesu pro snižování výskytu nebo zvyšování detekce 

podmínek poruchy a 

 možným stanovením systému priorit pro preventivní opatření / opatření k 

nápravě a nástrojů řízení. 

PFMEA je živý dokument a: 

 jeho vypracování by mělo být iniciováno před etapou proveditelnosti nebo 

během ní, 

 jeho vypracování by mělo být iniciováno před vybavením výroby nástroji, 

 měl by brát v úvahu všechny výrobní operace, počínaje jednotlivými 

komponenty až po montážní celky a  

 měl by zahrnovat všechny procesy v rámci závodu, které mohou mít dopad 

na výrobní a montážní operace, např. odesílání, přijímání a přepravování 

materiálů, skladování, dopravu anebo označování. 

Pro předvídání, řešení nebo monitorování možných záležitostí, týkajících se 

procesu v průběhu etap výrobního plánování programu nového modelu nebo 

komponentu se doporučuje včasné přezkoumání a analýza nových nebo revidovaných 

procesů. 
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V případě PFMEA se předpokládá, že produkt tak, jak je navržen, bude 

splňovat záměr návrhu produktu. Do PFMEA mohou být zahrnuty možné způsoby 

poruch, ke kterým může dojít z důvodu slabé stránky návrhu produktu. Jejich 

důsledkem a zamezením se zabývá FMEA návrhu produktu. 

PFMEA se nespoléhá na změny návrhu produktu, aby se překonala omezení v 

daném procesu. Nicméně bere v úvahu charakteristiky návrhu produktu ve vztahu k 

plánovanému procesu výroby nebo montáže s cílem zabezpečit, aby výsledný produkt 

v možné míře splňoval potřeby a očekávání zákazníků. Například se při vypracování 

PFMEA obecně předpokládá, že stroje a zařízení splní svůj záměr a tudíž budou 

vyloučeny z daného předmětu. Může být zapotřebí zohlednit na základě minulých 

údajů i řídící a kontrolní mechanismy pro dodávané díly a materiály. 

 

Definování zákazníka – definicí „zákazník“ pro PFMEA by měl obvykle být 

„konečný uživatel“. Nicméně zákazníkem může být rovněž následná operace nebo 

další výrobní nebo montážní operace, servisní operace nebo kompetentní orgán. 

 

Týmový přístup – vypracování PFMEA a její udržování zajišťuje víceoborový 

(nebo průřezový) tým obvykle vedený odpovědným technikem. Očekává se, že 

odpovědný technik / vedoucí týmu v počátcích vypracování PFMEA přímo a aktivně 

zapojí zástupce ze všech dotčených oblastí. Mezi tyto oblasti mimo jiné patří 

konstrukce, montáž, výroba, materiály, kvalita, služba a dodavatelé, jakož i oblast 

odpovědná za další montáž. PFMEA by měla být katalyzátorem, který dává podnět k 

výměně názorů mezi dotyčnými oblastmi a propaguje tak týmový přístup. 

 

Úvahy o návrhu produktu – tým by měl předpokládat, že produkt tak, jak je 

navržen, bude splňovat záměr návrhu produktu. 

 

V průběhu vypracování PFMEA může tým identifikovat možnosti návrhu 

produktu, které, jsou-li implementovány, vyloučí nebo sníží výskyt způsobu poruchy 

procesu. Když se například přidá nějakému dílu určitá vlastnost a odpovídající 

vlastnost se přidá i upínacímu přípravku, eliminuje se tím možnost, že operátor umístí 

díl obráceně.  
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Tuto informaci musí z důvodu posouzení a možné implementace obdržet 

odpovědný konstruktér, jakož i osoba odpovědná za návrh produktu z hlediska 

vybavení nástroji / zařízením / upínacími přípravky [3]. 

2.7.2 Vypracování FMEA procesu 

Technik odpovědný za proces / vedoucí týmu má k dispozici řadu dokumentů, 

které budou při vypracování PFMEA využitelné. PFMEA začíná vypracováním 

přehledu toho, co se očekává, že proces bude nebo nebude dělat, to jest záměr procesu. 

PFMEA by měla začínat vývojovým (postupovým) diagramem obecného 

procesu. Tento vývojový diagram by měl identifikovat charakteristiky produktu / 

procesu, které souvisejí s každou operací. Měla by se zahrnout identifikace dopadů na 

produkt, které vyplývají z příslušné DFMEA. Měly by být připojeny kopie 

vývojového diagramu použitého při vypracování PFMEA. 

 

Předpoklady – PFMEA by měla začít zpracováním informací určených pro 

pochopení analyzovaných výrobních a montážních operací a pro definování jejich 

požadavků. 

Vývojový diagram procesu je primárním vstupem do PFMEA. Vývojový 

diagram se používá jako nástroj napomáhající stanovit předmět (rozsah) analýzy v 

průběhu návrhu výrobního systému [3]. 

2.7.3 Vývojový diagram procesu a vazba na PFMEA 

Vývojový diagram procesu popisuje tok produktu procesem – od vstupu po 

výstup. Měl by zahrnovat každý krok v rámci výrobního nebo montážního procesu, 

jakož i jejich související výstupy (charakteristiky produktu, požadavky, nové výsledné 

produkty a tak dále). Podrobnosti toku procesu závisejí na etapě projednávání vývoje 

procesu. Počáteční vývojový diagram je obecně považován za rámcovou mapu 

procesu, která vyžaduje podrobnější analýzu pro identifikování možných způsobů 

poruch. 
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PFMEA by měla být v souladu s informacemi ve vývojovém diagramu 

procesu. Předmět (rozsah) vývojového diagramu procesu by měl zahrnovat všechny 

výrobní operace počínaje výrobním postupem u jednotlivých komponentů až po 

montáž včetně odeslání, přejímky, přepravy materiálu, skladování, interní dopravy, 

značení a tak dále. Může se provádět předběžné posuzování rizika s využitím 

vývojového diagramu procesu s cílem zjistit, která z těchto operací nebo jednotlivých 

kroků může mít dopad na výrobu a montáž produktu. Toto posouzení by mělo být 

zahrnuto do PFMEA. 

Vypracování PFMEA pokračuje identifikováním požadavků týkajících se 

každého procesu / každé funkce. Požadavky jsou výstupem každé operace / kroku a 

vztahují se k požadavkům na produkt. Požadavky poskytují popis toho, čeho by se v 

každé operaci / kroku mělo dosáhnout. Požadavky poskytují týmu základ pro 

identifikování možných způsobů poruch. 

Pro zajištění kontinuity se velmi doporučuje, aby stejný průřezový tým 

vypracovával vývojový diagram procesu, PFMEA i plán kontroly a řízení [3]. 

2.7.4 Udržování PFMEA 

PFMEA je živý dokument a měl by být přezkoumáván vždy, když dojde ke 

změně návrhu produktu nebo procesu a kdykoli je podle potřeby tento návrh 

aktualizován. 

Jiný prvek průběžného udržování PFMEA má zahrnovat pravidelné 

přezkoumávání. Zvláštní pozornost by se měla věnovat známkování výskytu a 

detekce. To je zejména důležité v případě, když došlo ke změnám produktu nebo 

procesu nebo byla učiněna zlepšení nástrojů řízení procesu. Kromě toho v případech, 

kdy se vyskytly problémy z fáze užití nebo ve výrobě, například přerušení práce, měly 

by se podle toho revidovat příslušné známky hodnocení [3]. 

2.7.5 Působení PFMEA 

Použití náležitě provedené PFMEA je východiskem poskytujícím největší 

příležitost pro odpovídající využití minulých zkušeností a znalostí. 
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V případě, že nový projekt nebo aplikace jsou z hlediska funkčnosti podobné 

stávajícímu produktu a podobný je i proces, který by se měl používat, může se na 

základě souhlasu zákazníka použít i jediná PFMEA. Existují-li rozdíly, měl by tým 

rozkrýt dopady těchto rozdílů a měl by se na ně zaměřit [3]. 
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3.  Současný stav sledované problematiky  

Sledované problematice se věnuje velká pozornost, a to z různých stran. Ze 

státní strany je to například Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

To vydalo v srpnu 2013 metodickou pomůcku pro účely změny způsobu vytápění v 

souvislosti s odpojením od soustavy zásobováním tepelnou energií.  

Zabývá se zde vytápěním jako požadavkem na tepelnou pohodu, jenž je spjatý 

s vytápěním stavby. Technické zařízení stavby musí splňovat takové podmínky, aby 

byla stavba vhodná pro zamýšlené užívání.  

Změna způsobu vytápění musí splňovat obecné požadavky. To jsou například 

technické požadavky na stavby, které definují navržení a provedení stavby pro 

hospodárné a určené využití a aby stavba přitom splnila také požadavky na úsporu 

energie a tepelnou ochranu. Dalšími jsou například požadavky na požární bezpečnost, 

ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Dále 

také musí splňovat požadavky stanovené zákonem o hospodaření s energií, 

energetickým zákonem či zákonem o ochraně ovzduší [7]. 

Odpojení od centrálního vytápění se dotýká práv vlastníků ostatních bytových 

jednotek. Jedním z důležitých podkladů pro stavební řízení je souhlas vlastníků 

ostatních bytových jednotek v domě. Se změnou stavby a změnou způsobu užívání 

stavby musí souhlasit všichni vlastníci jednotek. Pokud se však přijme usnesení o 

provedení změny systému vytápění, tak stačí doložit ¾ hlasů všech vlastníků jednotek, 

a to podle zákona č. 171/2005 Sb. 

Uvažuje-li jedinec, lépe řečeno jen jedna bytová jednotka, o odpojení z 

centrálního vytápění, musí brát v úvahu Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj 

372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 

na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. 

Tato vyhláška ukládá povinnost platit tak zvané zálohy vlastníkovi odpojeného bytu. 

Zálohy pokrývají náklady za využívání otopné soustavy, teplo ve společných 

prostorách, v ideálním případě může být bytová jednotka vytápěna prostupem tepla z 

okolních trvale vytápěných místností či bytových jednotek. 
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Další státní strana dotýkající se této problematiky je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. To pro získání bližších informací a zkušeností nabízí využít možnosti 

informačního portálu EFEKT, který je zaměřen na podporu energetických úspor a 

využití obnovitelných zdrojů. Jednou z nabízených podpor jsou zřízená Energetická 

konzultační a informační střediska. Ta poskytují bezplatně poradenství pro občany, 

veřejnou správu či soukromou sféru. Poradenství poskytují vybraní odborníci 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konzultační střediska najdeme ve všech krajích 

ČR. Kromě osobních konzultací nabízí také telefonické nebo internetové poradenství 

přes tak zvanou i-EKIS poradnu [8]. 

Svůj a velmi kritický pohled mají soukromé subjekty - teplárny. Právě 

odpojování od centrálního zásobování teplem a následky s ním spjaté jsou pro teplárny 

velkým tématem. Je nutné si uvědomit, že při odpojování se náklady vynaložené 

teplárnou musí rozpustit na ostatní spotřebitele. A vzhledem k tomu, že úbytek 

spotřebitelů není rovnoměrný úbytku nákladů, tak vyvstává otázka, do jakého bodu 

zlomu jsou schopny teplárny odolat vůči nastupující decentralizaci energetiky ve svém 

odvětví. Výsledkem jsou spory s odběrateli, argumentace na poli ekologické 

výhodnosti centrálního zásobování teplem a ochranou ovzduší. Snaha se odkazovat na 

územní energetickou koncepci jakožto na neopomenutelný podklad pro územní 

plánování je neobjektivní. Neb podstata územní energetické koncepce je objektivní 

analýza poptávky po energiích, možnosti její výroby, jejích úspor a podobně. Tato 

koncepce může sloužit jako odborný podklad pro územní plánovací dokumentaci, 

avšak nemá váhu povinnosti, které lze ukládat jen na základě zákona. I když se někdy 

samotná města o to snaží. 

V neposlední řadě je možno se o zmíněné problematice dozvědět na různých 

webových fórech či odborných webových serverech. Jsou uveřejněny i články o 

odpojení od centrálního zásobování teplem, první zkušenosti při změně vytápění a 

výsledky porovnání nákladovosti při této změně. V návaznosti na toto téma vystupují 

soukromé společnosti s různými nabídkami nezávislého posouzení přes samotné 

provedení až po zajištění veškerých požadavků na hladký přechod při změně způsobu 

vytápění. A i v těchto okamžicích je potřeba neustále vnímat a vyhodnocovat spjatá 

rizika.
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4.  Návrh metodiky  

4.1 Úvod 

Základem metody jsou postupy systematického zkoumání ve fázi projektu z 

pohledu potencionálně možných stavů selhání, jejich důsledků, které se mohou 

projevit na úrovni daného procesního kroku nebo kroku následujícího. 

Samotný proces začíná sestavením seznamu toho, co se od návrhu očekává. 

Čím jednodušší jsou požadované charakteristiky určeny, tím lépe se nápravná opatření 

pro jednotlivé způsoby selhání identifikují. Pro lepší názornost se vypracuje diagram 

procesu. Tak se získá přehled o tom, jak probíhají jednotlivé procesní kroky, jaké jsou 

mezi nimi vztahy, jak jsou logicky sestaveny a jaké jsou vstupy a výstupy. Vzhledem 

k tomu, že metoda FMEA je takzvaným „živým dokumentem“, lze do návrhů 

provádět změny, které budou neustále odrážet nejlepší poznatky a zkušenosti. Týmová 

spolupráce je velmi důležitá. Jedině ta umožňuje vzít co největší množství možných 

druhů selhání a jejich příčiny. Proto by měli jednotliví členové zastupovat širší škálu 

vědomí, být z více oborů, a tím přispět v nejlepší míře při návrhu FMEA procesu. 

4.2 Diagram procesu 

Proto, aby bylo možné vyhodnotit rizika spojená s jednotlivými kroky procesu, 

poslouží diagram procesu (viz obr. 1). Ten obsahuje klíčové kroky celého procesu. 

Jako pomůcku pro vyhodnocení se použije upravený formulář FMEA (příloha č. 1), 

kde jsou k jednotlivým krokům přiřazené požadavky s možnými selháními a důsledky. 

Jsou-li ve stávajícím procesu stanovená preventivní opatření či nástroje detekce, 

uvedou se. Ke každému kroku a jeho možnému selhání se doporučují opatření a 

stanovuje se odpovědnost s přijatým termínem pro realizaci. U samotného 

vyhodnocení rizika se využije kombinace závažnosti, výskytu a odhalení, a to jak u 

stávajícího tak i u výsledného opatření. To vše a ve větším detailu se aplikuje do nově 

vzniklého formuláře PFMEA (příloha č. 1) [3]. 
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Obr. 1     Diagram procesu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Diagram procesu (obr. 1) bude použit jako podklad pro vypracování formuláře 

FMEA procesu. Jednotlivé kroky diagramu se převedou jako kroky procesu do 

formuláře. Poté se využijí výstupy z jednotlivých kroků dle charakteru, a to jako 

doporučené a přijaté opatření nebo jako možný výsledek stávajícího procesu. 

Dále se pro stávající procesy plošně stanovila prahová hodnota RPN 100. To 

znamená, že od této hodnoty a výše se bude snižovat výsledné riziko. Doporučenými a 

přijatými opatřeními se docílí ke snížení konečného rizika ve výsledcích opatření. 

4.3 Formulář PFMEA 

Záhlaví formuláře FMEA procesu (pole A až G) 

V dalším textu jsou popsány informace, které je třeba vepsat do formuláře. 

Záhlaví formuláře by mělo jednoznačně popsat zaměření PFMEA, včetně údajů 

souvisejících s procesem řízení.  

Záhlaví by mělo obsahovat tyto prvky: 

 

Číslo PFMEA (A) 

Uvede se alfanumerický údaj, pod kterým bude proces veden. 

 

Objekt (B) 

Uvede se název objektu, pro něž je proces vypracováván. 

 

Odpovědnost za proces (F) 

Uvede se jméno odpovědné osoby, která je odpovědná za návrh procesu. 

Případně se uvede název dodavatelské organizace, přichází-li to v úvahu. 

 

Rok projektu (C) 

Uvede se předpokládaný rok realizace projektu. 

  

Datum vypracování PFMEA (D) 

Uvede se datum dokončení vypracování PFMEA. 
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Řešitelský tým (E) 

Uvedou se jména a kontaktní údaje jednotlivých členů týmu, kteří jsou 

odpovědni za vypracování PFMEA. 

 

Vypracoval (G) 

Uvede se jméno a kontaktní údaje člena odpovědného za vypracování PFMEA. 

 

Hlavní část PFMEA (pole a až n) 

Hlavní část PFMEA obsahuje analýzu rizik vztahujících se k možným 

selháním v procesu a k přijímaným opatřením ke zlepšení. 

 

Krok procesu / požadavky (a) 

Zde se zaznamenají jednotlivé kroky procesu a požadavky s tím, že se člení do 

děleného sloupce. „Krok procesu“ a „požadavky“ následují v dalším textu: 

 

Krok procesu (a1) 

Uvede se označení kroku procesu, a to na základě číslování procesu. Zadá se 

číslo a název vyplývající z vývojového diagramu procesu – použitá terminologie a 

údaje jsou totožné, aby se zajistila sledovatelnost. 

 

Požadavky (a2) 

Uvedou se požadavky na každý krok procesu. Požadavky jsou vstupy do 

procesu, které jsou určeny ke splnění. Jestliže má daný krok více než jeden požadavek, 

tak musí být každý z požadavků zařazen do formuláře s uvedením příslušných 

souvisejících způsobů selhání pro usnadnění prováděné analýzy. 

 

Možný způsob selhání (b) 

Možný způsob selhání je definován jako způsob, jakým by proces mohl při 

plnění požadavků na proces případně selhat.  

Sepíšou se možné způsoby selhání u jednotlivých kroků z hlediska požadavků 

na proces. Předpokládá se, že by se selhání mohlo vyskytnout, avšak nemusí se nutně 

vyskytnout.  
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Jestliže jsou požadavky náležitě definovány, pak možný způsob selhání je 

snadno identifikovatelný určením podmínky, kdy specifický požadavek není splněn. 

Každý požadavek může mít více způsobů selhání. 

Předpokládá se, že by se selhání mohlo vyskytnout, avšak nemusí se nutně 

vyskytnout – z tohoto důvodu je použito slovo „možný“. 

 

Aby se ověřila kompletnost možných způsobů selhání, je dobré využít 

potenciálu členů týmu, u nichž je předpoklad získaných zkušeností a poznatků. 

 

Možný důsledek (možné důsledky) selhání (c) 

Možné důsledky selhání jsou definovány jako důsledky způsobu selhání, tak 

jak je vnímá hodnotitel. 

Důsledky sledování jsou popsány podle skutečnosti posouzení, anebo jak by 

mohly být posouzeny. V této souvislosti může být následný krok procesu 

posuzovacím činitelem. 

Jestliže by způsob selhání mohl ovlivnit bezpečnost nebo způsobit nesoulad s 

legislativními či jinými předpisy, mělo by to být jednoznačně identifikováno v rámci 

PFMEA. 

 

Závažnost (d) 

Závažnost je hodnota spojovaná s nejvážnějším důsledkem v případě daného 

způsobu selhání. Závažnost představuje relativní známkování v rámci předmětu 

jednotlivé PFMEA. 

Řešitelský tým musí být již předem domluven na způsobu hodnocení a 

známkování. Musí být zajištěné jednotné užívání v celém rozsahu PFMEA. 

 

Možná příčina (možné příčiny) způsobu selhání (f) 

Možná příčina selhání označuje to, jaké selhání se může vyskytnout. Možná 

příčina selhání může vést k vyjádření slabé stránky procesu, jejímž následkem je 

způsob selhání. 
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Snahou je popsat co největší rozsah a zaznamenat jednotlivou možnou příčinu 

pro každý způsob selhání. Příčina by měla být popsána výstižně a jasně. Následný 

rozbor je zaměřen na rozdělení příčin. Výsledkem toho je ve formuláři několik řádků 

pro každou příčinu. 

Zaznamenávají se jen specifické chyby či závady. 

 

Výskyt (g) 

Výskyt představuje pravděpodobnost výskytu specifické příčiny selhání. 

Známka hodnocení pravděpodobnosti výskytu vyjadřuje spíše relativní význam než 

absolutní hodnotu. 

Odhadne se pravděpodobnost výskytu možné příčiny poruchy na stupnici od 1 

do 10. Musí být zajištěné jednotné užívání v celém rozsahu PFMEA. Známka 

hodnocení výskytu je relativní známkování a nemusí odrážet skutečnou 

pravděpodobnost výskytu. Odhad známky hodnocení je postaveno na subjektivním 

posuzování. 

Řešitelský tým musí být již předem domluven na způsobu hodnocení a 

známkování. Musí být zajištěné jednotné užívání v celém rozsahu PFMEA. 

 

Nástroje řízení pro stávající proces (h) 

Nástroje řízení se používají proto, aby se zabránilo výskytu příčiny selhání 

nebo odhalil způsob selhání v případě jeho výskytu 

Použijí se dva druhy nástrojů řízení procesu. 

 

 Prevence:  

Předcházení výskytu příčiny selhání nebo způsobu selhání či snížení četnosti 

jejich výskytu. 

 

 Detekce: 

Odhalení příčiny selhání nebo způsobu selhání, které vedou ke stanovení 

nápravného opatření. 
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Vzorový formulář PFMEA má samostatný sloupec pro nástroje řízení prevence 

a samostatný sloupec pro nástroje řízení detekce. Tento způsob rozlišení napomáhá 

rychlému přehledu pro zjištění stavu, zda byly vzaty v úvahu oba typy nástrojů řízení 

procesu. 

 

Odhalení (i) 

Odhalení, neboli detekce, je známka hodnocení související ve sloupci s 

nástrojem řízení detekce. Detekce je relativním známkováním v rámci předmětu 

jednotlivé PFMEA.  

Hodnotí se stupnicí 1 až 10 s tím, že do sloupce pro odhalení se zaznamená 

nejnižší známka hodnocení jako nejsnazší možný způsob odhalení neboli detekci. 

Řešitelský tým musí být již předem domluven na způsobu hodnocení a 

známkování. Musí být zajištěné jednotné užívání v celém rozsahu PFMEA. 

 

Určování priorit opatření 

Poté, co se dokončila počáteční identifikace způsobů a důsledků selhání, příčin 

a nástrojů řízení, včetně známkování z hlediska závažnosti, výskytu a odhalení. Musí 

se rozhodnout, zda je ke snížení rizika za potřebí dalšího úsilí, a to s ohledem na 

vlastní zdrojové možnosti, možnosti času, znalosti a dalších činitelů. Stanovení priorit 

si musí zvolit řešitelský tým. 

V prvopočátku by se tým měl zaměřit na způsoby selhání s nejvyššími 

známkami hodnocení závažnosti. V případě, že je známka hodnocení závažnosti 9 

nebo 10, je naprosto nezbytné, aby řešitelský tým zajistil řešení rizika pomocí nástrojů 

pro stávající návrh nebo doporučil dané opatření. 

V případě způsobů selhání hodnocených závažností 8 nebo nižší by se měl 

řešitelský tým zabývat příčinami, které mají nejvyšší známku hodnocení výskytu nebo 

odhalení. Řešitelský tým odpovídá za posouzení zjištěných údajů a rozhoduje o daném 

přístupu a určuje, jak nejlépe stanovit priority úsilí ke zmírňování rizik. 
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Hodnocení rizika; ukazatel priority rizika (RPN – Risk Priority Number) (j) 

Ukazatel priority rizika je přístup napomáhající stanovování priorit pro přijmutí 

potřebných opatření: 

     detectionD odhaleníoccurenceOvýskyt severitySzávažnost RPN   (2) 

Hodnota, kterou může RPN zaujmout, se pohybuje v rozmezí 1 až 1000. 

Řešitelský tým by si měl dopředu stanovit takzvanou prahovou hodnotu RPN. 

Tato hodnota je mezním bodem, od kterého věnuje řešitelský tým zvýšené úsilí ke 

zmírnění rizik. 

Při stanovování prahové hodnoty je potřeba brát v potaz, že tato hodnota může 

svazovat členy řešitelského týmu a ovlivnit tak jejich subjektivní hodnocení. Snížením 

známky pro závažnost a výskyt se tak lze vyhnout času strávenému vysvětlováním a 

zdůvodňováním hodnoceného výskytu. Proto je potřeba nahlížet nejenom na RPN, 

avšak také na pohled závažnosti výskytu a jeho odhalení. Nedoporučuji používat 

prahové hodnoty RPN pro určování priorit opatření. Vážnost přístupu musí být 

věnována všem stejně. 

  

Doporučená opatření (k) 

Charakteristikou jsou to preventivní opatření. Snižováním výskytu selhání je 

zároveň snižování míry rizika. Jsou uplatňována v procesu jako takovém, na rozdíl od 

například stanovených kontrol. 

Záměrem jakéhokoli doporučeného opatření je snížit známky hodnocení v 

tomto pořadí: závažnost, výskyt a odhalení. 

Dosažení snížení známky hodnocení závažnosti lze pomocí změny daného 

kroku v procesu. 

To však neznamená, že jen na základě změny kroku procesu se automaticky 

sníží závažnost. Jakoukoli změnu návrhu procesu musí řešitelský tým přezkoumat, aby 

se stanovil dopad na funkčnost procesu. V případě uvažovaných změn je potřeba 

zvážit změnu procesu již na začátku. 

Pro snížení hodnocení výskytu se musí například odstranit nebo řídit příčiny 

způsobu selhání. 
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Aby se snížila známka hodnocení odhalení, musí se například provést změna 

kroku procesu, aby se zvýšila pravděpodobnost odhalení – zlepšení nástrojů řízení 

detekce. 

 

Odpovědnost & Termín dokončení (l) 

Uvede se jméno osoby či organizace odpovědné za splnění každého 

doporučeného opatření, včetně termínu dokončení.  

 

Výsledky opatření (m-n) 

Zde se uvedou výsledky všech dokončených opatření a jejich vliv na známky 

hodnocení závažnosti, výskytu, odhalení a na RPN. 

 

Přijatá opatření a datum dokončení (m) 

Po uskutečnění daného opatření se uvede stručný popis přijatého opatření a 

skutečné datum ukončení. 

 

Závažnost, výskyt, detekce a RPN (n) 

Po dokončení preventivního opatření či nápravného opatření se určí a 

zaznamená výsledná známka hodnocení závažnosti, výskytu a odhalení. 

Vypočítá se a zaznamená se výsledný ukazatel priority rizika RPN [3].
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5.  Ověření navržené metodiky na skutečném 

projektu 

5.1 Charakteristika skutečného projektu 

Projekt nese název „Změna vytápění panelového domu Louny“ a je změnou 

způsobu vytápění bytového panelového domu číslo popisné 2458-2461 v Lounech 

v ulici Vladimirská. V předchozí době byl objekt napojen na centrální plynovou 

kotelnu.  

 

 

Obr. 2     Centrální plynová kotelna 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Předávací stanice se nacházela v prvním podzemním podlaží. Projekt je 

navržen tak, že se osadily nové solární panely pro ohřev teplé vody a byla 

vybudována nová samostatná plynová kotelna. V nové plynové kotelně jsou 

nainstalovány moderní plynové kotle s nízkým obsahem NOx.  
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Stávající způsob teplovodního vytápění se zachoval včetně topných těles, 

došlo jen k menší úpravě soustavy. 

Objekt panelového domu je tvořen čtyřmi samostatnými vchody. V prvním 

podzemním patře se nacházejí garáže, sklepy, kočárkárny a také sušárny a 

prádelny. V prvním až čtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí bytové jednotky. 

Každý vchod je vybaven vlastním schodištěm bez výtahu. Celkově se nachází 

v objektu 44 bytových jednotek. 

V roce 2001 došlo k celkovému zateplení objektu polystyrenem na všech 

obvodových stěnách, včetně dvouplášťové střechy. Dále byla původní dřevěná 

okna nahrazena plastovými.  

Bližší technické uspořádání udává osazení střechy solárními kolektory pro 

ohřev teplé vody v dispozičním řešení 3 pole po 10 solárních panelech. Navázaný 

potrubní okruh se svažuje do původní místnosti sušárny. 

 

 

Obr. 3     Dispozice solárních panelů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V původní místnosti prádelny jsou instalovány dva plynové kotle o 

jednotlivém jmenovitém výkonu 80 kW a celkovém výkonu 160 kW, které se 

využijí pro ohřev teplé vody v případě nepříznivého počasí. Otopná soustava je 

rozdělena na dva topné okruhy. 

 

Obr. 4     Dispozice kotlů s kombinovaným rozdělovačem a sběračem 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V místnosti s kotli jsou také instalovány 2 nádrže na ohřátou vodu. Každá 

nádrž má kapacitu 750 litrů. Vedlejší místnost je vybavena dalšími 3 nádržemi. 

 

Obr. 5     Dispozice nádrží s ohřátou vodou 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2 Ověření navržení metodiky 

Ověření navržené metodiky probíhalo tak, že jsem si zvlášť sjednal schůzku 

s hlavním domovníkem a zvlášť s technickým náměstkem bytového družstva. 

Družstvo bylo největším podílníkem vlastnictví panelového domu v době 

rozhodnutí o změně způsobu vytápění. Navíc bytové družstvo v tomto projektu 

nabídlo své zkušenosti z podobných projektů a také technickou a věcnou podporu 

při přípravě a samotné realizaci díla. 

Jako podklady pro pracovní schůzku jsem si vzal s sebou vývojový diagram 

procesu a formulář PFMEA (příloha č. 1) a systematicky jsem postupoval od 

začátku, to jest od myšlenky změny způsobu vytápění až po dokončení díla. 

U jednotlivých procesních kroků byla diskutována skutečnost, která je blíže 

popsána v kapitole 6. Dále byla u jednotlivých kroků probírána možná rizika a 

rizika spjatá s danými rozhodnutími. Byla zmíněna zjištění, která se mohou projevit 

v pozdější době.  
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6.  Prezentace zjištěných skutečností a návrhy na 

opatření 

Myšlenka o změně způsobu vytápění vyplynula ze skutečnosti, že se 

každoročně zvedaly náklady na teplo, neboli na GJ. Tato cena se v průměru 

zvyšovala o zhruba 10 % oproti roku předcházejícímu. V době rozhodování o 

změně způsobu vytápění bylo největším vlastníkem panelového domu bytové 

družstvo a zbylé vlastnictví připadalo do osobního vlastnictví. Tudíž bylo zapotřebí 

souhlasu nejen vlastníků jednotlivých bytů, ale i bytového družstva. Vzhledem k 

tomu, že bytové družstvo již mělo zkušenosti se změnou způsobů vytápění, tak to 

nebyl problém a sdílelo souhlasné stanovisko k tomuto záměru. 

 

V procesním kroku - účastníci změny způsobu vytápění - bylo riziko 

minimalizováno pomocí informovanosti a předvedením na realizovaných 

projektech. 

 

Procesní krok výhodnost změny způsobu vytápění, kde doporučené opatření 

vychází například z energetického auditu, byl proveden jen na základě skutečných 

projektů v režii bytového družstva. V tomto kroku vzniká největší riziko celé 

FMEA analýzy, kdy výhodnost změny není nikterak podložena odborným 

podkladem. Výhodnost je postavena pouze na srovnávacím způsobu s ostatními 

projekty, jež byly realizovány bytovým družstvem. Na základě této skutečnosti by 

bylo vhodné provést postaudit provedené investice ve vazbě na výhodnost změny 

způsobu vytápění. 

 

Procesní krok souhlas účastníků změny způsobu vytápění proběhl 

schválením ve vlastnickém domě následovně. Na družstevní schůzi byla změna 

schválena nutnou nadpoloviční většinou. Vlastníci schválili na své schůzi tuto 

změnu, zapotřebí bylo 75 % souhlasů. 
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Účastníci změny se shodli na pověření vedením tohoto projektu zkušeného 

hlavního domovníka, který se projektu věnoval na plný úvazek. Dále se také 

využilo možnosti potenciálu bytového družstva pod vedením technického  

náměstka. Tímto se minimalizovalo riziko v kroku vedoucí projektu změny způsobu 

vytápění. 

 

Vypovězení smlouvy s dodavatelem na teplo v tomto případě nenastalo. 

Bytové družstvo má uzavřenou centrální smlouvu a na každý rok provádí nominaci 

tepla přes takzvaný odběrový diagram. V tomto případě se odběrový diagram 

ponížil o spotřebu panelového domu. Riziko v procesním kroku smluvní vztah s 

dodavatelem tepelné energie nebylo prakticky žádné. 

 

Vypracování projektové dokumentace bylo zadáno autorizované osobě 

mající zkušenosti s těmito projekty. V této projektové dokumentaci se snížilo riziko 

pomocí vícezdrojové dodávky tepelné energie - kombinace dvou technologií, a to 

zřízením kotelny se spalovacími kotli na zemní plyn a montáží solárních panelů na 

střeše panelového domu. Autorizovaná osoba v závěru technické zprávy 

předpokládá minimální roční úsporu ve výši 272.000 Kč. Návratnost této akce je 

autorizovanou osobou stanovena na 12 let. Tato návratnost byla vypočtena 

chybně, neboť autor vycházel pouze z úspor. 

 

Žádost o stavební povolení podávalo bytové družstvo. Byla předložena 

projektová dokumentace společně s vyjádřeními dotčených orgánů. Protože se 

původní dodavatel centrálního zásobování teplem odvolal, celý proces se zdržel o 

několik měsíců, ale rozhodnutí o stavebním povolení postoupilo až na krajskou 

úroveň. Na této úrovni byl celý záměr analyzován a ve výsledku kladně posouzen. 

Stavebním úřadem nebyly vyžádány dodatečné podklady či informace ani změny v 

předložené dokumentaci. Všechny podmínky byly splněny, a tím se případná rizika 

minimalizovala. 
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Na dodavatele díla bylo vyhlášeno výběrové řízení s tím, že se jedná o 

generálního dodavatele celého díla, ne jen dílčích dodávek. Tímto krokem se 

eliminovala rizika spjatá s garancemi za dílo a jeho funkčnost jako celku, což je 

velmi důležitý krok pro řešení případných budoucích technologických závad či 

problémů s vyregulováním otopné soustavy. Výběr generálního dodavatele umožní 

přenést odpovědnost i samotnou koordinační činnost při realizaci díla na jednoho 

dodavatele. 

 

Smlouva o dílo vznikla za podpory a zkušeností bytového družstva. Pro 

snížení rizik se ve smlouvě podchytily důležité body, které umožnily během 

realizace díla, ale i po dodání díla, vytvořit prostor pro jednání a řešení vzniklých či  

potencionálních problémů, včetně sankce jakožto podpůrným prvkem a časovým 

tlakem. Odsouhlasil se výstavbový harmonogram a harmonogram najíždění 

technologie a vyregulování otopné soustavy za přispění součinnosti ze strany 

nájemníků a vlastníků bytů. Vymezily se výše horních limitů pro zjevné a skryté 

vícepráce, lépe řečeno vícenáklady. Platby za dílčí dodávky díla byly spojeny s 

milníky schváleného harmonogramu – převzatými částmi díla. Poslední platba bude 

provedena po uplynutí dvouleté záruční lhůty.  

 

Během realizace díla docházelo k denní spolupráci mezi investorem a 

dodavatelem. Veškerou komunikaci, dohled a zajišťování součinnosti zajišťoval 

pověřený hlavní domovník. Za bytové družstvo se při důležitých jednáních či 

rozhodování zúčastňoval technický ředitel, který je součástí projektu od samého 

počátku. Kontrola realizace projektu byla tímto zajištěna na velmi dobré úrovni. 

 

Poslední procesní bod - garanční měření - nebyl předmětem smlouvy o 

dílo ani nikterak ošetřeno s dodavatelem projektové dokumentace. Vycházelo 

se ze skutečnosti, že je projektová dokumentace správně a generální dodavatel 

provede realizaci díla jen dle projektové dokumentace. Zde vzniká riziko 

nesouladu projektovaných parametrů se skutečným provedením.  
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Ačkoliv byl projekt technologicky a hlavně výkonově naddimenzován, 

došlo k potížím s vyregulováním otopné soustavy, kdy v posledním bytovém domě 

(vchodu) obyvatelé bytového domu nedosahovali dostatečné tepelné pohody – 

nedostatečný ohřev topné vody. Teprve až po půl roce provádění vyregulování 

vlastními silami se podařilo tepelnou pohodu srovnat s ostatními bytovými domy 

(vchody). Tato potíž by byla právě vyřešena garančním měřením, které garantuje 

pro všechny bytové domy (vchody) stejné výstupní podmínky. 

Jako jedno z opatření navrhuji při těchto projektech využít metodu finanční 

analýzy v podobě čisté současné hodnoty (net present value). Ta vyjadřuje 

celkovou současnou (diskontovanou) hodnotu všech peněžních toků související s 

daným investičním projektem. Výsledkem je vyhodnocení efektivnosti investice.  

Nejdříve je nutno stanovit hodnotu každého dílčího peněžního toku 

investice a tyto hodnoty přepočíst (diskontovat) na základě přijaté diskontní sazby 

pro hodnocenou investici. Je-li hodnota uvedeného součtu kladná, může být 

hodnocená investice přijatá. Je-li naopak záporná, jde o důležitý argument pro 

nepřijetí hodnocené investice. 

 

 
II

k
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i 

















1 1
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kde FV je budoucí hodnota investice (anglicky Future Value), 

  II je vstupní investice (anglicky. Interal Investment), 

  i je pořadí roku, 

  n je počet let [6]. 

 

Do vztahu (3) se dosadí vstupní hodnoty:  

předpokládaná roční úspora je 272.000 Kč, 

náklady na provoz a údržbu jsou 20.000 Kč, 

diskontní sazba 3,00 % (náklady obětované příležitosti), 

daňové odpisy po dobu 30 let (rovnoměrná metoda, odpisová skupina č. 5), 

předpokládaná míra zdanění 19 %. 
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NPV = 1.538.961 Kč 

 

Po dosazení je výsledek čisté současné hodnoty roven 1.538.961 Kč, což 

ukazuje na výhodnost dané investice pro odpisovanou dobu 30 let. Při zachování 

vstupních hodnot bude tato investice návratná až v 18. roce. Teprve v tomto roce je 

čistá současná hodnota kladná, to jest NPV rovna 65.535 Kč.  

 

Kladné čisté současné hodnoty lze dosáhnout vhodnou kombinací faktorů 

jako například nižších úrokových sazeb, vyšších předpokládaných úspor či nižších 

nákladů na provoz a údržbu. 

 

Pro zajímavost přikládám spotřebu tepla tohoto objektu za poslední roky pro 

jednoduché porovnání s prvním rokem provozu. Od roku 2014 je v provozu nový 

způsob vytápění. 

Tabulka  2 -  Roční srovnání ceny a spotřeby 

rok cena za GJ [Kč] spotřeba [GJ] 

2011 664,09 583,87 

2012 715,46 564,20 

2013 724,51 582,13 

2014 557,61 339,01 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření metodiky pro hodnocení rizik 

projektů zaměřených na změnu způsobu vytápění u nepodnikatelských subjektů, a 

to za použití metody FMEA. Vytvoření metodiky odpovídá současným znalostem a 

zkušenostem v této problematice, na jejichž základě vzniklo vyhodnocení rizik od 

počátku úvahy o změně až po samotné provedení změny. 

 

Při vytváření metodiky pomocí metody FMEA jsem se spoléhal a využíval 

zkušeností získaných osmiletou praxí v oblasti systémů řízení kvality dle 

mezinárodních standardů kvality. Výsledkem je vytvoření metodiky, diagramu 

procesu a formuláře PFMEA popisující jednotlivé procesní kroky včetně 

doporučených opatření k přijetí.   

 

Metodika byla následně aplikována na skutečný projekt pro ověření 

jednotlivých procesních kroků a zjištění reálných rizik. Vyhodnoceny byly všechny 

procesní kroky dle přiloženého formuláře PFMEA.  

 

Největší riziko vyplývající z FMEA analýzy bylo zjištěno v procesním 

kroku výhodnost změny způsobu vytápění, kdy výhodnost změny není nikterak 

podložena odborným podkladem, například energetickým auditem. Dále bylo 

zjištěno v procesním kroku garanční měření, že nebylo podchyceno riziko 

nesouladu projektovaných parametrů se skutečným provedením. Posledním 

zjištěním je chybně vypočtená návratnost, která je postavena pouze na dosažených 

úsporách. Při použití metody čisté současné hodnoty a zachování vstupních hodnot 

bude tato investice návratná až v 18. roce. Teprve v tomto roce je čistá současná 

hodnota kladná, to jest NPV rovna 65.535 Kč. Původní návratnost byla stanovena 

na 12 let. Po spočítání čisté současné hodnoty je výsledek roven 1.538.961 Kč, což 

ukazuje na výhodnost dané investice pro odpisovanou dobu 30 let. 
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Diplomovou práci mohou využít jakýkoliv zájemci při úvaze o změně 

způsobu vytápění u nepodnikatelských subjektů až po konečnou realizaci projektu. 

Lze využít vytvořenou metodiku k vyhodnocení současného stavu nebo přípravy na 

změnu způsobu vytápění z pohledu rizik. Na základě zmíněných opatření vybrat a 

aplikovat je pro eliminaci jejich potencionálního vzniku a vyvarovat se tak 

nepříjemnostem, ke kterým by s největší pravděpodobností došlo. Je možno využít 

návod na zhodnocení investice pomocí metody čisté současné hodnoty a získat tak 

vypovídající výsledek o smyslu uvažované změny. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Zpracovaný formulář PFMEA s procesními kroky a vyhodnocením rizik 

 

 



 

  

  

 

                číslo PFMEA 

         

strana celkem z   

    

 

 

      

 

   

 

     objekt    

  

rok projektu 

  

datum vypracování PFMEA  

 

 

 

      

 

   

 

     řešitelský tým 

 

odpovědnost za proces 

  

vypracoval 

 

                  

krok 

procesu 
požadavek 

možný způsob  

selhání 

možné důsledky  

selhání 

zá
v

a
žn

o
st 

možné 

příčiny  

selhání 

stávající proces 

doporučené opatření 

odpovídá  

a  

termín 

dokončení 

výsledky opatření 

nástroje řízení  

prevence 

v
ý

sk
y

t 

nástroje řízení  

detekce 

o
d

h
a

len
í 

R
P

N
 

přijaté opatření  

a  

datum dokončení 

zá
v

a
žn

o
st 

v
ý

sk
y

t 

o
d

h
a

len
í 

R
P

N
 

účastníci 

změny 

způsobu 

vytápění 

schválení 

rozhodnutí 

změny způsobu 

vytápění 

neschválení 

rozhodnutí 

změny způsobu 

vytápění 

zastavení změny 

způsobů vytápění 

10 

nízká 

informovano

st o záměru 

změny 

porady, jednání, 

schůze 
3 

dotazování či 

dotazník 
8 240 

praktické předvedení 

na skutečném příkladu 

pan X 

do XXXX 

návštěva 

panelového domu 

XX a diskuze s 

jeho obyvateli, do 

XXXX 

10 1 8 80 

10 

špatné 

pochopení 

záměru 

změny 

porady, jednání, 

schůze 
2 

dotazování či 

dotazník 
8 160 

praktické předvedení 

na skutečném příkladu 

pan X 

do XXXX 

návštěva 

panelového domu 

XX a diskuze s 

jeho obyvateli, do 

XXXX 

10 1 8 80 

Příloha č. 1 



 

  

výhodnost 

změny 

způsobu 

vytápění 

provedení 

posouzení 

výhodnosti 

změny způsobu 

vytápění 

neprovedení 

posouzení 

výhodnosti 

změny způsobu 

vytápění 

chybné 

rozhodnutí při 

změně způsobu 

vytápění - 

technická a/nebo 

ekonomická 

ztráta 

9 

nedostatečná 

znalost 

problematiky 

srovnání s jiným 

projektem 
9 

dotazování či 

dotazník 
3 243 

studie proveditelnosti, 

technicko-ekonomické 

provedení, energetický 

audit 

pan X 

do XXXX 

vypracován 

energetický audit, 

do XXXX 

10 1 3 30 

souhlas 

účastníků 

změny 

způsobu 

vytápění 

podepsaný 

souhlas 

účastníků 

změny způsobu 

vytápění 

nedostatečný 

počet souhlasů 

účastníků 

změny způsobu 

vytápění 

zastavení změny 

způsobu vytápění 

10 

nesouhlas se 

změnou 

způsobu 

vytápění 

porady, jednání, 

schůze 
2 

dotazování či 

dotazník 
8 160 

výsledky 

vypracovaného 

energetického auditu 

pan X 

do XXXX 

odborná prezentace 

výsledků 

energetického 

auditu, do XXXX 

10 1 8 80 

10 

obava ze 

změny 

způsobu 

vytápění 

porady, jednání, 

schůze 
3 

dotazování či 

dotazník 
8 240 

výsledky 

vypracovaného 

energetického auditu 

pan X 

do XXXX 

odborná prezentace 

výsledků 

energetického 

auditu, do XXXX 

10 1 8 80 

vedoucí 

projektu 

změny 

způsobu 

vytápění 

vybrání a 

schválení 

vedoucího 

projektu změny 

způsobu 

vytápění 

výběr a 

schválení 

špatného 

vedoucího 

projektu změny 

způsobu 

vytápění 

chybná 

rozhodnutí 

během doby 

projektu - 

technická a/nebo 

ekonomická 

ztráta 

8 

nedostatečná 

znalost 

problematiky 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

8 
dotazování či 

dotazník 
3 192 

doložit kvalifikační 

předpoklady a 

referenční projekty 

pan X 

do XXXX 

ověření odborností 

a referencí, do 

XXXX 

8 1 9 72 



 

  

smluvní 

vztah s 

dodavatele

m tepelné 

energie 

vypovězení 

smlouvy 

předčasné nebo 

nevýhodné 

vypovězení 

smlouvy 

předčasné 

odpojení od 

dodávek tepelné 

energie, úhrada 

jiných nákladů 

kromě nákladů 

spjatých s 

náklady na 

odpojení 

7 

nedostatečná 

znalost 

smluvního 

vztahu 

kontrola 

smluvního 

vztahu 

6 
vedoucí 

projektu 
4 168 

vypracovaný 

harmonogram činností 

včetně odpojení od 

dodávek tepelné 

energie (výpovědní 

lhůta), ocenit náklady 

související s odpojením 

pan Xdo 

XXXX 

viz doporučené 

opatření, do 

XXXX 

7 1 4 28 

projektová 

dokumenta

ce 

zpracování 

projektové 

dokumentace 

pro stavební 

řízení 

vypracování 

nedostatečné 

projektové 

dokumentace 

pro stavební 

řízení 

přerušení či 

zastavení 

stavebního řízení 

8 

nedostatečná 

znalost 

problematiky 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

3 

kontrola 

projektové 

dokumentace s 

Vyhláškou č. 

499/2006 Sb. 

7 168 

vypracování 

projektové 

dokumentace 

autorizovanou osobou 

s doloženými 

referenčními projekty 

pan X 

do XXXX 

výběr autorizované 

osoby, do XXXX 
8 1 7 56 

8 

neúplná 

projektová či 

dokladová 

část 

dokumentace 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

3 

kontrola dle 

Metodické 

pomůcky 

odboru 

stavebního 

řádu 

Ministerstva 

pro místní 

rozvoj 

6 144 

vyjádření dotčených 

orgánů, zejména Státní 

energetické inspekce a 

Orgánu ochrany 

ovzduší 

pan X 

do XXXX 

výběr autorizované 

osoby, do XXXX 
8 1 6 48 



 

  

více zdrojů 

tepelné energie 

nedostatečné 

dodávky 

tepelné energie 

špatná tepelná 

pohoda - zima 
7 

poddimenzov

ání tepelného 

zdroje, 

změna 

vývoje cen 

spotřebováva

né komodity 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

3 
vedoucí 

projektu 
5 105 

solární panely, tepelné 

čerpadlo, plynový 

kotel, kotel na biomasu 

pan X 

do XXXX 

solární panely a 

plynový kotel, do 

XXXX 

7 1 5 35 

detailní 

zpracování 

projektové 

dokumentace 

pro provedení 

stavby 

vypracování 

nedostatečné 

projektové 

dokumentace 

pro provedení 

stavby 

přerušení či 

zastavení 

provádění stavby 

7 

chybí 

položkový 

rozpočet, 

chybí detailní 

řešení 

dokumentace 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

3 
vedoucí 

projektu 
8 168 

vypracování 

projektové 

dokumentace 

autorizovanou osobou 

s doloženými 

referenčními projekty 

pan X 

do XXXX 

výběr autorizované 

osoby, do XXXX 
7 1 8 56 

stavební 

povolení 

podání žádosti 

o stavební 

povolení 

podání 

nedostatečné 

žádosti o 

stavební 

povolení 

zamítnutí žádosti 

o stavební 

povolení 

10 

neúplná 

žádost nebo 

chyby v 

žádosti 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

3 
vedoucí 

projektu 
8 240 

podání žádosti dle 

Vyhlášky č. 503/2006 

Sb. vedoucím projektu 

nebo autorizovanou 

osobou 

pan X 

do XXXX 

podání vedoucím 

projektu, do 

XXXX 

10 1 8 80 

dodavatel 

díla 

výběrové řízení 

na dodavatele 

díla 

chybný výběr 

dodavatelů 

zpoždění 

dodávky díla, 

nekoordinovanos

t, špatná 

součinnost 

8 

odlišnost 

jednotlivých 

dodávek díla 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

5 
vedoucí 

projektu 
5 200 

generální dodavatel 

odpovídá za dílo jako 

celek - přenesení 

odpovědnosti a 

koordinace dílčích 

činností včetně záruk 

pan X 

do XXXX 

výběrové řízení na 

generálního 

dodavatele, do 

XXXX 

8 1 5 40 



 

  

smlouva o 

dílo 

uzavření 

smlouvy o dílo 

nedostatky ve 

smlouvě o dílo 

vícenáklady, 

vady a 

nedodělky, 

nefungující 

dodávky tepelné 

energie 

7 

nedostatečná 

znalost 

problematiky 

srovnání s 

obdobným 

projektem 

5 
vedoucí 

projektu 
5 175 

postihnutí důležitých 

oblastí jako 

harmonogram včetně 

zásadních milníků 

projektu, platební 

milníky, výše 

vícenákladů, vady a 

nedodělky, sankce, 

záruky, uvádění do 

provozu, zkušební 

doba provozu, garanční 

měření, BOZP a PO, 

ekologie, kolaudace, 

školení obsluh, 

průvodně technická 

dokumentace, provozní 

a údržbářské předpisy, 

revize vyhrazených 

technických zařízení, 

pojištění odpovědnosti 

pan X do 

XXXX 

viz doporučené 

opatření, do 

XXXX 

7 1 5 35 



 

  

realizace 

díla 

kontrola 

realizace díla 

nedostatečná 

kontrola 

realizace díla 

zpoždění 

dodávky díla či 

dílčího plnění 

díla 

7 

nedostatečná 

znalost 

problematiky 

technický dozor 

investora 
4 

vedoucí 

projektu 
5 140 

mít podchycené 

pravidelné kontrolní 

dny, kde se bude 

probírat skutečnost 

vůči harmonogramu, 

zpráva od technického 

dozoru investora, 

potřebné součinností 

práce a protiplnění  

pan X 

do XXXX 

viz doporučené 

opatření, do 

XXXX 

7 1 5 35 

garanční 

měření 

provedení 

garančního 

měření 

špatné 

výsledky 

garančního 

měření 

nefungující 

dodávky tepelné 

energie dle 

projektu 

6 

nesplnění 

měřených 

parametrů 

omezené měření 

parametrů 
4 

technický 

dozor investora 
5 120 

provedení garančního 

měření před zahájením 

ostrého provozu a po 

domluvené uplynulé 

době např. 3 roky 

pan X 

do XXXX 

provádění 

garančních měření, 

do XXXX 

6 1 5 30 

a1 a2 b c d f h g h i j k l m n 

 


