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 Summary 

This thesis focuses on the design and techno-economic evaluation heating planned 

commercial building for PPRGroup, Ltd. The introduction is presented work. The second 

chapter deals with the object and purpose of the project and describes the kinds of 

alternative energy sources and project preparation process. In the third chapter presents a 

commercial building. The fourth chapter deals with the proposal saying the commercial 

building. In the fourth chapter assesses the individual variants heating. In conclusion, the 

recommended one of the possible variants. 
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 Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na návrh a technicko-ekonomické zhodnocení vytápění 

plánovaného komerčního objektu pro společnost PPRGroup, s.r.o. V úvodu je představena 

práce. Druhá kapitola se zabývá účelem a cílem projektu, jsou zde popsány druhy 

alternativy zdroje energie a proces přípravy projektu. Ve třetí kapitole je představen 

komerční objekt. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem vyřčení komerčního objektu. Ve 

čtvrté kapitole jsou vyhodnoceny jednotlivé varianty vytápění. Na závěr je doporučena 

jedna z možných variant. 

Klíčová slova:  

Vytápění, komerční objekt, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, technicko-ekonomické 

zhodnocení, NPV  
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1.  Úvod 

Náklady na vytápění znamenají pro vlastníky komerčních objektů poměrně 

značnou část nákladů na jejich provoz, které se snaží co nejvíce snížit. Úměrou platí, že 

čím větší prostor je, tím vyšší výdaje na jeho vytápění jsou. V rámci komerčních objektů 

(kancelářských budov, skladů, obchodních objektů, výrobních objektů atd.), které mají 

rozlohou tisíce, až desetitisíce metrů čtverečních se jedná o nezanedbatelné náklady, i přes 

to, že ne všechny tyto plochy objektů nemusí být vytápěny na příjemnou pokojovou 

teplotu.  

Na výběr je většinou několik základních typů vytápění a to pomocí plynu, elektřiny, 

tuhých paliv a nafty. Vzhledem k tomu, že se právě každoročně pravidelně zvyšují ceny 

těchto energií, je nutné hledat různé další alternativní možnosti vytápění a různé 

konstrukční řešení (zateplení budov, využití moderních izolačních materiálů atd.), které 

pomohou snížit náklady spojené právě s touto problematikou.  

Výše uvedené způsoby, zejména vytápění pomocí plynu, tuhých paliv a nafty patří 

mezi neobnovitelné zdroje energie. Zásoby těchto energetických surovin se postupně 

snižují, jejich cena vzrůstá a tak je kladen důraz na využívání alternativních zdrojů energií. 

Například vytápění pomocí tepelných čerpadel, nebo rekuperace.  

Tato práce se bude zabývat návrhem a technicko-ekonomickým zhodnocením 

vytápění nově budované komerční budovy v centru Mírového Náměstí v ostravské části 

Vítkovice. Investorem tohoto objektu je společnost PPRgroup s.r.o. se sídlem v Ostravě. 

Jedná se o polyfunkční dům, v jehož útrobách se budou nacházet kancelářské a obchodní 

prostory. I z tohoto důvodu je nutné zajistit teplotní komfort pro návštěvníky objektu a 

zaměstnance, kteří zde budou pracovat.  

Teplotní komfort pro práci v kanceláři se pohybuje v rozmezí 21 – 23`C. Tento 

teplotní komfort zajišťuje, že člověk oděný do běžného oblečení nepociťuje ani horko, ani 

zimu a má tak vhodné podmínky pro svoji práci. [1] 

Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické zhodnocení vytápění 

plánovaného polyfunkčního objektu, tedy vyhodnotit, zda a za jak dlouho se tato investice 

do alternativního vytápění vyplatí, či nikoliv. Druhy vytápění budou navrhnuty dle 
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podkladů investora, které mi byly poskytnuty. Na přání investora zařazeny budou do 

porovnání zařazeny vytápění pomocí plynového kondenzačního kotle, tepelného čerpadla 

vzduch/voda a tepelného čerpadla země/voda. 

Práce by tedy měla objektivně zhodnotit alternativy vytápění v konkrétním objektu 

a nabídnout tak investorovi podporu v rozhodování, kterou z těchto nabízených variant 

vytápění využít pro jeho záměr výstavby komerčního objektu. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Alternativy zdroje tepelné energie 

Zdrojem tepelné energie nazýváme zařízení, ve kterém probíhá přeměna chemické 

energie, kterou obsahuje palivo, v tepelnou energii, kterou transportujeme pomocí 

teplonosné látky do místa, kde je potřeba tepla. 

Zdroje tepelné energie dělíme podle velikosti tepelného výkonu na: 

- malé zdroje tepla, ty slouží k zásobování teplem pouze jeden určitý prostor (byt, 

kancelář, obchodní prostor) 

- střední zdroje tepla, vytváří teplo pro celý objekt, případně skupinu objektů. Jedná 

se většinou o kotelny. 

- velké zdroje tepla, v tomto případě zásobují celá území (teplárny) [2] 

 

 Aby bylo možné získat tepelnou energii z určitého zdroje tepla, je nutné použít 

určitý druh paliva. Paliva se dělí dle skupenství na tuhá (uhlí, dřevo), kapalná (topný olej) a 

plynná (zemní plyn). Mezi ostatní zdroje vytápění patří například solární energie, 

elektrická energie, nebo vytápění tepelnými čerpadly. [3] 

2.1.1. Tuhá paliva 

Jedná se o jeden z nejběžnějších druhů paliv, využívaných k vytápění domů 

v České republice. Kotle na tuhá paliva jsou oblíbené zejména u vlastníků rodinných 

domů, kteří tento způsob vytápění považují stále za jeden z nejméně nákladných forem 

vytápění.  

Paliva se řadí mezi důležité zdroje energie. Spalováním paliv je získáváno zhruba 

85% světové spotřeby energie využívané nejčastěji na výrobu elektřiny a tepla. Tyto 

spalovací procesy produkují tzv. odpadní látky, z nichž mnohé považujeme za škodlivé 

(tuhé nebo plynné). U tuhých paliv nejčastěji používáme jednotku MJ (Mega joule) na 

kilogram MJ/kg. U plynných paliv jednotku MJ/m
3
. Výhřevností vyjadřujeme 

energetickou hodnotu paliva. [3] 

Tuhá paliva dělíme dle původu: 
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 Přírodní – jedná se o geologicky nejstarší druhy tuhých paliv (antracit, 

černé a hnědé uhlí) 

 Uměle zušlechtěné – vznikají technologickým zpracováním. Například 

koks je vyráběn z černého uhlí a polokoks z uhlí hnědého. 

Lignit, rašelinu, hořlavou břidlici a dřevo řadíme ke geologicky mladším tuhým palivům. 

[3] 

Vysušením paliva se zvýší obsah hořlaviny a následně jeho výhřevnost zejména dřeva, což 

je velice výhodné. Palivo se tak lépe spaluje (ekonomický význam) a také vzniká méně 

škodlivin při spalování (ekologický význam). [4] 

Uhlí 

Uhlí patří historicky k nejběžněji využívané surovině k vytápění, i když z ekologického 

hlediska spalování uhlí značně znečišťuje ovzduší. V současné době existují moderní kotle 

na uhlí i dřevo, které splňují a dodržují předepsané limity emisí a nečistot. Dalším 

důvodem, proč roste znovu zájem o uhlí, je jeho stále příznivější cena. [5] 

Biomasa 

Biomasou rozumíme hmotu, která je organického, nebo biologického původu. 

Můžeme ji získávat buď jako vedlejší materiál ke spalování (např. z komunálního odpadu), 

nebo ji můžeme záměrně k tomuto účelu pěstovat (např. rychle rostoucí dřeviny).  

Biomasu dělíme na suchou, která má obsah sušiny větší než 50% (dřevo) a mokrou (kejda). 

Mezi největší přednosti biomasy patří: 

- jedná se o obnovitelný druh energie 

- ekologicky šetrný druh paliva 

- nižší emise vznikající spalováním (nižší produkce popela) 

- využití vzniklého popelu k hnojení zemědělských půd 

- lze získávat v místě spotřeby, snižují se tak náklady na expedici 

- možnost pěstování v místech s nižší kvalitou půdy 

Mezi největší nevýhody biomasy patří: 

- nižší výhřevnost oproti jiným druhům paliv 

- velký objem paliva, nutnost vybudování velkého skladu 

- potřeba větších ploch pro záměrné pěstování biomasy 
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- potřeba sušení biomasy, z důvodu snížení vlhkosti a zvýšení výhřevnosti 

- obtížnější logistika paliva do místa spotřeby [5] 

Díky biomase, jako zdroji energie, klesá naše závislost na dovozu energetických 

surovin z ostatních evropských zemí, vytváří se nová pracovní místa (pěstování, 

zpracování) a tím se podporuje rozvoj podnikání. [4] 

Brikety  

K výrobě briket se využívají zbytky vznikající při zpracování dřeva. Jedná se o 

dřevěné piliny, hobliny nebo kůru. Tyto nevyužité zbytky se vydrtí na jemné částečky, 

která se vysuší tak, aby měly co nejnižší podíl vlhkosti, posléze se lisují pod vysokým 

tlakem dohromady do různých tvarů. Nejčastěji do tvaru válců, hranolů nebo granulí.  

Tento typ paliva se používá pro topení zejména do kotlů na tuhá paliva, krbů a různých 

kamen. Nejvyšší účinnost pro spalování briket má kotel na dřevoplyn. V kotli se brikety 

nejdříve zplynují a výsledný plyn je posléze spalován. Takto se dosahuje účinnosti až 90%. 

[7] 

 Pelety 

Jedná se o dřevěné piliny, které jsou slisované do tvaru malého válečku. Průměr těchto 

válečků je v rozmezí 6-20 mm, délka činí 10-50 mm. Dodávány jsou v sypké formě 

v pytlích. Výhřevnost pelet je dána jejich vlhkostí a pohybuje se okolo 15-17MJ/kg. 

Mezi největší výhody pelet patří: 

- stabilní vlhkost a výhřevnost paliva 

- mimořádně nízká produkce emisí při spalování díky rovnoměrnému přístupu 

spalovacího vzduchu 

- snadný transport paliva 

- možnost využití samoobslužných kotlů 

Mezi největší nevýhody pelet patří: 

- vyšší cena paliva v porovnání s uhlím 

- velké, suché prostory nutné ke skladování peletek [5] 
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2.1.2. Plynová paliva 

Plynná paliva patří v českých domácnostech k nejrozšířenějším palivům, sloužícím 

k vytápění objektů, případně pro jiné činnosti (např. k vaření). [4] 

Zemní plyn 

Jde o jednu z nejčistších forem fosilních paliv. Oproti uhlí a ropě vzniká při 

spalování zemního plynu méně škodlivých emisí a méně kysličníku uhličitého. 

Zemní plyn vznikl tak, že z důvodu kyslíku v pobřežních močálech nedocházelo 

k hnití zbytků rostlin a vznikla tak rašelina. Na tuto rašelinu se postupně ukládaly další 

vrstvy jílu a písku, z rašeliny se postupně stalo hnědé a černé uhlí. Díky tlaku a působením 

teplot v rozmezí 120 až 180°C tak vznikl zemní plyn. [8] 

Do České republiky je plyn dodáván z 99% ze zahraničí, kde se těží společně 

s ropou. 

Mezi největší výhody zemního plynu patří jeho vysoká výhřevnost a ekologičnost. 

Spalování zemního plynu tolik neznečišťuje životní prostředí v porovnání se spalováním 

tuhých, nebo kapalných paliv. Mezi jeho nevýhody patří stále rostoucí cena. [4] 

Propan butan 

Vzniká při zpracování ropy. Jedná se o plynnou směs, avšak při zvýšení tlaku se 

mění ve směs kapalnou o menším objemu. 

Mezi největší výhody Propan-butanu lze zařadit vznik minimálního množství emisí 

při jeho spalování (jen o něco větší množství, než v případě zemního plynu). Naopak mezi 

nevýhody patří především vyšší pořizovací i provozní náklady a nutnost uskladnění ve 

velkých zásobnících z důvodu méně častého doplňování. [4] 

Pro topení pomocí plynu se využívají plynové kotle, v současné době je však 

trendem využívání plynových kondenzačních kotlů, které mají mnohem vyšší účinnost, než 

běžné plynové kotle. 

2.1.3. Elektřina 

Topení elektrickou energií je čisté, bezpečné, ekologické a má minimální nároky na 

obsluhu. Pro vytápění pomocí elektřiny využíváme tato elektrická tělesa: 
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 Přímotopová tělesa – konvektory a topné ventilátory (především pro rychlé 

vytopení místnosti). 

 Akumulační tělesa – akumulační kamna a podlahové vytápění (mají větší 

tepelnou setrvačnost, než přímotopná tělesa a jsou v činnosti pouze v době 

nízkého tarifu, šetří tak náklady na vytápění). 

Ceny elektrické energie se odvíjí od sazeb. Volba sazby závisí na počtu a výkonu 

elektrických zdrojů tepla a na časovém vymezení odběru elektřiny v době nízkého tarifu. 

[4] 

2.1.4. Kapalná paliva 

Tento zdroj energie se u nás používá pouze zřídka. Kapalná paliva jsou 

znevýhodněna především vysokou cenou. Jejich využití se vyplatí především při větších 

výkonech nebo při absenci zemního plynu. 

Výhody kapalných paliv 

- splňují ekologické limity 

- jsou vysoce výhřevné 

- vzniká menší množství škodlivin při jejich spalování, v porovnání s hnědým nebo 

černým uhlím 

- umožňuje bezobslužný provoz a automatickou regulaci 

Nevýhody kapalných paliv 

- závislost na zahraničních dodávkách 

- cena se odvíjí od světových cen ropy 

- cena je zatížený spotřební daní 

- zásobníky musí odpovídat přísným bezpečnostním, požárním a ekologickým 

předpisům. 

- Kapalná paliva lze získat také z uhlí (syntetický olej) nebo bionafty (rostlinný olej). 

[4] 

Tabulka 1 Srovnání výhřevnosti paliv, Zdroj: [9] 

Zemní plyn 33,48 MJ/m
3
 

Propan 46,40 MJ/kg 
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Lehký topný olej 42,30 MJ/kg 

Dřevo palivové 14,62 MJ/kg 

Dřevěné brikety 16,21 MJ/kg 

Hnědé uhlí tříděné - Most 17,18 MJ/kg 

ČU energetické - Ostrava 29,21 MJ/kg 

Koks otopový 27,49 MJ/kg 

Lignit 8,79 MJ/kg 

Sláma obilná 15,50 MJ/kg 

Těžké topné oleje 40,61 MJ/kg 

 

2.1.5. Fotovoltaická energie 

Hlavním úkolem solární soustavy, kam patří propojené kolektory, potrubí a 

zásobníky tepla je odebírat sluneční záření a přeměňovat jej na tepelnou energii 

využívanou k vytápění budov, rodinných domků a k ohřevu vody. 

U solárních soustav dělíme: 

- Kolektorový (primární okruh) – tvořený slunečními kolektory, zabezpečovacím 

zařízením a potrubím. V zimním období může být okruh posílen dalším tepelným 

zdrojem, například kotlem. 

- Topný (sekundární) okruh – tvořený otopnými tělesy, zabezpečovacím 

zařízením. Dodává teplo z akumulační nádrže do míst spotřeby. [5] 

Pro umístění kolektorů je důležitý sklon, který se doporučuje pod úhlem 30°C až 45°C a 

zastavuje se jih ve svislém nebo ležatém směru. Kolektory se utahují k nosní konstrukci, 

zem, garáž, stěnu domu nebo na střechu. Výkon závisí na velikosti jejich absorpční plochy 

(čím větší plocha, tím větší tepelný výkon). Většinou jsou kolektory nainstalovány o 

celkovém počtu 3-10 kusů. Nejvyšší tepelný výkon je mezi 14 a 15- hodinou a na 1m
2
 

připadá 15-20 m
3 

vytápěného prostoru. [5] 

Vzduchové kolektory- bývají obvykle jednodušší než kapalinové kolektory. 

Kapalinové kolektory – u nás jsou běžněji využívané, převážně na ohřev vody a na 

doplňkové vytápění. [9] 
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Roční energetický zisk z plochy 1m
2
 kolektoru se pohybuje v rozmezí 450-650 

kWh/m
2
/rok. [5] 

 

Obrázek 1 Solární vytápění, Zdroj: [10] 

 

Výhody solární energie: 

- nevyčerpatelný zdroj energie 

- neznečišťuje životní prostředí 

- solární ohřev šetří náklady na vytápění z 30-40% 

- zvýšená doba životnosti kolektorů (25-30 let). 

Nevýhody solární energie: 

- složitější montáž 

- vysoké vstupní náklady 

- plošná náročnost. [5] 
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2.1.6. Tepelné čerpadlo 

Jedná se o zařízení, které funguje na principu odebírání tepla z jednoho prostředí a 

předávání do prostředí jiného. Odebírá se jim pouze malé množství tepla, proto se zdroje 

tepla nazývají nízkoteplotní nebo nízkopotenciální.  

 

Mezi zdroje tepla pro tepelná čerpadla patří: 

- voda  

- země  

- vzduch 

Podle toho tepelná čerpadla označujeme jako: voda/voda, země/voda, vzduch/voda 

a voda/vzduch. [5] 

Dále tepelná čerpadla dělíme: 

- Monovalentní provoz (tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla pro 

vytápění). 

- Bivalentní provoz (tepelné čerpadlo není jediným zdrojem tepla pro 

vytápění – v objektu je např. další kotel na plyn nebo elektrokotel). 

Tepelná čerpadla jsou buď venkovní, nebo vnitřní (umístěná v budově). Hnacím pohonem 

kompresoru je elektrický energie. Směs, která koluje v soustavě tepelného čerpadla, se 

nazývá chladivo (nemrznoucí a dodávané výrobce). V zimě i v létě se tato chemická směs 

nevyměňuje, ani nedoplňuje. Tepelné čerpadla jsou vybírána podle místních podmínek. 

Pro efektivní využití je třeba, aby rozdíl teplot, mezi nízkopotenciálním zdrojem a topným 

okruhem, byl co nejnižší. Například voda v podlaze o teplotě 35°C se vrací ochlazená na 

30°C. Topný výkon a topný faktor patří k nejdůležitějším technickým parametrům. [5] 

Výhody tepelného čerpadla: 

- nevylučuje do ovzduší žádné nečistoty 

- stačí pouze malá spotřeba elektrické energie na provoz 

- moderní zdroj energie 

Nevýhody tepelného čerpadla: 

- vysoká pořizovací cena čerpadel 
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- nízká účinnost v zimním období 

- vysoké počáteční náklady na stavební a zemní práce 

Tepelná čerpadla jsou využívána především pro vytápění, nebo ohřev vody a to nejen 

v domácnostech, ale také v průmyslových, zemědělských, nebo polyfunkčních objektech. 

[5] 

 

Kondenzační kotel 

Zemní plyn je jako palivo k vytápění využíváno především v plynových kotlích. Při 

spalování tohoto plynu se uvolňuje oxid uhličitý a vodní páry, které jsou možným dalším 

zdrojem energie. 

Tuto nevyužitou energii mají za úkol využít právě kondenzační plynové kotle, které jsou 

konstrukčně navrženy tak, aby tuto energii využily co nejvíce. K tomu využívají kromě 

energie ze spalování také skupenské teplo, které vydávají spaliny při změně jejich 

skupenství z plynného na kapalné, jedná se o takzvanou kondenzaci kouřových spalin. 

Obrázek 2 Schéma tepelného čerpadla, Zdroj: [24] 
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Ze všech možných typů plynových kotlů tak kondenzační kotel dosahuje nejvyšší 

účinnosti, která je dle některých výrobců udávána až na hodnotě 110%. Mimo účinnost 

mají kondenzační kotle na plyn také další výhodu a to tu, že není potřeba mít kvůli kotli 

klasický zděný komín. Jde o to, že spaliny, které opouští kotel, jsou zchlazeny 

v kondenzátoru na nízkou teplotu, pro jejich uvolnění lze tedy použít i například plastovou 

trubku vedoucí skrz zeď. 

 

 

Druhy kondenzačních plynových kotlů 

Kondenzační kotle na plyn můžeme rozdělit do dvou provedení, podle toho, jak se 

umisťují ve vytápěném objektu a to:  

 Závěsné plynové kotle – konstrukce kotle je uzpůsobena k zavěšení na zeď  

 Stacionární plynové kotle - rozměrná konstrukce kotle je určena k postavení na 

vyhrazené místo na podlaze. Nejčastěji se tyto kotle umísťují do sklepních prostor, 

nebo do kotelny.  

Obrázek 3 Schéma kondenzačního kotle, Zdroj: [11] 

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/topidla-klasicka/kotle-plynove/zavesne.php
http://www.topeni-topenari.eu/topeni/topidla-klasicka/kotle-plynove/stacionarni.php
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Způsob fungování kondenzačního plynového kotle 

Díky spalování zemního plynu, nebo propanu vzniká hořením vodíku v hořáku kotle na 

plyn množství vodní páry. Pára tvoří společně s oxidem uhličitým spaliny hoření. Na tomto 

způsobu pracuje klasický plynový kotel. [11] 

Kondenzační plynový kotel však dále zpracovává teplo z těchto odpadních spalin. 

V kondenzátoru jsou tyto spaliny zchlazeny a dojde tak ke kondenzaci vodní páry, která je 

v nich obsažená. Jedná se tedy o přeměnu z plynného skupenství na kapalné a následné 

uvolnění kondenzačního tepla. Takto může kotel získat dalších 11% na své účinnosti. 

Reálná účinnost spalování u kondenzačních kotlů se blíží k cca 97,4%. Tato účinnost je 

možná ale pouze u vysoce kvalitně zpracovaného kondenzačního kotle. [11] 

Kondenzační kotel - návratnost investice 

Pro kupující je zásadní otázkou, zda se vyplatí investice do kondenzačního plynového 

kotle. Pro investici do této technologie hovoří zejména tyto fakta:  

 Vyšší účinnost a dokonalejší regulace – minimální úspory 20% nákladů na 

vytápění, při podlahovém vytápění lze očekávat až 30%. 

 Rychlá návratnost investice - již po 4-5 letech provozu, je-li kondenzační plynový 

kotel správně dimenzován a pokud je objekt dostatečně zateplený. 

 Správné použití = vyšší úspory - kondenzační kotle pracují s nižší teplotou vody v 

radiátorech. Platí, že pokud budete kondenzační kotel provozovat do 60 ° C, bude 

fungovat kondenzační a investor ušetří. Nejvyšší účinnost dosahují při teplotním 

spádu 55/35 ° C.  

 Ekologický provoz – produkované emisní hodnoty jsou nižší, než je udávaný limit 

v normách. [11] 

Výhody kondenzačních kotlů na plyn:  

 Možnost automatické regulace bez zbytečných zásahů obsluhy. 

 Přijatelná cena topného plynu. 

 Vysoká výhřevnost. 

 Minimum produkovaných exhalací. 
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 Vysoká účinnost kotle. 

 Absence potřeby zděného komínu. 

 Bez nutnosti dopravy paliva. [11] 

Nevýhody kondenzačních kotlů na plyn 

 Vyšší náklady spojené se zavedením přípojky na veřejný plynovod.  

 Nutnost existence plynové přípojky na veřejný plynovod. 

 Vyšší náklady na topení v porovnání s tuhými palivy. 

 Nutnost zajistit odvod kondenzátu z kotle. [11] 

2.2. Proces přípravy a realizace projektu 

Jedná se o čtyři etapy, které mapují životnost projektu od jeho počátku, tedy prvotní 

myšlenky, přes provozní fázi až po jeho ukončení a likvidaci projektu. 

2.2.1. Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fázi dělíme na tři části, které jsou: 

- identifikace podnikatelských příležitostí (v anglickém jazyce oportunity 

study) 

- předběžná technicko-ekonomická studie (v anglickém jazyce pre-feasibility 

study) 

- technicko-ekonomická studie projektu (v anglickém jazyce feasibility study) 

[12] 

Identifikace podnikatelských příležitostí (v anglickém jazyce oportunity study) 

Představuje činnost, při které jsou identifikovány životaschopné podnikatelské 

příležitosti, které mohou potenciálním investorům přinést peněžní výnosy. 

 Tato činnost zahrnuje analýzu a sledování velkého množství dat, například faktory 

zahrnující poptávku po určitém produktu, službě, případně vývozní možnosti, dále 

možnosti zdrojů důležitých surovin, objevený nových druhů výrobků a podobně. K těmto 

účelům lze využít mnoho dostupných studií, například marketingové studie, analýzy 

dovozu, hodnocení surovinových zdrojů, studie technického vývoje apod.  
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 Tyto poznatky jsou vyhodnoceny ve studii příležitostí (oportunity study), která 

slouží k tomu, aby posoudila získané informace a napověděla nadějnost plánovaného 

projektu. [12] 

 

Předběžná technicko-ekonomická studie (v anglickém jazyce pre-feasibility study) 

 Je používána jako základ ke konečnému rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí 

projektu. Je jakýmsi mezistupněm mezi stručnými studiemi příležitostí a podrobnějšími 

technicko-ekonomickými studiemi /feasibility studies). 

 Cílem této studie je buď doporučení k vypracování detailnější technicko-

ekonomické studie, nebo rozhodnutí k zastavení všech prací na přípravě projektu.  

  V předběžné technicko-ekonomické studii jsou posuzovány tyto části projektu: 

- strategie firmy a velikost projektu, 

- marketing, 

- suroviny a materiály, 

- lokace projektu a předpokládaný vliv na životní prostředí, 

- technologický proces a výrobní zařízení, 

- mzdové náklady na pracovníky, 

- organizační uspořádání, 

- plán na realizaci projektu a celkový rozpočet [12] 

 

Technicko-ekonomická studie projektu (v anglickém jazyce feasibility study) 

 Tato studie poskytuje informace, které jsou potřeba pro investiční rozhodnutí. 

V těchto informacích jsou vyjádřeny komerční, technické, finanční a ekonomické 

požadavky na projekt na základě variantního řešení. Tato variantní řešení pochází již 

z předběžné technicko-ekonomické studie. Výsledkem je vymezení cílů projektu a 

základní charakteristiky projektu (marketingová strategie, dosažitelný podíl na trhu, 

velikost výroby, umístění výroby, použité suroviny a materiály, použitá technologie, 

případně zhodnocení vlivu projektu na životní prostředí.) 

 Feasability study je oproti technicko-ekonomické studii vypracována s větší 

přesností. [12] 



Bc. Nikol Riedlová: Technicko-ekonomické zhodnocení vytápění komerčního 

objektu 

2015  16 

 

2.2.2. Investiční fáze 

Aby bylo možné zahájit investiční fázi, je nutné zajistit financování projektu, 

projektový tým, dále pozemky, na kterých se bude projekt nacházet, případně je nutné 

uzavřít příslušné smlouvy. 

Investiční fázi rozdělujeme na tyto etapy: 

- zadání stavby, 

- zajištění úvodní projektové dokumentace pro stavební povolení zahrnující 

dokumenty vyhodnocení vlivu na životní prostředí (v anglickém jazyce 

Environmental Impact Assessment, EIA), 

- zajištění realizační projektové dokumentace, 

- příprava na uvedení do provozu, samotné uvedení do provozu a zkušební 

fáze provozu, 

- doplnění dokumentace a systémů o aktuální informace. [12] 

Zadání stavby 

V tomto dokumentu jsou uvedeny důvody vzniku projektu, jeho souvislosti, cíle a 

rozsah projektu. Obsahuje informace o surovinách, produktech, výrobních kapacitách, 

obslužných kapacitách, apod. Dále může obsahovat požadavky na energie a pomocné 

látky, aplikované standardy a omezující podmínky, které na projekt působí.  

Zadání stavby je využívám jako dokument pro výběrové řízení, podle kterého je 

například vybrán dodavatel pro zpracování úvodní projektové dokumentace, apod. Pomocí 

zadání stavby se lze předběžně rozhodnout, zda se bude v projektu pokračovat, nebo zda se 

realizace projektu odloží. 

Zadání stavby obsahuje: 

- technický návrh projektu a kapacitní požadavky, 

- předběžně zvolený technický způsob řešení, 

- suroviny a produkty, 

- požadavky na kvalitu, 

- energetickou náročnost a dostupnost energií, 

- umístění lokality a její dostupnost, 

- zjednodušené schéma technologií, 
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- dopady projektu na životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví 

- klimatické a jiné podmínky, které mohou působit na projekt (například 

poddolování, apod.), 

- legislativní požadavky a nutné standardy, 

- návrh prováděcího plánu, 

- ostatní požadavky na projekt, 

- bezpečnost provozu, 

- odhad nákladů na projekt. [12] 

Zajištění úvodní projektové dokumentace 

Úvodní projektová dokumentace je velmi podrobný dokument, díky kterému může 

být schválen. Dále umožňuje zpřesnit výpočty nákladů na projekt, u základní výrobní 

jednotky je tato přesnost udávána na ± 10%, u pomocných a vyvolaných investic je tato 

přesnost ± 30%.  Na základě úvodní projektové dokumentace lze také získat pro projekt 

stavební povolení nebo územní rozhodnutí. 

Územní projektová dokumentace obsahuje dva podklady: 

- dokumenty pro územní rozhodnutí s rozšířenou technologickou částí, 

- dokumenty pro stavební povolení s rozšířenou technologickou částí. [12] 

 

Zajištění realizační projektové dokumentace 

Tato dokumentace umožňuje zajistit vypracování inženýrských výkresů, výpočtů a 

dokumentů vyžadovaných pro samotnou realizaci projektu (výstavbu). Tato dokumentace 

musí podléhat požadavkům dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Data 

získaná při vypracování realizační projektové dokumentace mohou být využita útvary pro, 

které budou odpovědné za provoz a údržbu projektu. Tyto úvary tak mohou na základě 

těchto dat vyhodnotit, jaké budou další potřeby na tento projekt (školení, bezpečnost, řízení 

kvality, provozuschopnost a podobně). [12] 

Realizace výstavby 

 V této etapě je připraveno staveniště, objednávají se materiály k montáži a následně 

probíhá jejich kompletování, tedy samotná montáž výrobních zařízení. Tyto výrobní 

zařízení se posléze testují v provozu, zda odpovídají zadaným požadavkům. Postupně se 
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vlastník připravuje na přijetí zařízení a na nutnosti, které z toho vyplývají (tedy vykonává 

různé školení pracovníků k technologiím, bezpečnosti práce a podobně). 

Realizace výstavby obsahuje tyto kroky: 

- nákup materiálů a zařízení, jejich dodání na místo stavby a jejich následnou 

montáž i s instalací, 

- kontrolování a testování zařízení po ukončení montáže (kontrola kvality, 

kontrola objednávky s konečným dodáním), 

- dohled nad postupem realizace, 

- příprava manuálů pro postupné spouštění provoz, předběžné protipožární 

plány a podobně, 

- školení pracovníků, kteří jsou zodpovědní za provoz, údržbu, technologie, a 

podobně, 

- zpracování zprávy o průběhu stavby 

- vypracování dokumentu o reálném stavu po ukončení výstavby. [12] 

Příprava na uvedení do provozu, samotné uvedení do provozu a zkušební fáze 

provozu 

V přípravě uvedení do provozu je namontovaná technologie nebo výrobní zařízení 

přebíráno vlastníkem a následně je testováno a postupně uváděno do plného provozu po 

úspěšném absolvování zkušebního provozu.Všechny činnosti, které vedou k uvedení 

zařízení do plného provozu musí být v souladu s platnou legislativou, tedy s provozními a 

bezpečnostními standardy. Stejně tak musí být dodržena projektová dokumentace. 

Příprava na uvedení do provozu obsahuje tyto činnosti: 

- žádost o provizorní užívání stavby ke zkušebnímu provozu, 

- cvičný havarijní poplach, 

- závěrečnou kontrolu, 

- přípravu k provozu, 

- konečné testy zařízení, 

- spuštění zkušebního provozu 

- finální převzetí zařízení vlastníkem. [12] 

 



Bc. Nikol Riedlová: Technicko-ekonomické zhodnocení vytápění komerčního 

objektu 

2015  19 

 

Doplnění dokumentace a systémů o aktuální informace 

 Jde o činnost, při které jsou aktualizovány údaje v technické dokumentaci a 

v normách společnosti. Jedná se především o havarijní a údržbové plány, ve kterých je 

uveden reálný stav změn po dokončení projektu.  

 Doplnění dokumentace a systémů o aktuální informace zahrnuje: 

- přípravu finální podoby nových dokumentů (jde o manuály, výkazy, instrukce, 

výkresy, apod.) 

- aktualizace dokumentace, kterou ovlivnil nový projekt, 

- přizpůsobení výpočetních systémů tak, aby braly v úvahu nový projekt (například 

účetní systém apod.). [12] 

2.2.3. Provozní fáze 

Problematika provozní fáze se posuzuje ze dvou hledisek a to z krátkodobého a 

dlouhodobého hlediska. 

Krátkodobé hlediska 

Do problémů z krátkodobého hlediska lze zařadit především komplikace 

s uvedením projektu do provozu, kde mohou vznikat různé problémy (špatný výrobní 

proces, špatná technologie, chyby pracovníků apod.). Tyto problémy mají původ 

v realizační fázi projektu. 

Dlouhodobé hlediska 

Z tohoto hlediska se zkoumá především strategie, na které vznikl projekt a také 

z toho vyplývající nákladová a výnosová stránka projektu. Z těch to údajů se totiž 

vycházelo při vypracování techniko-ekonomické studie. Případná korekce těchto problémů 

(například zaměření projektu), může znamenat velký problém zejména z důvodu vysoké 

finanční náročnosti na nápravu. [12] 

2.2.4. Ukončení provozu a likvidace 

Jedná se o konečnou fázi projektu. V rámci projektu je potřeba počítat také 

s náklady na jeho likvidaci. S likvidací nejsou spojeny pouze náklady, ale také určité 

příjmy, které lze získat například prodejem majetku, který již nebude využíván. Likvidací 
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tedy rozumíme demontáž a likvidaci zařízení, případně sanace lokality a prodej majetku a 

zásob, se kterými se již nepočítá. Kvůli budoucí likvidaci je v některých projektech 

počítáno s vytvářením speciálních rezerv, které by měly tyto likvidační práce financovat.  

Likvidační hodnotou projektu rozumíme rozdíl příjmů a výdajů z likvidace 

projektu. Likvidační hodnota je součástí cash flow projektu v jeho posledním roce 

fungování před likvidací. Kladná likvidační hodnota zvyšuje ukazatele ekonomické 

efektivnosti projektu (čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento), oproti tomu 

záporná likvidační hodnota tyto ekonomické ukazatele zase zhoršuje. [12] 

2.3. Investice v podniku 

Investování je jednou z nejdůležitějších strategických činností podniku. Investice se 

řadí mezi největší peněžní výdaje podniku. Investuje se většinou do pořízení hmotného 

majetku, modernizace zařízení, výstavby nových objektů společnosti, nákupu nových 

technologií apod.  

2.4. Zdroje financování investic 

Zdroje financování investic dělíme na: 

- vlastní zdroje 

- cizí zdroje 

2.4.1. Vlastní zdroje 

Do vlastních zdrojů financování investice můžeme zařadit například vklady 

vlastníků, odpisy, výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku i zásob. [13] 

2.4.2. Cizí zdroje 

Do cizích zdrojů řadíme investiční úvěr od banky, obligace, dlouhodobé rezervy 

splátkový prodej, leasing (pronájem výrobního zařízení pro výrobu, dotace ze státního 

rozpočtu a další.  
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Pro cizí zdroje financování se podnik rozhoduje většinou, pokud nemá dostatek 

vlastního kapitálu, nebo pokud je cizí kapitál levnější, než vlastní kapitál. Tedy pokud je 

nízká úroková míra u banky, u které podnik žádá o úvěr. 

Mezi nevýhody cizího zdroje financování patří skutečnost, že se tímto zvyšují dluhy 

podniku a hrozí tak vyšší riziko finanční nestability, což má za následek ztrátu jistoty. [13] 

2.5. Hodnocení efektivnosti investic 

Investice v podnikovém pojetí vnímáme jako jednorázově vynaložené prostředky, 

které budou podniku v budoucnu přinášet určité peněžní příjmy. Tyto finanční prostředky 

se promítnou do nákladů společnosti ve formě odpisů až při svém využívání. [13]  

V projektu výstavby polyfunkčního domu v Ostravě – Vítkovicích se počítá 

s vybudováním polyfunkčního domu, tedy komerčního objektu, z jehož provozu bude 

v budoucnu generován další zisk společnosti. Jedná se tedy o investiční výstavbu. [13] 

Investičními výstavbami nazýváme takové projekty, které slouží k rozšíření 

kapacity služeb, nebo obslužných činností. Tyto projekty jsou v těsné návaznosti na 

činnost společnosti, která tento projekt realizuje. [13]  

2.6. Metody hodnocení efektivnosti investice 

V rámci hodnocení efektivnosti investice je nutné mít určité kritérium, podle 

kterého budeme investici hodnotit. Cíle investic jsou různé, některé mají za úkol snížit 

náklady ve společnosti, jiné investice zase mají přinést v budoucnu zisk. Pokud využijeme 

investici ke snížení nákladů ve společnosti, budeme ji hodnotit tzv. nákladovým kritériem, 

pokud má investice zvýšit ziskovost, použijeme hodnocení pomocí tzv. ziskového kritéria. 

Obecně se za efekt investice považuje peněžní tok (cash flow). [13] 

Abychom mohli vyhodnotit investici jako efektivní, musí být příjmy plynoucí 

z investice vyšší, než náklady, které byly na investici vynaloženy. Tato skutečnost je patrná 

z níže uvedeného vzorce: [13] 
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Vzorec znázorňuje, jaké příjmy (v korunách) přinese jedna investovaná koruna. 

Samotné metody hodnocení efektivnosti investic se dělí na dvě skupiny: 

- statické metody: tyto metody nepřihlížejí k působení časového faktoru. Statické 

metody jsou používány převážně pro projekty s kratší životností a tehdy, když je 

nízký diskontní faktor, 

- dynamické metody: základem těchto metod je diskontování všech dat, které se 

používají k výpočtům. Metody tak přihlížejí k působení časového faktoru . [13] 

K hodnocení investičních projektů používáme tyto metody: 

1. metoda výnosnosti investic (v anglickém jazyce Return on Investment – ROI), 

2. metoda doby návratnosti (v anglickém jazyce Payback Method), 

3. metoda čisté současné hodnoty (v angličtině Net Present Value of Investment = NPV), 

4. metoda vnitřního výnosového procenta (v angličtině Internal Rate of Return = IRR), 

5. metody nákladové [13] 

2.6.1. Metoda výnosnosti (rentability) investice 

Každá změna v nákladech nebo ve velikosti výroby se promítne do zisku  

Vzorec pro výpočet výnosnosti investice ROI (v anglickém jazyce Return of 

Investment): 

 
 í    ý          

    ž  á čá               á čá    

          á čá    
 

 

(2.1) 

 

 

    
  

  
 

Kde: 

Zr = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN = náklady na investici. 

(2.2) 
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Pomocí tohoto vzorce mohou být porovnávány projekty i s různou dobou životnosti, 

objemem výroby nebo s různě vysokými náklady na investice, protože je ve vzorci obsažen 

průměrný roční zisk. Skutečným efektem pro podnik je brán čistý zisk po zdanění. Jako 

náklady investice lze označit průměrnou zůstatkovou hodnotu investice. [13] 

2.6.2. Metoda návratnosti investice 

Dobou návratnosti rozumíme časové období (určitý počet let, případně měsíců), za 

které cash flow přinese částku, která se bude rovnat vynaloženým investičním nákladům. 

Pokud jsou příjmy stejné v každém roce životnosti investice, dobu splácení zjistíme tak, že 

vydělíme investiční náklady oční částkou očekávaných čistých peněžních příjmů.  

 

Kde: 

DS = doba splácení 

Investice je tím výhodnější, čím je kratší doba splácení. Samozřejmostí je to, že 

doba splácení musí být kratší, než je životnost investice.  

Pokud máme určité investiční varianty, srovnáme je pomocí metody návratnosti 

investice a vybereme tu, která bude mít nejkratší dobu návratnosti. Bude tedy 

nejvýhodnější.  

 Mezi nevýhody tohoto způsobu určení návratnosti investice patří to, že nejsou 

brány v úvahu výnosy v průběhu splácení a časové rozložení výnosů v průběhu období 

splácení.  

 Tato metoda však umožňuje zjistit informace o riziku investice a o likviditě 

investice. Lepší a vylepšenou variantou je metoda s diskontovanými hodnotami (v 

anglickém jazyce Discounted Payback). 

 V tomto způsobu jsou příjmy diskontovány procentem nákladů na investiční projekt 

nebo požadovaným výnosem z investice. [13] 

 

     
 á                  

  č í          
      , 

(2.3) 
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2.6.3. Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota NPV (v anglickém jazyce Net Present Value) znázorňuje 

rozdíl mezi současnou výší očekávaných příjmů (cash flow) a náklady vynaloženými na 

investici dle níže uvedeného vzorce: 

 

kde CFI jsou roční výnosy z investování za dobu životnosti projektu 

k – diskontní míra 

n – doba životnosti projektu 

 

Pokud je čistá současná hodnota investice kladná, investice je přijatelná. Pokud v diskontní 

míře budeme počítat i s rizikovým bonusem, tak můžeme investici akceptovat i přes její 

rizikovost. V případě, že je čistá současná hodnota rovna nule, došlo ke kýženému výnosu 

peněz (zúročení), které byly investovány a byly tak splněny cíle investora (požadované 

úroky) a je zajištěn výnos, který požadují vlastníci. V případě, že je čistá současná hodnota 

záporná, investice musí být odmítnuta. [13] 

  

                          

 

   

 

(2.4) 

 



Bc. Nikol Riedlová: Technicko-ekonomické zhodnocení vytápění komerčního 

objektu 

2015  25 

 

 

3. Charakteristika komerčního objektu 

3.1. Účel a cíle projektu 

Účelem tohoto projektu je zjistit vhodný způsob vytápění pro plánovaný 

developerský projekt výstavby třípodlažního polyfunkčního objektu v Ostravě – 

Vítkovicích.  

Projekt nabízí variantní řešení několika nabízených typů vytápění, které budou 

srovnány na základně technicko-ekonomického zhodnocení. 

3.1.1. Identifikační údaje iniciátora a nositele projektů 

Nositelem projektu je autor této práce, tedy já, Nikol Riedlová. V tomto projektu je 

mým záměrem vybrat co nejvhodnější typ vytápění pro zvolený investorem stavby 

komerčního objektu. Důležitým vodítkem však bude samotné technicko-ekonomické 

zhodnocení variantního návrhu, jenž ukáže, která z navrhnutých variant vytápění je pro 

realizaci z ekonomického hlediska nejvhodnější. 

Iniciátorem 

projektu je společnost 

PPRGroup. s.r.o., která 

má v plánu realizovat 

výše zmíněný 

developerský záměr 

výstavby polyfunkčního 

objektu v centru 

ostravské městské části 

Vítkovice. Společnost 

PPRGroup s.r.o. je také 

investorem tohoto 

projektu.  

 

Obrázek 4 Vizualizace objektu, Zdroj: [23] 
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Jedná se o plánovanou novostavbu polyfunkčního domu o třech podlažích, ve kterém 

se budou nacházet obchodní jednotky a kancelářské prostory. Objekt nebude podsklepen a 

bude samostatně stojící v okolní zástavbě domů a komerčních objektů. U východní strany 

domu se bude nacházet veřejné parkoviště pro osobní automobily.  

Polyfunkční 

dům se bude 

vystavěn v ulici 

Jeremenkova, 

v centru městské 

části Ostrava – 

Vítkovice, 

v těsné blízkosti 

Mírového 

náměstí. Tedy 

v centru části Vítkovic, které se v minulosti proslavily především díky průmyslové 

činnosti.   

V současné 

chvíli se na 

budoucím 

umístění tohoto 

objektu nachází 

jiný komerční 

objekt ve velmi 

špatném stavebně-

technickém stavu, 

který bude před 

výstavbou 

zdemolován.  

Průměrná 

topná sezóna 

Obrázek 5 Lokalizace objektu, Zdroj: [21] 

Obrázek 6 Vizualizace objektu, Zdroj: [23] 
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v této lokalitě dle webu vytapeni.cz trvá zhruba 229 dní a střední venkovní teplota topného 

období je 4°C. 

Přízemí objektu: 

Do přízemí objektu o ploše 896 m
2 

je plánováno umístění devíti samostatných 

obchodních jednotek, dále pět místností se sociálním zařízením, které bude sloužit jako 

zázemí pro umístěné prodejny, dvě místnosti sloužící jako technické místnosti pro provoz 

budovy a komunikace (spojovací chodby). 

 

První a druhé nadpodlaží objektu: 

 Obě tyto nadpodlaží budou využívány jako kancelářské prostory pro nájemce 

polyfunkčního objektu. Vnitřní prostor v tuto chvíli není uspořádán, v projektu je 

plánováno použít příčky k jednoduchému oddělení prostoru na přání klientů. Vnitřní 

prostor tak bude velice variabilní.  

 V prvním i druhém nadpodlaží bude k dispozici celkem šest samostatných 

místností, které budou sloužit jako zázemí pro kanceláře (tedy šatny, kuchyňky a sociální 

zařízení). Dalším prostorem v patře je technické zázemí objektu, které se bude nacházet 

také v každém podlaží a spojovací chodby.  

Pro výpočet tepelných ztrát objektu se obvykle používá tento vzorec: 

                       

Kde:  

qcn - požadovaná hodnota celkové tepelné charakteristiky 

daná pro obytné a občanské budovy 

V0 - obestavěný prostor spodní Vs a vrchní Vv části budovy ( 

m
3
 ), určený dle ČSN 73 40 55/62, ČSN EN 12 831 Θe a Θint 

Δt = tis – te : rozdíl teplot ( K ) mezi střední vnitřní teplotou v 

budově tis a výpočtovou venkovní teplotou te  [15] 

3.1 

 

 

Vzhledem k tomu, že projekt je teprve ve fázi projektových příprav a nejsou 

prozatím známé ani použité zděné materiály, může dojít postupně ke změně v způsobu 
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provedení stavby. Nebyl tedy proveden odhad tepelných ztrát dle Českých technických 

norem, ale byl využit pouze odhad těchto tepelných ztrát pomocí kalkulátoru na webu 

vytapeni.cz. [15] Tento výpočet slouží pouze k předběžnému odhadu investic na vytápění a 

roční spotřeby tepla tohoto objektu.  

 

 Pro výpočet byly využity tyto údaje: 

- Poloha objektu: chráněná poloha objektu v krajině (objekt nepřevyšuje okolní 

zástavbu a je tedy chráněn) 

- Prosklení objektu: standardní prosklení fasády domu (20 – 40% fasády) 

- Průměrná roční výpočtová teplota: 19°C 

- Celková vytápěná plocha objektu: 2688 m
2 
 

- Průměrná konstrukční výška: 4 m (světlá výška + výška stropu) 

 

Při předběžném výpočtu tepelné ztráty byly zjištěny tyto výsledky: 

 

Tabulka 2 Tepelné ztráty objektu a roční potřeba tepla, Zdroj: [15] 

Tepelná ztráta objektu: 120.3 kW 

Roční potřeba tepla na vytápění: 

 

235572 kWh/rok (848.1 GJ/rok) 

 

 

Tyto hodnoty budou dále sloužit k následnému výběru optimálního zdroje vytápění pro 

výše uvedený objekt. 
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4. Návrh vytápění komerčního objektu 

V rámci tohoto projektu je na žádost investora počítáno s porovnáním celkem tří 

variant vytápění a to pomocí plynu, tepelného čerpadla země/voda a tepelného čerpadla 

vzduch/voda. Investor si přál také vytápění pomocí fotovoltaiky, ale po konzultaci s 

odborníky z webu tzb-info.cz bylo od tohoto návrhu upuštěno. Důvodem byl fakt, že na 

střeše objektu by nebylo možné z technologického hlediska umístit potřebný počet 

kolektorů, který by zajistil vytápění objektu. 

Pro určení vhodného vytápění potřebovaly dodavatelské společnosti znát hodnoty 

tepelných ztrát, rozměry budovy a její umístění.  

Tepelné ztráty budovy byly stanoveny pomocí kalkulátoru na webu vytapeni.cz a 

činily 120.3 kW. Jedná se o předběžně stanovené tepelné ztráty, které se mohou měnit 

s možnými stavebními úpravami v průběhu realizace developerského projektu.  

Mezi další varianty vytápění lze zařadit vytápění pomocí obilí, dřevěných briket, 

peletek a štěpky. Varianta vytápěním pomocí tuhých paliv, především uhlí a biomasy 

(brikety, pelety, obilí a štěpky) byly investorem zamítnuty z důvodu velké náročnosti na 

expedici energetické suroviny a nutnosti jejího následného skladování. Objekt se bude 

nacházet v hustě zastavěné oblasti a není možné ani z konstrukčního hlediska zajistit 

dostatečné prostory nutné ke skladování paliv určených k topení. Investor si také nepřál 

vytápění pomocí elektřiny. 

Kalkulaci jednotlivých tepelných systémů si investor zažádal vytvořit od společností 

Viesmann, s.r.o. a společnost Tepelná čerpadla IVT, s.r.o. Obě společnosti byly investorem 

vybrány z důvodu prokazatelně kvalitních a rozsáhlých referencí s budováním tepelných 

systémů pro vytápění komerčních objektů po celé České republice a světě.  

4.1. Varianta A: Plynové vytápění pomocí kondenzačního kotle 

Pro potřeby vytápění polyfunkčního domu pomocí plynu nám bylo společností Viessmann 

spol. s.r.o. navrhnuto řešení v podobě využití kondenznačního kotle Vitocrossal 200.  
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S kotlem Vitocrossal 200 nabízí 

Viessmann velmi kvalitní 

kondenzační techniku od 87 do 311 

kW s vynikajícím poměrem ceny a 

výkonu.Vitocrossal 200 se skládá z 

osvědčených komponentů 

kondenzační techniky Viessmann: 

tak se zkombinovala topná plocha 

Inox-Crossal s dalším milníkem 

tepelné techniky Viessmann, se 

sálavým hořákem MatriX. Novinka 

je, že sálavý hořák MatriX je teď k dispozici ve všech výkonech do 311 kW s modulačním 

rozsahem od 33 do 100%. Tím zajišťuje i v tomto rozsahu výkonu tichý a ekologický 

provoz. [16] 

 

Obrázek 8 Schéma kotle Vitocrossal 200, Zdroj: [11] 

 Kondenzační jednotka se sálavým hořákem MatriX, 87 až 311 kW, jako zařízení se 

dvěma kotli do 622 kW 

 Normovaný stupeň využití: do 97% (Hs) / 108% (Hi) 

 Přípustná provozní teplota do 100 °C 

Obrázek 7 Kotel Vitocrossal 200, Zdroj: [16] 
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  Velká spolehlivost provozu a dlouhá doba užívání díky korozivzdorné topné ploše 

Inox-Crossal z nerezavějící ušlechtilé oceli 

 Topná plocha Inox-Crossal pro velmi účinný přenos tepla a vysokou míru 

kondenzace 

 Samočisticí účinek díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli 

 Spalování s nízkým obsahem škodlivin na základě nízkého zatížení a průchozí 

konstrukci spalovacího prostoru 

 Sálavý hořák MatriX do 311 kW pro mimořádně tichý a ekologický provoz s 

modulačním rozsahem od 33 do 100% 

 Možnost volby provozu závislého a nezávislého na vzduchu místnosti 

 Všechny hydraulické přípojky se dají montovat shora  

 Možnost dodání prefabrikovaného sběrače spalin a systémového pažení jako 

příslušenství Vitocrossal se dá v celém rozsahu výkonu provozovat jak v závislosti 

a vzduchu místnosti, tak nezávisle na vzduchu místnosti. Pro výkony nad 311 kW 

se dají s ohledem na regulační techniku a spaliny provozovat i dva kotle 

Vitocrossal 200 formou kaskády. Viessmann dodává pro zařízení se dvěma kotli 

speciální sběrače spalin z ušlechtilé oceli a hydraulická systémová spojení. [16] 

4.2. Varianta B: Vytápění pomocí tepelného čerpadla Vzduch-voda 

Pro variantu vytápění tepelného čerpadla 

fungujícím na principu Vzduch/voda bylo vybráno 

čerpadlo AIR X170 od společnosti Tepelná čerpadla 

IVT. s.r.o. 

Jedná se o čerpadlo, jehož přednosti jsou 

především: 

 Vynikající topné faktory COP 5,1 (7/35) a COP 

4,1 (2/35). 

 Nejvyšší naměřený průměrný roční topný 

faktor SCOP 4,84. 

 Není nutnost povinných placených prohlídek 

Obrázek 9 Tepelné čerpadlo Vzduch/Voda 

IVT Air-X, Zdroj: [17] 
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chladícího okruhu. 

 Nízká provozní hlučnost, pouze 40 dB v aktivním 

provozu. 

 Instalace zařízení bez technika pro chlazení. 

 Snížená noční hlučnost o 3 dB. 

Tepelné čerpadlo AIR X170 bude odebírat teplo 

z venkovního vzduchu. Výkon čerpadla činí 100 kW při -

7/35°C. Pro uvažované vytápění vybraného objektu bude 

potřeba nainstalovat celkem 8 kusů těchto tepelných 

čerpadel. [17] 

 

4.3. Varianta C: Vytápění pomocí tepelného čerpadla Země/voda 

Pro variantu vytápění pomocí tepelného čerpadla Země/voda vytvořila společnost 

Tepelná čerpadla IVT s.r.o. kalkulaci o celkové částce 2 700 000 Kč včetně DPH. Součástí 

jsou dva kusy tepelných čerpadel IVT GEO 254, které mají výkon 108 kW při – 15°C a 

také veškeré nutné instalace, zařízení a práce. 

Nejdražšími položkami této investice jsou geologické vrty, cena těchto vrtů činí 

1 500 000 Kč. 

Přesná specifikace modelu IVT GEO 254 v době vypracování této diplomové práce 

nebyla na webu zveřejněna, protože se jedná o novinku, která na trh přijde až později 

během roku 2015. 

Společnost Tepelná čerpadla IVT s.r.o. uvedla, že model IVT GEO 254 má nižší 

příkon a tím až o 30% nižší provozní náklady, než jsou u jiných modelů tepelných čerpadel 

a model má také delší životnost. 

 

  

Obrázek 10 Tepelné čerpadlo 

Vzduch/Voda IVT Air-X, Zdroj: 

[17] 
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5. Technicko-ekonomické zhodnocení vytápění komerčního objektu 

5.1. Celkové investiční náklady 

Varianta A: Plynové vytápění pomocí kondenzačního kotle 

Celkové náklady na vytápěcí systém pomocí kondenzačního kotle od společnosti 

Viessman činí 988 110 Kč vč. 21% DPH. Tato cena zahrnuje kotel Vitocrossal 200 a také 

kotel Vitoplex 200 200 kW. Tyto náklady jsou rozepsány v Tabulka 3. Jde o předběžnou 

kalkulaci, vzhledem k nízké rozpracovanosti developerského projektu, která se může na 

základě stavebních úprav objektu dále měnit. Cena zahrnuje funkční zdroj tepla a jeho 

zapojení. 

Tabulka 3 Cenová nabídka pro variantu A, Zdroj: [18] 

Název položky Cena v Kč 

Vitocrossal 200 246/225kW s Vitotronic 

100 GC1B 
434 190 

Pružné uložení pod kotel 1 240 

Hlídač tlaku G1/2 0,5bar IP65 2 110 

Omezovač stavu vody (montáž na potrubí) 10 610 

Neutralizační zař. GENO-Neutra V N-70 6 560 

Vitoplex 200 200kW s Vitoflame 100 (ZP) 

Vitotronic 100 GC1B 
276 430 

Pružné uložení pod kotel 1 240 

Malý rozdělovač 

s poj. ventilem 3bar, manometrem a odvz. 3 080 
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Omezovač stavu vody (montáž na potrubí) 10 610 

Vitotronic 300-K, MW1B, 2-kotl. Zařízení 67 390 

Rozšíření EA1 3 160 

Celkem vč. 21 % DPH 988 110 

 

Varianta B: Vytápění pomocí tepelného čerpadla Vzduch-voda 

Předběžná cenová nabídka od společnosti Tepelná čerpadla IVT s.r.o., pro tepelné 

čerpadlo Vzduch-voda, činila 900 000 Kč – 1 200 000 Kč. Přesnou cenu není možné zjistit 

na základě nízké rozpracovanosti developerského projektu investora a tak je v dalších 

částech práce počítáno s pesimističtější variantou celkových nákladů 1 200 000 Kč. Tyto 

náklady zahrnují 8 kusů tepelných čerpadel IVT AIR X170, včetně dalších nutných 

technologických zařízeních a jejich montáže. Cena je včetně 21% DPH. Tato cena je 

znázorněna níže v Tabulka 4. 

Tabulka 4 Cenová nabídka společnosti Tepelná čerpadla IVT pro variantu B, Zdroj: [19] 

Název položky Cena v Kč 

8 ks tepelného čerpadla IVT AIR X170 

včetně montáže a dalších nutných nákladů 

k zprovoznění a napojení na topný systém 

1 200 000  

Cena celkem vč. 21% DPH 1 200 000 

 

Varianta C: Vytápění pomocí tepelného čerpadla Země/voda 

Další uvažovanou variantou je vytápění pomocí tepelného čerpadla Země/voda od 

společnosti Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Předběžná kalkulace na tyto investiční náklady činí 

2 700 000 Kč vč. DPH 21%. Stejně jako u předchozích variant se jedná o předběžnou 

kalkulaci, vzhledem k nízké rozpracovanosti developerského projektu, která se může na 
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základě stavebních úprav objektu dále měnit. Tyto investiční náklady jsou znázorněny 

v Tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Cenová nabídka společnosti Tepelná čerpadla IVT s.r.o., pro variantu C, Zdroj: [19] 

Název položky Cena v Kč 

2 ks tepelných čerpadel IVT GEO 254 700 000 

Vrty 1500 m 1 500 000 

Ostatní náklady + montáže 500 000 

Celkem vč. 21% DPH 2 700 000 

 

Celkové investiční náklady jsou pro přehlednost zobrazeny níže, v Graf 1. 
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Graf 1 Celkové náklady na pořízení (Kč), Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z Graf 1 je patrné, že nejnižší náklady na pořízení jsou u Kondenzačního kotle na zemní 

plyn od společnosti Viessman, zatímco nejvyšší náklady na pořízení jsou u Tepelného 

čerpadla Země/voda od společnosti Tepelná čerpadla IVT, s.r.o. Uvedené ceny neobsahují 

částku za topný systém, tedy radiátory, jehož cena je podobná pro všechny druhy vytápění 

a neovlivňuje tolik návratnost vybraného typu vytápění. Přesná cena za topné soustavy 
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bude známa až po konkrétním rozdělení částí objektu pomocí příček, dle požadavků 

nájemců objektu. 

5.2. Celkové náklady na vytápění 

Celkové náklady na vytápění jsou ovlivňovány také celkovou spotřebou energie na 

teplou užitkovou vodu. Vzhledem k tomu, že je projekt v současné fázi pouze v návrhu, 

nelze předem přesně určit, kolik užitkové vody bude spotřebováváno. Výpočet byl 

proveden na základě parametrů budovy, které byly vyplněny do on-line kalkulátoru na 

webu tzb-info.cz [21], který slouží k odhadu celkových nákladů na vytápění.  

Do kalkulátoru byly použity tyto údaje: 

Klimatická oblast: Ostrava 

Venkovní výpočtová teplota te: -15 °C 

Průměrná venkovní teploty tes: 4°C 

Délka otopného období d: 229 dní 

Celková tepelná ztráta 120.3. kW 

Podlahová plocha A: 2688 m2 

Objem budovy V: 7257.6 m3 

Intenzita výměny vzduchu n: 0.4 h-1 

Počet osob n: 50 [21] 

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není možné přesně konstatovat, kolik se bude v budově 

nacházet lidí při jejím provozu, byla po konzultaci s investorem použita hodnota 50 lidí. 

Tato hodnota je pouze orientační. 

Do kalkulátoru byly vyplněny také údaje o pořizovací ceně vytápěcích zařízení, 

odhadovaná doba životnosti a náklady na údržbu.  

Celková odhadovaná doba životnosti těchto zařízení je 20-25 let. Při pesimistické variantě 

jsem tedy zařadila hodnotu životnosti 20 let. Celkové náklady lze zjistit z Tabulka 6. 
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Tabulka 6 Celkové roční náklady pro jednotlivé varianty vytápění, Zdroj: [21] 

Zdroj tepla 
Tepelná 

účinnost 

Pořizovací 

cena (Kč) 

Cena paliva  

za měsíc 

(Kč) 

Spotřeba 

paliva (rok-

1) 

Náklady 

celkem, vč. 

vytápění, 

záloh a 

údržby (Kč) 

Kondenzační 

 kotel na 

zemní plyn 

102% 988 110 

1.28484 

/kWh + 

250/měsíc 

346 199 kWh 513 164 

Tepelné 

 čerpadlo 

Vzduch/voda 

Top. Faktor 

3,2 
1 200 000 

NT 2.2221 

/kWh 

VT 2.59483 

/kWh 

+ 424/měsíc 

135 641 kWh 375 230 

Tepelné  

čerpadlo  

Země/voda 

Top. Faktor 

4,3 
2 700 000 

NT 2.2221 

/kWh 

VT 2.59483 

/kWh 

+ 424/měsíc 

94 032 kWh 357 269 

 

Z dat v tabulce č. 6 byl vytvořen graf, ze kterého je zřejmé, že nejnižší náklady na 

roční vytápění objektu jsou u Tepelného čerpadla typu Země/voda a to celkem 357 269 Kč, 

včetně nákladů na investice, údržbu, topení a také paušály. Naopak nejvyšší roční náklady 

na vytápění jsou, při tomto srovnáni, u kondenzačního kotle na zemní plyn a to 513 164 

Kč. Celkové náklady na vytápění jsou srovnány v grafu. Viz. Graf 2. 
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Graf 2 Náklady na vytápění (Kč), Zdroj:[Vlastní zpracování] 
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5.3. Čistá současná hodnota 

Pro srovnání nejvýhodnější varianty vytápění využijeme metodu čisté současné 

hodnoty investice. Protože vytápění nemá přinášet výnosy, pole u výnosů nebude vyplněné 

a bude se rovnat 0. 

Jelikož mají projekty stejně dlouhou dobu životnosti, tedy 20 let, lze se rozhodovat 

pouze na základě NPV. Pokud by byla uvažovaná doba životnosti projektů různá, bylo by 

nutné využít také kritérium ročních ekvivalentních nákladů.  

Pro diskontování byla investorem stanovena hodnota 15%. U provozních nákladů 

vytápění pomocí tepelných čerpadel je ve výpočtu počítáno s ročním zvyšováním těchto 

nákladů o 3%. U vytápění pomocí kondenzačního kotle je stanovené roční zvyšování 

nákladů na vytápění o 5%, vzhledem k vyššímu riziku zvýšení cen plynu. Investice do 

vytápění se řadí do odpisové skupiny 3, s dobou odpisu 10 let. Tyto data byla použita u 

výpočtu všech tří variant. 

Pro srovnání využijeme hodnotu čisté současné hodnoty u všech variant vytápění a 

vybereme tu, která má nejvyšší hodnotu.  

5.3.1. Varianta A 

U varianty A, vytápění pomocí kondenzačního kotle, jsou investiční náklady ve 

výši 988 110 Kč. Průběh diskontovaného cash flow je zobrazen v Tabulka 7. 

Tabulka 7 Kondenzační kotel - cash flow v průběhu le, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Období Diskontní faktor 
Diskontované provozní cash 

flow (Kč) 

Rok 0 1,00 0,00 

Rok 1 0,87 -331 183,78 

Rok 2 0,76 -282 008,67 

Rok 3 0,66 -245 224,93 

Rok 4 0,57 -213 239,07 

Rok 5 0,50 -185 425,28 

Rok 6 0,43 -161 239,37 

Rok 7 0,38 -140 208,15 
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Rok 8 0,33 -121 920,13 

Rok 9 0,28 -106 017,51 

Rok 10 0,25 -92 189,14 

Rok 11 0,21 -83 732,58 

Rok 12 0,19 -72 810,94 

Rok 13 0,16 -63 313,86 

Rok 14 0,14 -55 055,53 

Rok 15 0,12 -47 874,37 

Rok 16 0,11 -41 629,89 

Rok 17 0,09 -36 199,90 

Rok 18 0,08 -31 478,18 

Rok 19 0,07 -27 372,33 

Rok 20 0,06 -23 802,02 

 

Tabulka 8 Varianta A - vypočítané hodnoty, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Název položky Vypočítaná hodnota (v Kč) 

Průměrné provozní cash flow -381 651,84 

Celkové diskontované cash flow -2 361 925,64 

NPV čistá současná hodnota -3 350 035,64 

 

Čistá současná hodnota této investice činí – 3 350 035 Kč, celkové diskontované 

cash flow po dobu projektu činí – 2 361 925 Kč, Viz. Tabulka 8. Při výpočtu těchto dat 

bylo počítáno s 5% ročním růstem nákladů na vytápění. 

5.3.2. Varianta B 

U varianty B, vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda činí investiční 

náklady celkem 1 200 000 Kč. Průběh diskontovaného cash flow je uveden v Tabulka 9. 
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Tabulka 9 TČVzduch/voda - cash flow v průběhu let, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Období Diskontní faktor 
Diskontované provozní 

Cash flow (Kč) 

Rok 0 1,00 0,00 

Rok 1 0,87 -215 410,02 

Rok 2 0,76 -179 328,18 

Rok 3 0,66 -155 937,55 

Rok 4 0,57 -135 597,87 

Rok 5 0,50 -117 911,19 

Rok 6 0,43 -102 531,47 

Rok 7 0,38 -89 157,80 

Rok 8 0,33 -77 528,52 

Rok 9 0,28 -67 416,11 

Rok 10 0,25 -58 622,70 

Rok 11 0,21 -55 742,84 

Rok 12 0,19 -48 472,04 

Rok 13 0,16 -42 149,60 

Rok 14 0,14 -36 651,82 

Rok 15 0,12 -31 871,15 

Rok 16 0,11 -27 714,04 

Rok 17 0,09 -24 099,17 

Rok 18 0,08 -20 955,80 

Rok 19 0,07 -18 222,43 

Rok 20 0,06 -15 845,59 

 

Tabulka 10 Varianta B - vypočítané hodnoty, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Název položky Vypočítaná hodnota (v Kč) 

Průměrné provozní cashflow -248 777,52 

Celkové Cash flow provozní -1 521 165,90 

NPV čistá současná hodnota -2 721 165,90 
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Čistá současná hodnota u varianty B činí – 2 721 165 Kč, celkové provozní cash flow za 

dobu životnosti projektu je ve výši – 1 521 165 Kč, Viz. Tabulka 10. Při výpočtu těchto dat 

bylo predikováno zvýšení nákladů na vytápění o 3% ročně. 

5.3.3. Varianta C 

Investiční náklady u varianty C – vytápění pomocí tepelného čerpadla země/voda, 

činí 2 700 000 Kč. Průběh cash flow  je vyznačen v Tabulka 11. 

Tabulka 11 TČ země/voda - cash flow v průběhu let, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Období Diskontní faktor 
Diskontované provozní 

Cash flow (Kč) 

Rok 0 1,00 0,00 

Rok 1 0,87 -136 533,61 

Rok 2 0,76 -100 758,91 

Rok 3 0,66 -87 616,44 

Rok 4 0,57 -76 188,21 

Rok 5 0,50 -66 250,62 

Rok 6 0,43 -57 609,23 

Rok 7 0,38 -50 094,98 

Rok 8 0,33 -43 560,86 

Rok 9 0,28 -37 879,01 

Rok 10 0,25 -32 938,27 

Rok 11 0,21 -39 366,78 

Rok 12 0,19 -34 231,98 

Rok 13 0,16 -29 766,94 

Rok 14 0,14 -25 884,30 

Rok 15 0,12 -22 508,08 

Rok 16 0,11 -19 572,25 

Rok 17 0,09 -17 019,34 

Rok 18 0,08 -14 799,43 

Rok 19 0,07 -12 869,07 

Rok 20 0,06 -11 190,50 
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Tabulka 12 Varianta C - vypočítané hodnoty, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Název položky 
Vypočítaná hodnota (v 

Kč) 

Průměrné provozní cash flow -159 389,66 

Celkové provozní cash flow -916 638,80 

NPV čistá současná hodnota -3 616 638,80 

 

Čistá současná hodnota u varianty C činí – 3 616 638 Kč, celkové provozní cash flow bylo 

za dobu projektu vypočítáno na hodnotu – 916 638 Kč, Viz. Tabulka 12. U této varianty 

bylo predikováno roční zvýšení nákladů na vytápění o 3%. 

5.4. Zhodnocení variant 

Z níže uvedené Tabulka 13 vyplývá, že nejvyšší čistá současná hodnota vychází u 

varianty B, tedy vytápění pomocí tepelného čerpadla Vzduch/Voda. 

Tabulka 13 Srovnání NPV, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Typ vytápění Výše NPV (Kč) 

Kondenzační kotel -3 350 036 

TČ vzduch/voda -2 721 166 

TČ země/vzduch -3 616 639 

 

Pro přehlednost jsou hodnoty NPV, Viz. Graf 3. 
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Graf 3 Graf - srovnání NPV, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z výše uvedených výpočtů a zjištěné hodnoty lze doporučit jako vytápění variantu B, tedy 

vytápění pomocí Tepelného čerpadla vzduch/voda.  

Tabulka 14 Porovnání variant, Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Název vytápění 
Investiční 

náklady (Kč) 

Průměrné 

roční 

náklady 

(Kč) 

Návratnost 

investice do 

vytápění 

pomocí TČ 

vzduch/voda 

v porovnání 

s ostatními 

Kondeznační kotel 988 110,00 381 651,84 1,59 

TČ vzduch/voda 1 200 000,00 248 777,52 0,00 

TČ země/voda 2 700 000,00 159 389,66 16,78 

Na základě přání investora, který na začátku projektu preferoval vytápění pomocí 

tepelného čerpadla vzduch/voda, byla vytvořena tabulka se srovnáním návratnosti investice 

v porovnání s ostatními variantami. Viz. Tabulka 14. 
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6. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout a vypracovat technicko-ekonomické 

zhodnocení vytápění pro polyfunkční dům, jehož výstavbu plánuje investor, společnost 

PPRgroup s.r.o. v Ostravě - Vítkovicích. Polyfunkční dům bude třípatrový, o celkové 

podlahové ploše zhruba 2688 m
2
.  

Na základě těchto hodnot jsem vypočítala pomocí specializovaného kalkulátoru 

tepelné ztráty objektu, které činí 120.3 kW. Celková spotřeba tepla v objektu by se měla 

pohybovat okolo 235572 kWh/rok (848.1 GJ/rok).  

Na žádost investora, společnosti PPRGroup s.r.o., byly zvoleny celkem čtyři 

varianty vytápění plánovaného objektu a to pomocí kondenzačního plynového kotle, 

tepelného čerpadla na principu vzduch/voda, tepelné čerpadla země/voda, nebo pomocí 

solárních panelů. Solární vytápění bylo však po konzultaci s odborníky přes vytápění 

zamítnuto z důvodu, protože by nebylo možné umístit fyzicky dostatek solárních panelů na 

střechu budovy. Investorem bylo zamítnuto vytápění pomocí elektřiny a tuhých paliv., 

Odmítnutí tuhých paliv bylo zejména z důvodu náročnosti na obsluhu, transport a také 

kvůli absenci skladovacích prostor pro tuhá paliva. Z výše uvedených uvažovaných variant 

byla investorem nejvíce preferovaná varianta B – vytápění pomocí tepelného čerpadla 

země/voda. 

V této práci byly popsány druhy vytápění objektů, které lze v dnešní době použít, 

včetně investorem zamýšlených variant vytápění. Dále byly popsány způsoby hodnocení 

investic v podniku po teoretické stránce a tyto způsoby pak byly využity v závěru 

k doporučení nejvýhodnější varianty. 

Jako dodavatelé tepelných systému byly kontaktovány společnosti Viessmann, 

s.r.o. a Tepelná čerpadla IVT, s.r.o., zejména z důvodu jejich specializace na instalaci 

tepelných systémů pro velké komerční objekty. Na základě jejich zaslané cenové nabídky 

pak byly pak vypočítány celkové náklady na provoz tepelného zařízení. Do těchto výpočtů 

jsem zahrnula také každoroční 3% růst nákladů, u vytápění pomocí kondenzačního kotle 

byly tyto náklady zvyšovány o 5%. Mimo celkové náklady byla vypočítána také čistá 

současná hodnota, pomocí které lze doporučit nejlepší možnou variantu.  
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Z vypracované Tabulka 6, je patrné, že nejnižší průměrné roční provozní náklady 

jsou u varianty C (tepelné čerpadlo země/voda), ve výši 159 389,66 Kč. Tato varianta je ze 

všech tří druhů vytápění nejnákladnější na počáteční investice, zejména z důvodu 

náročnosti stavebních prací. Nutné jsou investice ve výši 2 700 000 Kč.  

Naopak nejnákladnější variantou, co se průměrných provozních nákladů týká, je 

varianta A – vytápění pomocí kondenzačního plynového kotle. U této varianty činí 

průměrné roční náklady 381 651,84 Kč, při celkových investičních nákladech 988 110 Kč.  

V investičních nákladech není zahrnuta otopná soustava, tedy radiátory a 

příslušenství, protože developerský projekt je ve velmi malé fázi rozpracovanosti. Cena 

otopných soustav je však podobná pro všechny varianty vybraných variant a neovlivní 

nikterak razantně celkovou výhodnost investice. 

Jednotlivé metody byly mezi sebou porovnány pomocí výše NPV. V tomto případě 

se jeví jako nejvýhodnější investice Varianta B – vytápění pomocí tepelného čerpadla 

Vzduch/voda, které má ze všech tří variant nejvyšší hodnotu NPV - 2 721 166 Kč. Doba 

návratnosti tohoto typu vytápění činí 1 a půl roku v porovnání s vytápěním pomocí 

kondenzačního kotle a necelých 17 let v porovnání s vytápěním pomocí tepelného čerpadla 

země/voda. 

Z tohoto důvodu tak mohu investorovi doporučit jeho preferovanou variantu, 

vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda od společnosti Tepelná čerpadla IVT 

s.r.o., které má nejvyšší míru NPV - 2 721 166 Kč, při průměrných ročních provozních 

nákladech 248 777 Kč a investičních nákladech 1 200 000 Kč. Mezi další výhody tohoto 

vytápění mohu zařadit jeho lehkou ovladatelnost, ekologičnost oproti tuhým palivům a 

také absenci drahých geologických vrtů (jako je tomu v případě čerpadla země/voda). 
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