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ABSTRAKT 

 

Předmětem diplomové práce „Investiční rozhodování v oblasti údržby předávacích 

stanic“ je využití metod hodnocení investičních projektů pro hodnocení budoucích investic. 

V první části jsou vymezeny způsoby vzniku nákladů a vysvětleny pojmy týkající se údržby 

výrobních prostředků. V druhé části jsou uvedeny jednotlivé metody hodnocení investičních 

projektů včetně jejich výhod a nevýhod. V praktické části jsou aplikovány vybrané metody 

hodnocení investičních projektů na reálné investiční projekty z oblasti údržby ve společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s. V závěru jsou shrnuty jak teoretické, tak praktické poznatky, včetně 

doporučení pro budoucí investiční rozhodování. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis “Investment Decisions Making in the Field of Tranfer  Stations  

Maintenance” is how to use investment projects evaluation Methods for future investment 

evaluation.  In the first part the ways of costs arising are defined and the concept of means 

production maintenance is explained.  In the second part of this thesis the individual methods 

of the investment projects evaluation including their advantages and disadvantages are 

specified.  In the practical part of this thesis the selected methods of the investment projects 

evaluation in the field of the maintenance in Veolia Energie ČR, a.s. are applied. 

In the conclusion of this thesis the theoretical and practical knowledge including future 

investment decision recommendations are summed up. 
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1 ÚVOD 

Pro podnikový management je jednou z nejzávažnějších činností rozhodování o 

budoucích investicích. Investice tvoří most mezi současným stavem a budoucím vývojem 

podniku. Investiční rozhodování je tedy jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších 

činností, kterými se musí vlastníci a firemní management podniku zabývat, neboť v tržní 

ekonomice je hlavním a základním kritériem úspěšnosti každé činnosti její ekonomická 

efektivnost. Ve správných investičních rozhodnutích je zajištěna budoucí prosperita a 

ziskovost firmy. Naopak nesprávným rozhodnutím je možné dlouhodobě narušit činnost 

firmy nebo dokonce v některých případech způsobit i její zánik. Protože různá míra nejistoty 

provází většinu výsledků investičního rozhodování, je velmi důležité, aby se firemní 

management věnoval investičnímu rozhodování s určitou důležitostí, která podniku zajistí 

úspěch v jejím konkurenčním prostředí. 

Základním kamenem investičního rozhodování je hodnocení investičních projektů 

z hlediska jejich ekonomické efektivnosti založené na moderních metodách hodnocení 

investičních projektů. Při hodnocení investičních projektů je pro firemní management zásadní 

kvalita vstupních informací a dat. Jako informace je myšlena hodnota pořizované investice a 

výše peněžních toků plynoucích z provozování projektu. Relevantní zajištění vstupních 

informací je, vzhledem k dlouhodobému horizontu a závislosti na mnoha faktorech, velmi 

obtížné. 

Smyslem investičního rozhodování je souhrnně analyzovat všechny ekonomické efekty, 

které by konkrétní investice svojí realizací vyvolala, a posoudit jejich celkový přínos pro 

podnik. Následně na základě všech těchto informací lze odpovědně rozhodnout o přijetí 

investice či její nepřijetí.  

Hodnocení efektivnosti investičních projektů však není spojeno pouze s fází rozhodování 

o investici. Hodnocení jejich efektivnosti se použije i v průběhu provozu projektu nebo po 

jeho úplném ukončení. Poskytuje totiž zpětnou vazbu managementu podniku, případně mu 

umožní učinit rozhodnutí, která ovlivní další peněžní toky projektu. 

Při hodnocení každého investičního projektu jsou porovnávány budoucí výdaje a příjmy. 

Mezi významné výdaje budoucího investičního záměru je nezbytné zařadit také náklady 

vznikající v průběhu provozu projektu v délce jeho životnosti. Analýza vznikajících nákladů 

je základním nástrojem pro odhad budoucích finančních přínosů investičního projektu. V 

současné době silné konkurence a globalizace si již nelze představit firmu, která by 

nevěnovala pozornost sledování nákladů a jejich systematickému snižování. Efektivní systém 
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řízení nákladů je základem strategického řízení firem, pomáhá odolávat konkurenčním tlakům 

a zvyšovat vlastní efektivitu. Základem řízení nákladů je dostatečně věrohodné nákladové, 

případně manažerské účetnictví, které slouží k evidenci jednotlivých druhů nákladů, jejich 

přiřazení jednotlivým výkonům, a využití těchto nákladů pro plánování, operativní řízení i 

podporu strategických rozhodnutí, jako například o ekonomické efektivitě budoucích investic 

spojených s rekonstrukcemi.    

Právě analýza vznikajících nákladů s následným hodnocením investičních projektů 

spojených s rekonstrukcí bude předmětem praktické části této diplomové práce. Diplomová 

práce bude řešena ve firmě Veolia Energie ČR, a.s. a bude zaměřena na hodnocení a 

porovnání investičních projektů, které mají rozdílnou výši budoucích investic a rozdílné 

náklady na provoz. Vedle sledování absolutní výše nákladů bude pozornost věnována také 

struktuře těchto nákladů, protože ne všechny náklady lze rekonstrukcí ovlivnit.  

V práci budou použity matematicko-statistické metody a metody hodnocení efektivnosti 

investičních projektů.  

Cílem této práce je zhodnocení efektivnosti vybraných investičních záměrů pomocí 

vhodných metod hodnocení investičních projektů. Dílčím cílem teoretické části bude 

provedení výběru vhodných metod pro hodnocení efektivnosti investice. Úkolem je vybrat 

takové metody, díky nimž by hodnocení v rámci hlavního cíle bylo co nejpřesnější a 

nejobjektivnější vzhledem k dlouhodobým cílům a provozní strategii podniku. 

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichž prvních pět tvoří teoretickou část. 

Kapitoly šestá a sedmá jsou věnovány praktické části a aplikaci teoretických poznatků na 

konkrétní investiční projekty z reálné praxe. Poslední kapitolu tvoří závěr, ve kterém bude 

shrnuta celá diplomová práce, a budou zde uvedeny přínosy diplomové práce. 

V současné době firemní management, u tohoto typu investic, neprovádí rozhodování o 

realizaci rekonstrukce provozované technologie na základě hlubšího hodnocení a za použití 

metod hodnocení efektivnosti investičních projektů. Z tohoto důvodu bude mít diplomová 

práce přínos pro management podniku zejména v tom, že mu poskytne nový pohled na 

realizaci investičních projektů a jejich finančních dopadů, a to jak v konkrétních úsporách 

provozních nákladů, tak v komplexním investiční hodnocení projektu, zejména na základě 

ukazatele čisté současné hodnoty a doby návratnosti.  
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Veolia Energie ČR, a.s. 

 

V zadání diplomové práce je zmíněna společnost Dalkia Česká republika, a.s., v průběhu 

řešení diplomové práce došlo ke změně názvu společnosti na Veolia Energie ČR, a.s., 

z tohoto důvodu zde bude společnost velmi zjednodušeně představena. „Skupina Veolia 

Energie v ČR je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla, chladu, elektřiny a 

dalších energetických komodit. Zároveň je evropským lídrem v poskytování energetických 

služeb pro města, obce a jejich obyvatele, dále zdravotnická a školská zařízení, průmyslové 

podniky, veřejné instituce i klienty z terciárního sektoru“[20]. 

Základní činností skupiny Veolia Energie v České republice je výroba, rozvod a dodávka 

tepelné energie. Ekologicky šetrným způsobem dodávat dálkové teplo do více než 260 tisíc 

domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském, Jihočeském a Karlovarském 

kraji a v Praze. Ve městech, kde Veolia Energie ČR, a.s. podniká, je schopna garantovat 

dlouhodobý vývoj cen tepla. Zákazníky Veolia Energie ČR, a.s. jsou průmyslové podniky, 

zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní a administrativní centra. 

„Veolia Energie ČR, a.s., je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a 

elektrické energie v zemi a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu, mimo 

jiné se také zabývá výrobou tepla a elektřiny v kombinovaném cyklu neboli kogenerace, která 

zvyšuje účinnost využití energie paliv“[20]. 

Sítě tepla i chladu provozované skupinou Veolia pomáhají naplňovat každodenní potřeby 

zákazníků a soustřeďují v sobě mnohé výhody: 

 stálý přehled nad energetickými výdaji, 

 snížení znečištění ovzduší. 

Veolia Energie ČR, a.s.), jakožto jednička mezi provozovateli tepelných sítí v Evropě, je 

schopna reagovat i na ty nejnáročnější požadavky zákazníků v zemích s chladným podnebím 

včetně České republiky. 

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. organizačně tvoří čtyři regiony (Region Severní 

Morava – viz Obr. 1, Region Střední Morava, Region Východní Morava a Region Čechy). 

Pro diplomovou práci, zabývající se investičním rozhodováním na třech předávacích stanicích 

a analýzou vznikajících nákladů na provoz a údržbu předávacích stanic, byl zvolen Region 

Severní Morava (dále jen RSEM), který je největším regionem v rámci Veolia Energie ČR, 

a.s. a tedy také možnost využití závěrů je zde nejvíc aplikovatelné. 
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REGION SEVERNÍ MORAVA (dále jen RSEM) 

RSEM představuje největší organizační jednotkou Veolia Energie ČR, a.s. a zároveň také 

produkuje nejvyšší podíl výroby tepla z obnovitelných zdrojů tzv. OZE - biomasy. 

„Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (cca 342km) 

dodává tepelnou energii zhruba 105 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, 

nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě a Krnově a 

okolních městech“[20]. 

Dále je RSEM významným výrobcem elektřiny a poskytovatelem podpůrných a 

systémových služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR. 

Nejvýznamnějšími zákazníky v RSEM jsou velká bytová družstva, průmyslové a 

potravinářské podniky, velká nákupní a zábavní centra v Ostravě a Krnově. 

Region Severní Morava tvoří čtyři závody: Závod Elektrárna Třebovice, Závod Ostrava 

Střed, Závod Krnov a Závod Distribuce a služby. Z Obr. 1 Organizace závodů RSEM je také 

patrné organizační členění závodu distribuce a služeb (dále jen ZDS) na jednotlivé sektory 

v Ostravě a v Krnově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizace RSEM 
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3 POJETÍ A VZNIK NÁKLADŮ 

 

Dříve než se budou rozebírat a rozpoznávat náklady v různých souvislostech je nezbytné 

položit si otázku, co se vlastně za náklad považuje. Samozřejmostí bude fakt, že jinak bude 

náklady vnímat účetní a jiným způsobem manažer, který se zaměřuje na strategický rozvoj. 

Různé účely, ke kterým jsou náklady evidovány, vyžadují tyto náklady pojímat z různých 

hledisek, které v zásadě respektují rozdělení účetnictví jako takového. Z pohledu externího 

uživatele, přistupuje k definici nákladů jedno z hledisek, které je vymezeno finančním 

účetnictvím, druhé hledisko se na náklady dívá z pohledu manažerského.  

V zásadě se rozlišují dvě základní pojetí nákladů: 

 finanční pojetí nákladů, 

 manažerské pojetí nákladů. 

Z pohledu manažerského pojetí nákladů lze náklady následně členit na hodnotové a 

ekonomické pojetí (viz Obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů 

 

3.1 Finanční pojetí nákladů 

Vnímání nákladů z pohledu finančního pojetí představuje úbytek ekonomického 

prospěchu, jenž se projevuje přírůstkem dluhů nebo úbytkem aktiv a který vede následně 

v hodnoceném období ke snížení vlastního kapitálu. Stejně jako u finančního účetnictví 

náklady jsou evidovány jako spotřeba externích vstupů evidovaných v účetním systému. 

Základní charakteristikou tohoto pojetí nákladů je také skutečnost, že náklady zde jsou 

Pojetí nákladů 

Finanční pojetí Manažerské pojetí 

Hodnotové pojetí Ekonomické pojetí 
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vyjadřovány v účetních cenách, tedy cenách, za které byla spotřebovaná aktiva pořízena, či 

v evidované hodnotě nárůstu pasiv. 

 

3.2 Manažerské pojetí nákladů 

Manažerské účetnictví vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, 

účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou 

činností. Přiřazování nákladů je jednou ze základních funkcí manažerského účetnictví. 

V rámci manažerského pojetí nákladů jsou dále rozlišeny dva přístupy, které se poněkud liší 

svojí radikálnosti ve vnímání neúčetních nákladů. 

HODNOTOVÉ POJETÍ NÁKLADŮ – poskytuje informace o průběhu právě 

probíhajících podnikových procesů, jejich řízení a kontrolu. Spotřebované ekonomické vstupy 

se zde oceňují v cenách, které odpovídají jejich současné reálné hodnotě. Od právě 

uskutečňované aktivity se očekává, že nezajistí pouze návratnost investovaného kapitálu, ale 

také nárůst ekonomických zdrojů. Tento nárůst se předpokládá v jejich původní výši a 

v cenách, které odpovídají jeho aktuální výši. Náklady v hodnotovém pojetí zahrnují jak 

náklady shodné s finančním účetnictvím, tak náklady, jenž jsou vykazovány v manažerském 

účetnictví, na rozdíl od finančního účetnictví, v jiné výši nebo jim nejsou vykazovány vůbec – 

tyto náklady se označují jako náklady kalkulační. 

EKONOMICKÉ POJETÍ NÁKLADŮ – souvisí s konceptem oportunitních nákladů. 

Takové pojetí nákladů odpovídá hodnotě, kterou lze získat nejefektivnějším využitím těchto 

nákladů, nebo představují maximální efekt, který vznikl na danou alternativu použitím 

omezených zdrojů. 

Předpokladem pro jakoukoli nákladovou optimalizaci či snižování nákladů je náklady 

poznat a pochopit podstatu jednotlivých nákladových položek, které v podniku vznikají. 

Základním předpokladem pro aplikaci následujících nástrojů manažerského účetnictví je 

provedení klasifikace nákladů dle různých kritérií. Náklady můžeme členit dle různých 

hledisek a kritérií, které nám následně mohou pomoci ke snahám o optimalizaci nebo úsporu 

těchto nákladů. 

 

3.2.1 Druhové členění nákladů  

Druhové členění nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů v běžném 

finančním účetnictví. V rámci této klasifikace jsou náklady členěny náklady dle druhu 
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spotřebovaného externího vstupu do podnikového transformačního procesu. Jedná se o 

rozdělení nákladů, které odpovídá finančnímu pojetí nákladů. Toto členění nákladů se používá 

i při konstrukci standardních účetních výkazů, např. při tvorbě výkazů zisku a ztrát.  

Mezi standardní nákladové druhy patří: 

 spotřeba materiálu a energie, 

 osobní náklady (mzdy, sociální náklady) 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 použití externích prací a služeb, 

 finanční náklady. 

Druhové členění nákladů je pro snahu o nákladovou optimalizaci nezbytné. Relativní 

podíl jednotlivých nákladových druhů pomáhá organizacím napovědět, jakou roli hraje určitý 

nákladový druh a jaký je jeho význam. Tímto způsobem lze také poznat, na které nákladové 

druhy je třeba se zaměřit při snaze o nákladovou optimalizaci nebo v jaké absolutní hodnotě 

se projeví relativní úspora určitého nákladového druhu. Na druhé straně, při tomto způsobu 

členění nákladů, nelze zjistit, k jakému účelu byly náklady vynaloženy, to znamená, k jakým 

činnostem a aktivitám se tyto náklady vztahují a jaká je jejich vazba na podnikové výkony. 

 

3.2.2 Rozdělení nákladů podle účelu, k němuž byly vynaloženy  

Pro určení vztahu jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a jejich 

efektivnosti se používá několik odlišných členění.  

Prvním z nich je členění nákladů na: 

 náklady technologické, 

 náklady na obsluhu a řízení. 

Náklady technologické – jedná se o náklady, které jsou bezprostředně vyvolány nějakou 

technologií nebo s ní nějakým způsobem účelově souvisí. 

Náklady na obsluhu a řízení – tyto náklady slouží k zajištění doprovodných činností 

technologického procesu. Jedná se o náklady zajišťující podmínky a infrastrukturu samotného 

výrobního procesu. 

Obvykle je velmi obtížné definovat, která nákladová položka ještě souvisí bezprostředně 

s výrobní technologií a která položka je vyvolána obsluhou transformačního procesu jako 

celku. Toto rozdělení je však výchozím bodem pro určení nákladů ve vztahu k jednotce 

výkonu dané organizace. 
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Pro rozhodovací proces je velmi často nezbytné vyjádřit náklady ve vztahu ke 

konkrétnímu výkonu či jednici. Podle tohoto pohledu jsou náklady děleny na: 

 náklady jednicové, 

 náklady režijní. 

Náklady jednicové – jsou tou částí nákladů technologických, které nejenom že souvisí 

s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí přímo s jednotkou prováděného 

výkonu, jakou je např. jeden výrobek. 

Náklady režijní – představují náklady, které není možné nějakým jednoduchým způsobem 

vztáhnout k určité konkrétní činnosti nebo výkonu. Jde o náklady na obsluhu a řízení, které 

tvoří tu část nákladů technologických, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale 

s technologickým procesem jako celkem. 

Mezi účelové členění nákladů se často řadí i klasifikace nákladů podle odpovědnosti za 

jejich vznik. V rámci této klasifikace se konkretizuje vztah nákladů k určitému 

vnitropodnikovému středisku, v jehož kompetenci určité aktivity a činnosti probíhají a jehož 

pracovníci nesou odpovědnost za vznik a výši nákladů. Zvláštní kategorii manažerského 

účetnictví, které využívá tohoto účelového členění nákladů, se označuje jako odpovědnostní 

účetnictví. 

Odpovědnostní účetnictví je nástrojem, jehož primární funkcí je motivovat odpovědnostní 

střediska k racionalizaci prováděných činností a ke zvyšování efektivnosti cestou 

zkvalitňování informací o jejich individuálním hospodaření v rámci celého podniku. 

 

3.2.3 Kalkulační členění nákladů  

Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat účelnost 

a účelovost jejich vynaložení. Snaha o dosažení této účelnosti a účelovosti je v praxi 

představována snahou identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým činnostem a 

výkonům. Podstatou této úvahy je schopnost podniku nebo jeho řídícího subjektu přiřadit 

náklady těmto podnikovým výkonům. V tradičním pojetí se jedná o předmět kalkulace, 

kalkulační jednici a v souvislosti s moderními manažerskými nástroji a metodami se dnes 

často užívá termínu nákladový objekt. 

Náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému objektu lze rozčlenit do dvou 

kategorií: 

 přímé náklady, 

 nepřímé náklady. 
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Náklady přímé – jsou náklady, které lze specificky a exkluzivně vztáhnout k nějakému 

nákladovému objektu (např. výrobku). 

Náklady nepřímé – představují takové náklady, které nemohou být specificky a 

exkluzivně vztaženy k určité aktivitě, protože vazba mezi nákladem a objektem neexistuje 

nebo vazbu není možné v rámci účetní evidence nákladů identifikovat. Jedná se tedy o 

náklady režijní. [15]  

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomoci tzv. 

typového kalkulačního vzorce (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1 Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1. - 4. Vlastní náklady výroby 

(provozu) 

5. Správní režie 

1. - 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. - 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. - 7. Cena výkonu (základní) 

 

Možné využití kalkulací nákladů: 

 podklady pro stanovení cen výrobků, prací a služeb, 

 sestavení rozpočtu nákladů hospodářských středisek, 

 kontrola a rozbor hospodárnosti výroby, 

 porovnání a zhodnocení vývoje nákladů v časové řadě, 

 sestavení a kontrola rentability jednotlivých výrobků, prací a služeb, 

 podklady pro optimalizační úlohy. 
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Podle toho, zda náklady budou plánovány nebo zjišťovány na kalkulační jednici, 

z hlediska času jsou rozlišeny kalkulace: 

 předběžné – sestavované před provedením výkonu (může se jednat o kalkulace 

operativní, plánované, propočtové), 

 výsledné – sestavované o provedení výkonu. 

 

Z metodického hlediska jako: 

 kalkulace postupné – kdy se spotřebované polotovary vlastní výroby z předchozí fáze 

oceňují v kalkulaci fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny jednou 

položkou v kalkulaci, 

 kalkulace průběžné – v nichž se spotřebované polotovary nebo jiné výkony 

z předchozích fází výroby vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního 

vzorce, tj. v jednotlivých původních položkách nákladů. [19] 

3.2.4 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

Jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů je členění nákladů ve vztahu 

k objemu prováděných výkonů. Tento způsob členění nákladů je považován za specifický 

nástroj manažerského účetnictví, jelikož na rozdíl od výše uvedených klasifikací, které byly 

zaměřeny v podstatě na minulé, již spotřebované náklady, je cílem členění ve vztahu 

k výkonům zaměřeno na zkoumání chování nákladů při předpokladu rozdílných variant 

objemu budoucích výkonů. Vzhledem k reakci na změnu objemu výkonu se stává toto členění 

základním nástrojem manažerského rozhodování. 

V rámci této klasifikace jsou rozlišovány tyto základní kategorie nákladů: 

 variabilní náklady, 

 fixní náklady. 

Náklady variabilní (proměnné) – představují takové náklady, které se ve své absolutní 

výši mění v závislosti na objemu výroby. Tato závislost může být proporcionální (viz Obr. 3), 

jde o náklady proporcionálně proměnné.  

Příkladem proporcionálních variabilních nákladů může být spotřeba přímého materiálu 

nebo energie spotřebovaná k provozu strojů. Při výrobě může nastat situace, kdy náklady 

porostou rychleji než objem produkce, v tomto případě hovoříme o nadproporcionálních 

nákladech. Na druhé straně náklady, které rostou pomaleji, než objem produkce označujeme 

jako podproporcionální náklady. [15]  
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Objem výkonů podniku (ks) Objem výkonů podniku (ks) 

Náklady fixní (stálé) – tyto náklady lze definovat jako náklady, které se ve své absolutní 

výši nemění v daném rozmezí objemu výroby. V přepočtu na jednici výroby tudíž budou mít 

tyto náklady s růstem objemu výroby degresivní charakter. Příkladem fixních nákladů mohou 

být odpisy hmotného majetku při použití lineární odpisové metody. Fixní náklady nejsou 

vždy absolutně stálé. Absolutní výše fixních nákladů se může měnit skokem na jinou úroveň 

při výrazné změně objemu výroby. Jsou tudíž převážně závislé na čase. Fixní náklady jsou 

charakteristické tím, že zatímco celkové fixní náklady (viz Obr. 3) zůstávají při různých 

úrovních aktivity podniku konstantní, jednotkové fixní náklady, tedy fixní náklady připadající 

na jednotku produkce, se s růstem objemu výkonu podniku snižují. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Celkové fixní a variabilní náklady 

 

Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace může být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informaci získáme, bude-li zvolena za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné 

zvýšení kvality řízení daného procesu. Bude-li naopak zvolena za zkoumanou výrobní 

jednotku celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. 

Mezi oběma je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme 

analýzu nákladů, obvykle za ní lze považovat hospodářské popř. nákladové středisko. [19] 

 

3.2.5 Relevantní a irelevantní náklady 

Vedle tradičních metod klasifikace nákladů, které zde byly doposud popsány a které se 

vztahují k samotnému charakteru nákladů, existují další metody klasifikace, které se vztahují 
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k budoucím manažerským rozhodnutím a bývají označovány také jako klasifikace nákladů 

v manažerském rozhodování. Ve své podstatě, spíše než o obecné členění, jde o určité 

koncepty, které se při tvorbě manažerských rozhodnutí uplatňují.  

U relevantních nákladů se jejich výše v závislosti na přijetí nebo nepřijetí daného 

rozhodnutí změní. Na druhé straně irelevantní náklady zůstanou neměnné bez ohledu na to, 

která varianta daného manažerského rozhodnutí bude přijata. Zvláštní formou relevantních 

nákladů jsou pak rozdílové náklady, které přestavují rozdíl mezi náklady před přijetím 

rozhodnutí a po klasifikaci jeho dopadů.  

Koncept relevantních a irelevantních nákladů začal být používán pro hodnocení 

manažerských rozhodnutí s cílem eliminovat zkreslení, která mohou do rozhodovacího 

procesu přinést irelevantní náklady a jejich zahrnutí do rozhodovacího procesu. 

 

3.2.6 Utopené náklady 

Utopené náklady, nebo někdy také umrtvené náklady, je termín, který se používá pro 

vymezení další kategorie manažerských nákladů. Jedná se o náklady, které byly v minulosti 

vynaloženy a které nemohou být změněny žádným rozhodnutím učiněným v budoucnosti. 

Jedná se opět o určitou variantu irelevantních nákladů. Pro manažerské rozhodování je 

potřebné si uvědomit, že ačkoli se tyto utopené náklady mohou týkat daného rozhodnutí, měly 

by být, vzhledem ke svému charakteru, z posuzování při tvorbě rozhodnutí vyloučeny, 

protože stejně jako irelevantní náklady mohou negativně ovlivnit výsledek rozhodovacího 

procesu. 

 

3.2.7 Oportunitní náklady 

V rámci ekonomického pojetí jsou mezi náklady řazeny také položky, které jsou 

v účetnictví evidovány v jiné výši, nebo nejsou evidovány vůbec. Můžeme tedy náklady ve 

vztahu ke svému pojetí rozčlenit na: 

 Implicitní náklady – jsou v rámci účetnictví v přesné výši evidovány, 

 Explicitní náklady – v účetnictví evidovány nejsou, případně jsou evidovány v jiné 

výši, ale v rámci ekonomického posuzování je bereme v úvahu. 

 

Oportunitní náklady, nazývané také náklady obětované příležitosti nebo alternativními 

náklady, nejsou v přesné výši účetnictvím evidovány a mají charakter implicitních nákladů. 
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Představují hodnotu ušlého příjmu z alternativy, jejíž přijetí bylo akceptováním zvolené 

alternativy znemožněno. Jedná se v podstatě o ušlý zisk z rozhodnutí, které jsme nepřijali. 

Oportunitní náklady jsou stejně jako předešlé náklady řazeny mezi náklady vyjádřené 

z pohledu manažerského rozhodování. Při tvorbě manažerských rozhodnutí a posuzování 

jednotlivých variant je ovšem nezbytné posuzovat nejenom explicitní náklady, evidované 

v účetnictví, ale také náklady a výnosy implicitního charakteru, které v účetnictví nenajdeme. 

Takové náklady mohou mít na manažerské rozhodování velmi významný vliv. Oportunitní 

náklady je tak možné kvantifikovat pouze v případě, že posuzujeme dvě nebo více 

rozhodovacích variant. Uplatňují se zejména v případě, že jsme při rozhodování omezení 

v oblasti zdrojů. [15] 

Analýza nákladů má většinou jednu podstatnou slabinu, a to, že nepočítá s alternativními 

náklady. Přičemž alternativní náklady jsou nedílnou součástí celkových nákladů v pojetí 

neoklasického modelu, takže je nelze opomenout a je nutné je zařadit a doplnit do 

podnikohospodářských celkových nákladů. [19] 
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4 ÚDRŽBA VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Prioritou každé organizace, zabývající se touto problematikou, je stanovení politiky a 

koncepce údržby. Pro tyto účely je nezbytné přesně definovat pojmy, jako je místo a program 

údržby. Prostor, kde mají být prováděny specifické stupně údržby zařízení, je v organizacích 

označen místem údržby. Programem údržby je v organizacích nazýván souhrn všech 

údržbářských úkolů, vypracovaný pro konkrétní systém v dané koncepci údržby a okolností, 

které předpokládají, že je výrobní zařízení v provozu. 

 

S rozvojem technické úrovně výrobních prostředků roste význam údržby. Údržba má na 

ekonomiku následující vliv:  

 doba oprav, seřizování a údržby - předurčují časové využití výrobních kapacit, 

 kvalita oprav, seřizování a údržby – determinuje množství a kvalitu výroby a 

ekonomiku. 

Jak z doby, tak z kvality údržbářských prací tedy vyplývá, že se údržba přímo podílí na tvorbě 

ekonomiky. Přitom její náklady zatěžují podnikové hospodaření. Náklady na údržbu jdou na vrub 

výrobních nákladů. 

Údržba je obecný pojem pro řadu úkolů ve velmi odlišných typech odvětví a všech 

druzích pracovních prostředí. Z pohledu terminologie je údržba definována jako "kombinace 

všech technických, administrativních a řídících činností v průběhu životního cyklu objektu 

zaměřených na udržení objektu ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může plnit 

požadovanou funkci"[10]. 

Činnost údržby zahrnuje kontroly, zkoušky, měření, výměny, seřizování, opravy, 

udržování, zjišťování závad, výměnu dílů, obsluhu, mazání a úklid. Údržba má zásadní 

význam pro zajištění trvalé produktivity, výrobu vysoce kvalitních výrobků a udržení 

konkurenceschopnosti podniku. Je nezbytná k udržování strojů a pracovního prostředí v 

bezpečném a spolehlivém stavu. Má však dopad i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 

4.1 Organizace a řízení údržby 

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází 

se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Dále zahrnuje všechny procesy a činnosti, které 

primárně udržují zařízení, zachovávají jeho funkci a užitnou hodnotu. Údržbu lze tedy zařadit 
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mezi provozní činnosti, které přímo ovlivňují náklady a zisk, protože má přímý dopad na 

kvalitu výroby či služeb.  

V praxi zahrnuje údržba opravy nebo výměny a především pravidelné čištění. Údržba, 

jako každá jiná činnost, znamená náklady, které musí být vyváženy bezproblémovým 

chodem, kvalitou a vyšší efektivností. Náklady a přínosy údržby mohou tedy být jednoznačně 

vyčísleny. 

Nejsložitější údržba je v nepřetržitých provozech (např. kontinuální výroba, serverovny), 

kterým musí zajistit vysoký stupeň provozuschopnosti nebo dostupnosti, většinou na úrovni 

vyšší než 99 %. V těchto provozech se musí provádět údržba plánovaná (formou plánovaných 

odstávek) s daleko větší precizností, než se provádí v běžných provozech. 

Organizace údržby a její metody sledují optimální využití vlastních a cizích zaměstnanců 

při jejím provádění. Cílem tedy je taková organizace údržby, při níž se budou navzájem 

doplňovat vlastní zaměstnanci a externí dodavatelé tak, aby údržba byla co nejkvalitnější a 

zároveň co nejlevnější. V dnešní době firmy pro údržbu svých zařízení využívají čím dál více 

externích poskytovatelů, tedy outsourcingu. Ten se vyplatí zejména u složitých a specifických 

zařízení, u kterých firma nechce nebo nemůže, z důvodu specializace, držet své vlastní 

zaměstnance, ale vyplatí se jí najímat externí firmu nebo dokonce zahrnout údržbu do nájmu 

takového zařízení. 

 

4.2 Členění údržby dle funkcí 

Z pohledu fungování údržby v podniku, je rozlišena údržba na centralizovanou a 

decentralizovanou. 

Centralizovaná údržba 

Výhody: úspora pracovníků, úspora technických prostředků, lepší koordinace ve 

speciálních procesích, lepší využití při sériové výrobě. 

Nevýhody: menší operativnost, větší odloučenost od výrobního procesu. 

Decentralizovaná údržba 

Výhody: vyšší operativnost, těsnější spojení s provozem, lepší znalost provozu.  

Nevýhody: horší koordinace ve speciálních profesích, nebezpečí využívání pro provozní 

operativu, zhoršení podmínek pro systémové plánování a pro začlenění do celopodnikového 

systému řízení. 

Začlenění údržby ve struktuře podniku:  
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 jako specializovaný podnikový útvar nebo závod,  

 do výrobního útvaru, jako součást výrobního provozu,  

 kombinovaný způsob. 

Časové kolísání požadavků provozů na údržbu vede mnohé podniky k externalizaci této 

činnosti. Pro údržbu tedy podniky využívají outsourcing a náklady na údržbu přecházejí z 

fixních nákladů do variabilních [14]. 

Systémy organizace údržby se dělí na: 

 poruchová údržba, 

 preventivní údržba, 

 prediktivní údržba, 

 proaktivní údržba. 

Pravidelná údržba je nezbytná k udržení strojů, vybavení a pracovního prostředí v 

bezpečném a spolehlivém stavu. Chybějící či nedostatečná údržba může vést k nebezpečným 

situacím, úrazům a zdravotním obtížím. Údržba je činnost, při níž některá rizika vyplývají z 

povahy dané práce. Údržba je prováděna ve všech odvětvích a na všech pracovištích. Proto u 

pracovníků provádějících údržbu existuje větší pravděpodobnost, že budou vystaveni různým 

rizikům. 

 

4.2.1 Poruchová údržba 

Poruchová údržba je údržba prováděná po zjištění poruchového stavu a zaměřená na 

uvedení objektu do stavu, ve kterém může vykonávat požadovanou funkci [10].  

Uvádí se v činnost až při poruše, při výskytu zmetků nebo porušení bezpečnosti práce. Je 

to operativní činnost, bez plánování a přípravy. Koordinaci údržbářských činností v 

poruchové údržbě si prakticky lze těžko představit. Finanční prostředky na náhradní díly se 

vynakládají až v případě vyčerpání fyzické životnosti dílů [14]. 

Z okamžitého pohledu tato údržba vykazuje provoz výrobních prostředků s nízkými 

náklady, důvodem jsou dlouhé periody mezi opravami a výměnami až do doby poruchy nebo 

havárie. Z celkového pohledu na údržbu tato údržba však vyvolává zvýšené náklady z důvodu 

větších škod, ke kterým dochází právě ve chvíli dosažení mezního stavu fyzické životnosti. 

Tuto údržbu lze využít pouze u absolutně nedůležitých zařízení nebo u zařízení se 

stoprocentní zálohou. Forma inspekce u poruchové údržby je založena na zkušenostech 

obsluhy, tato forma ale v sobě skrývá možnost vzniku selhání lidského faktoru. 
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4.2.2 Preventivní údržba 

Pod pojmem preventivní údržby se rozumí „údržba prováděná v předem stanovených 

intervalech nebo podle předepsaných kritérií a zaměřená na snížení pravděpodobnosti 

poruchy nebo degradace fungování objektu“ [10]. Preventivní údržba se provádí v souladu se 

stanoveným časovým plánem nebo stanoveným počtem jednotek používání. 

Filozofii preventivní údržby nejlépe vystihuje J. Levitt ve své publikaci: „Effektive 

maintenance is not a destination, but the name of a path-a robust path. The path to effektive 

maintenance includes preventive and predictive maintenance but also more than that. 

Preventive maintenance maintains the status quo. Effektive maintenance aligns a companys 

needs for increasingly efficient maintenance effort, realistic resources, and doing the right 

thing by the employees and the environment.“[8] 

Preventivní údržba navazuje na preventivní prohlídky, inspekci a diagnostiku. Sestává z 

preventivní výměny dílů a preventivních oprav, a to i v případě, že u dílů nedošlo ještě k 

vyčerpání fyzické životnosti. Preventivní údržba na jedné straně zvyšuje náklady na náhradní 

díly, které jsou častěji spotřebovávány, ale na druhé straně snižuje náklady v provozu, protože 

dochází k odstávkám jen s minimální dobou trvání [14]. 

Před samotným vznikem poruchy, aby se předešlo hrozícímu selhání, jsou prováděny 

činnosti, kterou nazýváme preventivní údržbou. Tato údržba v sobě představuje plánované 

činnosti, které jsou založeny na znalosti chování porouchaných součástek. Preventivní údržba 

výrobního zařízení se provádí dle předem stanoveného a schváleného časového plánu 

prohlídek. Samotná údržba je tedy prováděna buď za účelem udržení systému, nebo z důvodů 

předcházení chátrání zařízení.  

V rámci preventivních oprav, si klade preventivní údržba za cíl předcházet poruchám 

včasným vyhledáváním a následným odstraňováním možných příčin jejich vzniku. Je 

navržena tak, aby udržovala efektivní využití výrobních kapacit, a sleduje tři hlavní zásady 

prevence:  

 zachování normálních podmínek, 

 včasné odhalení abnormalit, 

 rychlá reakce. 

Preventivní údržba vyžaduje provedení následujících kroků s ohledem na jedinečnost 

strojů a zařízení:  

 Vytipovat stroje a zařízení pro program preventivní údržby.  

 Definovat činnosti, které budou v rámci preventivní údržby prováděny.  
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 Stanovit časové intervaly mezi definovanými činnostmi.  

 Stanovit systém efektivního plánování dílčích činností preventivní údržby.  

 Vytvořit standardy pořizování a řízení dokumentace plynoucí z preventivní údržby.  

V praxi se preventivní údržba provádí prostřednictvím pravidelných prohlídek, renovací a 

oprav. Činnosti, které se vykonávají během preventivní údržby, spadají do těchto tří typů:  

Typ 1 - Pravidelná péče o běžné součásti a systémy (čištění, mazání, doplňování paliva, 

seřizování atd.).  

Typ 2 - Pravidelné prohlídky vedoucí k odhalení podmínek, jež by mohly vést k poruše 

zařízení či k náhlému selhání.  

Typ 3 - Údržbové práce zahrnující seřizování, opravu, odstraňování a nahrazování 

součástek a prvků, které jsou zatím v relativně raných stadiích hrozícího selhání. 

 

Údržba zaměřena na bezporuchovost identifikuje způsoby, jakými je možné dosáhnout 

požadované bezpečnosti, dostupnosti a ekonomiky provozu pomoci provádění preventivních 

akcí. Nejprve identifikuje poruchové situace, pro jejichž zlepšení může být preventivní údržba 

využita, v analýze se posuzuje frekvence poruch a závažnost jejich důsledků a navrhují se 

možná opatření [6]. 

Za jistou nevýhodu preventivní údržby lze označit odstávky výrobních zařízení, které je 

nezbytné provést, a tím dochází ke ztrátám času. Z tohoto hlediska je tedy důležité mít 

správně naplánované preventivní prohlídky a opravy. 

4.2.3 Prediktivní údržba 

Přístup prediktivní údržby představuje možné odhalení degradace zařízení a řešení 

problémů tak, jak jsou konkrétně identifikovány. To umožňuje schopnost ovládat nebo 

odstranit příležitostné napětí, které předchází významnému zhoršení technického stavu celého 

zařízení nebo jeho části. Tato údržba tedy vede k funkčním schopnostem, ať už současným 

nebo také budoucím. 

Cílem tohoto systému organizace údržby je možnost nashromáždit co nejvíce informací o 

udržovaném zařízení a to průběžně tak, aby byl zcela prokazatelný vývoj změny vlastností a 

parametrů v čase. Poté je možné provést opravu dané části zařízení dříve, nežli dojde k jeho 

poškození nebo havárii, ve zvoleném okamžiku a s již připravenými náhradními díly. 

Následné odstavení výroby je poté plánované, je možné provádět výrobu na „sklad“ a její 

možný výpadek provázejí pouze minimální dopady na následující logistiku zboží a prodeje. 
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Prediktivní údržba se odlišuje od preventivní údržby v podstatě tím, že klade nároky 

údržby spíše na skutečném stavu zařízení. To znamená, že preventivní údržba je založena na 

času nebo na konkrétním předem určeném plánu. Na druhou stranu prediktivní údržba slouží 

k definování potřebných úkolů údržby na základě kvantifikování stavu materiálu a zařízení. 

Tento rozdíl je základním rozdílem mezi prediktivní a preventivní údržbou. 

Toto kvantifikování se provádí na základě inspekce a diagnostiky, které přinášejí 

statistická data o provozu, na jejichž základě se vytváří obraz o skutečném stavu zařízení. 

Přitom inspekce a prohlídky přinášejí subjektivní data a na údržbu jsou vesměs napojeny 

systémem off-line. Diagnostika přináší objektivní data v případě automatického propojení se 

systémem údržby a s řízením výrobního procesu.  

Prediktivní údržba představuje proces zaměřený na detekování stavu stroje, který by 

potenciálně vedl k poruše a odhadnutí času před tím, než k poruše dojde. Provádí se statistické 

sledování životnosti, což představuje určení okamžiku, kdy strojní výrobní díly vyčerpají 

svou fyzickou životnost. Na základě takto prováděných činností preventivní údržby, je možné 

dlouhodobě plánovat preventivní opravy a výměny.  

Přesně vypracovaný informační systém a všechna periferní zařízení vnějšího okruhu 

(sběrná místa v provoze poskytující data) včetně ručního měření, jsou u prediktivní údržby 

velmi důležité. 

Jelikož jsou některé firmy vystavovány neustálému tlaku na snižování provozních 

nákladů, vidí jejich management v oblasti údržby pouze nutné zlo, které pouze spotřebovává 

prostředky, a kde další vznikající náklady přicházejí v reakci na vzniklou poruchu, a to nejsou 

řešeny další náklady na prostoje a rozběhnutí provozu. Jen malé procento firem si však 

uvědomuje příležitosti prediktivního přístupu k údržbě výrobních zařízení a jeho využití v 

plné míře. 

Je samozřejmostí, že prediktivní způsob údržby potřebuje naprosto jiný způsob 

organizace práce. Při tomto způsobu práce pracovníci údržby nečekají, až nastane havárie, 

která se musí následovně opravit v co nejkratším možném čase. Což představuje nutné držení 

velkých skladových zásob náhradních dílů, ve kterých leží „umrtvené“ finanční prostředky. 

Prediktivní způsob však vyžaduje poněkud odlišné, nákladnější vybavení servisního týmu, 

které však přináší zásadní snížení nákladů na skladové zásoby náhradních dílů. Ty je možné 

pořídit až po pravidelném vyhodnocení průběžně prováděných kontrol a měření a zároveň v 

dostatečném předstihu. Jedním z dalších přínosů je snížení možného vzniku velké havárie. 

Značné snížení vynaložených nákladů na údržbu představuje dobře naplánovaná a pravidelná 

prediktivní měření s následným provedením opravy. Tím se údržba koncepčně integruje do 
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výrobního procesu a systematicky zvyšuje i kvalitu výroby. Pro firemní management, který 

klasickou poruchovou údržbu vnímal pouze jako nutné zlo a vynakládání finančních 

prostředků navíc, se nyní údržba stává nástrojem pro zkvalitnění výroby s možností snižování 

nákladů. 

Proto, aby firma zavedla schopnou prediktivní údržbu, musí nejenom provést změnu 

organizace práce, ale také provádět mnohem více měření a kontrol v pravidelných, krátkých 

intervalech, toto měření evidovat a následně vyhodnocovat naměřené výsledky. K tomuto 

účelu slouží mnoho pracovních postupů využívajících spoustu měřicích přístrojů. Mezi 

primární měření mohou být zařazeny měření kvality elektrické energie v elektrické síti, 

měření izolačních stavů, diagnostika vibrací a termovizní měření. Pro tyto okruhy je na trhu 

k dispozici několik zařízení různých výrobců, výhodou však zůstává zvolení jednoho výrobce 

ucelené řady měřících přístrojů pro prediktivní údržbu. Tím se také docílí snížení nákladů na 

školení a servis, které zajišťuje pouze jeden dodavatel. 

Výhody prediktivní údržby: 

 poskytuje zvýšenou provozní životnost a dostupnost komponentů, 

 lze provádět preventivní nápravná opatření, 

 snižuje prostoje procesu nebo zařízení, 

 snižuje náklady na skladové zásoby a práci, 

 zvyšuje kvalitu výrobku, 

 zlepšuje životní prostředí a bezpečnost pracovníků, 

 zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců, 

 zvyšuje úspory energie, 

 úspora nákladů, které mohou vyplynout z programu prediktivní údržby. 

Nevýhody prediktivní údržby: 

 navýšení investic do diagnostického zařízení, 

 zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců, 

 řídící management vidí snadný potenciál úspor. 

 

Používání programu prediktivní údržby generuje mnoho výhod. Správně řízený program 

této údržby bude snižovat možnost katastrofálního selhání výrobního zařízení. Snížení nebo 

dokonce odstranění přesčasových nákladů je možné provést naplánováním jednotlivých 

činností údržby dle personálních požadavků. Následně mohou být minimalizovány skladové 

zásoby, protože díly nebo zařízení již nebude nutné objednávat předem na podporu 
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předpokládaných nároků na údržbu. Snížením nákladů na energie a možným zvýšením 

spolehlivosti zařízení bude firma pociťovat optimální provozování svého výrobního zařízení. 

Obrácenou stránkou při použití přístupu prediktivní údržby budou její počáteční náklady. 

Při zavedení tohoto typu programu údržby budou vstupní náklady poněkud nákladné. 

Následně nezbytná proškolení personálu daného útvaru pro efektivní využití technologií a 

pracovních postupů prediktivní údržby bude generovat další nemalé finanční prostředky. 

Jestliže má prediktivní údržba pracovat efektivně, je nezbytné zajistit pevnou angažovanost 

nejen vedení, ale také obsluhujícího personálu při organizaci údržby v podniku. 

 

4.2.4 Proaktivní údržba 

Proaktivní údržba poskytuje pouze exaktní data, opouští orientaci na základě pouhých 

zkušeností.  

Jedním ze znaku dnešní doby je masivní nástup technologií, které zasahují do všech 

oblastí lidského počínání. Stále častěji se spoléháme v rámci výrobního procesu na 

technologické vybavení, než na lidskou sílu. Při tlaku na snižování fixních nákladů 

představuje, pro management podniku, automatizovaná výrobní zařízení zvýšení kvality a 

produktivity práce při dosažení nižších nákladů. Ruku v ruce s tímto vzrůstajícím trendem 

rostou také nároky na údržbu a samozřejmě také starost o zařízení. Proaktivní údržba je 

především filosofie, která zajišťuje dosahování základních cílů souvisejících s účinností, 

výkonností a efektivností zařízení: 

 dosahování nulových neplánovaných prostojů, 

 dosahování nulových ztrát rychlosti (seřizování) výrobních zařízení, 

 Dosahování nulových vad způsobených stavem výrobních zařízení. 

 

When we start to investigace and apply Proaktive Maintenance metodology, we will 

quickly find that faults have a range of causes. Some are due to real unpredictable, „sporadic,“ 

equipment failures, but we will also discover that a very large number of failures, if not most 

of them, are due to what Proaktive Maintenance rightly calls „deterioration from the basic 

condition. [2] 

Technicky vyspělé testování umožňuje identifikovat sledovanou poruchu na provoze, a to 

včetně její příčiny. Tím se proaktivní údržba zasluhuje o nápravná opatření v konstrukci, projekci, 

technologických útvarech a dalších technických útvarech zabývajících se inovacemi. Svým 

proaktivním systémem činnosti se tedy údržba podílí na inovačních procesech [14]. 
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Efektivnost proaktivní údržby je zajišťována co nejkratší návratnosti investice, která byla 

do ní vložena. Toto stručné vysvětlení, pomoci tohoto jednoduchého ekonomického pohledu, 

obhajuje, proč proaktivní údržbu zavádět. Zavádění proaktivní údržby je součástí 

implementace štíhlých výrobních systémů. Princip totální kvality nelze zajišťovat bez 

spolehlivých technologií. Proto lze proaktivní údržbu chápat jako jednu ze základních 

dovedností, která by měla být součástí každé moderní výroby. 

 

4.3 Efektivita podnikové údržby 

Cílem každého oddělení údržby je snižovat náklady. Je důležité sledovat náklady na 

zařízení ale také na samotné oddělení údržby. Při zvyšující se efektivnosti zařízení se snižují 

náklady související s údržbou na něj vynaložené, pokud jsou vynaložené účelně. Náklady na 

samotné údržbářské úkony je nutné snižovat jejich soustavným zlepšováním, zefektivňováním 

a standardizací [17]. 

Ekonomické hledisko, které je založené na ukazatelích snižování nákladů, zvyšování 

spolehlivosti výrobního zařízení a na růstu produktivity práce, představuje kritérium 

hodnocení účinnosti údržby. Výsledky účinnosti samotné údržby nelze měřit pouze jejím 

rozsahem, nicméně lze ji však měřit v těch oblastech, ve kterých se projevují její praktické 

důsledky jako např. zkrácení prostojů, prodloužení doby využití výrobního zařízení. 

Náklady na pořízení náhradního dílu mají, z pohledu ekonomiky údržby, největší 

význam. Řízení potřeby náhradních dílů může vést k dvěma vnitřním rozporným konfliktům, 

a to k minimalizaci či maximalizaci zásob těchto náhradních dílů. 

Pomocí klasického ukazatele produktivity práce (výkon/čas) lze exaktně měřit 

produktivitu údržbářské práce. Tento ukazatel jednoznačně ovlivňuje vynaložené náklady na 

údržbu, ale nebere v úvahu výsledný efekt účinku údržby na provoz a způsobilost výrobního 

zařízení. Z těchto důvodů se častěji používá ukazatele celkové produktivity údržby (vnitřní a 

vnější produktivita), tento se vyjadřuje ukazatelem „Celkové efektivity zařízení (dále jen 

CEZ)“. Dosahování a zjišťování CEZ je reprezentováno výkonností, využitelností a stupněm 

kvality. Podle vzorce (1) můžeme provést výpočet CEZ: 

 

CEZ = KW * KVC * KJP                                                                                                         (1) 

 

CEZ - celková efektivita zařízení 



 

25 

 

KW - výkonnost (představuje míru provozu) zobrazuje ztráty rychlosti. Ovlivněna je stupněm 

provozní rychlosti (poměr skutečného a plánovaného taktu resp. výkonnosti) a čistým 

stupněm provozu. 

KVC - využitelnost (představuje míru funkčnosti) zobrazuje ztráty prostojů. Ukazuje, kolik 

procent doby zařízení skutečně je aktivně v činnosti. 

KJP - stupeň kvality vychází z celkového počtu vyrobených kusů, od něhož se odečtou 

zmetky způsobené seřizováním zařízení, nestandardním vstupním materiálem. 

 

Po výpočtu daného hodnocení efektivnosti zařízení dostaneme referenční číslo, 

prostřednictvím kterého jsme schopni porovnat využití výrobních zařízení. 
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5 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Hodnocení efektivnosti investic je nedílnou součástí investičního rozhodování. Obecně 

lze konstatovat, že „Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy firemních 

rozhodnutí. Jeho náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních 

projektů, které firma připravila. Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou na 

firmu a její okolí mít.“ [3] 

Základním smyslem hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů je posoudit 

návratnost kapitálu, který je na investiční projekt poskytnut. Poskytovatele kapitálu zajímá, 

jaká bude návratnost jím vložených prostředků, v jaké výši, za jakou dobu a v jakém efektu 

k tomu dojde. Protože poskytovatel poskytuje peněžní prostředky, má právo stanovit si 

požadavky, jaké zájemce o kapitál musí splnit. Ve své knize Milan Hrdý konstatuje: „Nestačí 

mít skvělý projekt s vynikajícími výsledky ekonomické efektivnosti, ale projekt musí být 

vyhodnocen takovým způsobem, který žádá a který vyhovuje poskytovateli kapitálu. On má 

totiž zcela jasnou představu, jaké prvky a položky by mělo ekonomické a finanční hodnocení 

obsahovat, jak by mělo být zdůvodněno a jaké by měli vyjít výsledky.“ [4] 

Efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak přispívají vlastníkům 

firmy k maximalizaci její tržní hodnoty. Příspěvek investičního projektu k maximalizaci tržní 

hodnoty firmy vyjadřují finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic. Za tyto finanční 

kritéria jsou v dnešní době považována kritéria čisté současné hodnoty a vnitřní výnosové 

procento. Finanční kritéria hodnocení investičních projektů jsou také prioritně využívaná při 

vícekriteriálním hodnocení investičních projektů. 

Frequently, the investment decision to be made is whether or not to accept or reject a 

project where the cash flows of the project do not affect the cash flows of other projects. We 

speak of this type of investment as being an independent investment. [1] 

Efekty plynoucí z investičních projektů jsou dvojího typu: 

 peněžně vyjádřitelné, 

 peněžně nevyjádřitelné, nebo obtížně vyjádřitelné. 

Peněžně vyjádřitelné efekty jsou využívány především v podnikatelské sféře, kde jsou 

pomocí různých kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investic porovnávány 

s kapitálovým výdajem. Mezi tyto efekty patří zisk z investice, peněžní příjem z investice a 

úspora nákladů. Peněžně nevyjádřitelné přínosy jsou svým charakterem efektem, který nemá 

přímou reálnou finanční hodnotu, ale představuje pozitivní efekt pro společnost. Hodnota 

těchto přínosů je vyjadřována výši investičních, eventuálně jiných nákladů (opravy), které by 
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bylo nutno vynaložit na zajištění obecně požadovaného stavu, aniž by byla prováděna 

investice. Mezi takové efekty lze zařadit vytvoření nových pracovních míst, zlepšení 

protipovodňové ochrany úpravou plavebních podmínek, příspěvek ke zlepšení životního 

prostředí nebo zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Nicméně, také pro tyto efekty platí, že se 

musí nějakým způsobem umět vyjádřit. 

Metody hodnocení investičních projektů se rozlišují podle toho, zda přihlížejí či 

nepřihlížejí k faktoru času, na dvě základní skupiny: 

 statické metody, 

 dynamické metody. 

„Zvolený přístup k samotnému hodnocení ekonomického přínosu investičního projektu a 

výběru metod hodnocení efektivnosti investice je v rukou manažerů, kteří obvykle sahají po 

metodách zohledňujících časovou hodnotu peněz“[7] 

Statické metody se používají v případě, kdy faktor času nehraje žádnou roli při 

rozhodování o investicích. Abstrahování od časového faktoru není zcela správné, ale většinou 

nemá podstatný vliv na ohodnocení a výběr příslušné varianty. Důležitou úlohu zde má i výše 

diskontní sazby. Čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. 

Dynamické metody hodnocení investičních projektů se používají při delší době pořízení 

investičního majetku s delší dobou jeho ekonomické životnosti. Používání faktoru času při 

propočtech efektivnosti investičních projektů podstatně ovlivňuje úvahy o přijetí nebo 

nepřijetí projektu. Projevuje se jak v peněžních příjmech z investic, tak v kapitálových 

výdajích nutných k jejich uskutečnění. V případech, kdy nejsou časové dimenze v propočtech 

efektivnosti uvažovány, dochází většinou k zásadnímu zkreslování pohledu na efektivnost 

jednotlivých projektů, a tím i k nesprávnému rozhodování. 

Jiným hlediskem pro třídění metod hodnocení investičních projektů je pojetí efektu 

z investic. Podle tohoto třídění se metody člení na: 

 nákladové, 

 ziskové, 

 příjmové (výnosové). 

Obecně lze konstatovat, tak jako Hana Scholleová, že „Investiční činnost je nezbytnou 

podmínkou dlouhodobé prosperity podniku, proto je vhodné ukončené projekty podrobit 

postinvestičnímu auditu, aby se z odchylek, způsobu reakce a důsledků mohl management 

poučit při realizaci dalších investic.“[16] 
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5.1 Nákladové metody 

Nákladové metody se klasifikují jako efekt investice, úspora nákladů pořízení i provozu. 

Dále nákladové metody vyjadřují pouze určitou část efektu z investice plynoucí, neberou v 

úvahu změnu výnosů nebo zisku, a proto pomocí nákladových kritérií nelze posuzovat 

efektivnost jednotlivých projektů. 

Tyto metody lze použít v situacích, kdy nelze jednoznačně a spolehlivě odhadnout ceny 

možné budoucí produkce, a tím určit zisk. Nákladové metody jsou vhodné především pro 

srovnávání různých projektů, resp. variant projektů s identickým výsledným rozpětím 

produkce. Těchto metod je prioritně využíváno při srovnávání různých technických a 

technologických variant projektů, např. při srovnání různých stavebně technických řešení 

veřejných staveb - divadla o stejné kapacitě, nemocnice a školy. 

 

METODA DISKONTOVANÝCH NÁKLADŮ 

Metoda diskontovaných nákladů používá stejného principu nákladového srovnání, 

podobně jako metoda průměrných ročních nákladů, u které je při výpočtu brán v úvahu jednak 

investiční náklad a jednak provozní náklady. Tato metoda pracuje se součtem celkových 

nákladů, které jsou spojený s realizací projektu (investice) za celou dobu jeho předpokládané 

životnosti.  

 

Výpočet diskontovaných nákladů vyjadřuje vzorec (2): 

D
VJ

D
N 

                                                                                                                          (2) 

 

ND – diskontované náklady rekonstrukce HPS 

J – investiční náklad 

VD – diskontované ostatní provozní náklady (tj. celkové provozní náklady snížené o odpisy) 

 

Jelikož do výpočtu jsou zahrnuty náklady, které vystupují v různých obdobích, je 

nezbytné tyto náklady diskontovat, tj. zohlednit faktor času. Aktualizace se provádí k době 

uvedení varianty investice do provozu. Pro výpočet diskontování se může použít veličiny tzv. 

zásobitele, který určuje současnou hodnotu všech stejných ročních nákladů. Této veličiny 

však lze použít pouze v případě, že ostatní provozní náklady budou rovnoměrné.  
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Pokud se v projektu předpokládá, že na konci životnosti bude mít investiční majetek 

určitou cenu, za kterou se předpokládá jeho možný prodej, musí se celkové náklady o tuto 

cenu (diskontovanou) snížit. 

Výpočtový vzorec má pak podle vzorce (3) tvar: 

 

ND = J + VD - L                                                                                                                      (3)           

L – diskontovaná likvidační cena investice 

Jak již bylo řečeno, metoda diskontovaných nákladů počítá se souhrnem nákladů po celou 

dobu životnosti projektu, z tohoto důvodu nelze srovnávat hodnoty projektů s rozdílnou 

dobou životnosti. Projekt s delší dobou životnosti má samozřejmě vždy souhrn nákladů vyšší, 

nežli projekt s životností kratší. Pro srovnání projektů s různou předpokládanou dobou 

životnosti je jednodušší nepoužívat diskontované náklady, ale přímo určit roční průměrné 

náklady jednotlivých variant a na základě takto získaných hodnot vybrat nejlepší variantu. 

 

5.2 Ziskové metody 

Metody beroucí kritérium ziskovosti jako základ pro hodnocení efektivnosti jsou 

v manažerské praxi velmi často využívány a jsou oblíbeny pro svou jednoduchost. Navíc mají 

daleko širší použití. 

Tento přístup lze použít za podmínky, že v určeném časovém období je investice jedinou 

podstatnou změnou v podniku nebo v účetní jednotce. Dále tento předpoklad zahrnuje další 

podmínku, která spočívá v uskutečnění minimálních změn makroekonomického prostředí 

(např. inflace). Jestliže budou tyto podmínky splněny, lze s přijatelnou mírou přesnosti 

usuzovat, že výnosnost byla zvýšena zásluhou provedené investice. Za efekt investování 

považují ziskové metody podnikatelský zisk, který představuje hospodářský výsledek po 

zdanění. Proto je možné použití těchto metod aplikovat pouze na ziskově zaměřené projekty. 

Ziskové pojetí efektu je dokonalejší než pouze nákladové. Jedním z důvodů je odraz výkonů 

různých variant v ukazatelích zisku a druhým důvodem je možnost srovnání projektů s 

různým objemem a druhem výkonů. 

Ziskové metody posuzují výsledný efekt investice na základě účetního zisku. Patří k nim 

metoda průměrné výnosnosti (rentability) a metoda doby návratnosti.  Obě metody jsou i přes 

své slabiny často používány pro jednoduchost výpočtu a snadnější srozumitelnost. 
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DOBA NÁVRATNOSTI 

Doba návratnosti nebo také doba úhrady „představuje počet let, za který se kapitálový 

výdaj splatí peněžními příjmy z investic.“ [9] 

Jiným způsobem je doba návratnosti investičního projektu dána počtem let, která jsou 

zapotřebí k tomu, aby se peněžní toky vyvolané investicí vyrovnaly počátečnímu 

investičnímu výdaji. Payback period analysis is a type of “break-even” measure. It tends to 

provide a measure of the economic life of the investment in terms of its payback period [13]. 

Čím je doba návratnosti kratší, tím příznivější je hodnocení projektu. 

Ukazatel doby návratnosti má kromě toho, že nebere v úvahu faktor času, nevýhodu 

v tom, že nebere v úvahu peněžní příjmy z investičního projektu, které vznikají po době 

návratnosti až do konce životnosti. Pokud by podnik rozhodoval pouze na základě ukazatele 

doby návratnosti bez ohledu na životnost projektu, docházelo by k tomu, že by 

upřednostňoval krátkodobé projekty před dlouhodobými, třebaže by byly méně efektivní.  

 

Dobu návratnosti je dána vztahem dle vzorce (4): 

CF

I
t




                                                                                                                         (4) 

I – investiční výdaj 

t – doba návratnosti 

CF  – průměrný roční peněžní tok 

 

Průměrný roční peněžní tok zjistíme ze vztahu podle vzorce (5): n

CF

CF

n

i

i
 1

              (5) 

 

CFi – peněžní tok v i-tém roce 

n – počet let životnosti investice (i = 1, …, n) 

 

5.3 Příjmové (výnosové) metody 

Při práci s investičními projekty je důležité mít k dispozici metody, podle kterých je 

možné na základě předem daných parametrů vyhodnotit, zda je projekt výhodný či nikoliv.  

Příjmové metody vyjadřují efekt z investice, který představuje souhrn peněžních příjmů po 

dobu ekonomické životnosti projektu. To znamená, že vyjadřují absolutní efektivnost projektu 
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a jeho příspěvek ke zvýšení hodnoty firmy. Kromě toho umožňují také vybírat varianty 

projektu a srovnávat. 

Tyto metody prostřednictvím diskontování přepočítávají stanovené hotovostní toky 

plynoucí z investičního projektu na současnou hodnotu. Vyjadřují efekt investice jako souhrn 

peněžních příjmů za dobu předpokládané životnosti projektu (užívání majetku získaného 

investicí), nebo jako podíl příjmů. Nejlepšími kritérii pro příjmové metody, z hlediska 

vypovídací schopnosti a pro jejich jednoduchost, jsou čistá současná hodnota, index 

rentability a vnitřní výnosové procento. 

The time value of money is considered in capital investment decisions by using one of 

two techniques: the net present value (NPV) method or the internal rate of re- turn (IRR) 

method. In both methods, two simplifying assumptions are made when discounting cash flows 

to their present value. The first is that all cash flows are assumed to occur at the end of each 

period (typically at the end of a year). Although most cost reductions and cash inflows 

resulting from increased sales actually occur uniformly throughout the year, this assumption 

greatly simplifies present value calculations. The second assumption is that all cash inflows 

are immediately reinvested in another project or investment. [5] 

 

5.3.1 Čistá současná hodnota 

Základem příjmových metod je měření čisté současné hodnoty (dále jen ČSH, 

z anglického Net Present Value - NPV), která pracuje s časovou hodnotou peněz a její 

konstrukce bere v úvahu existenci alternativ, což se odráží v zahrnutí alternativních nákladů. 

Pracuje se všemi relevantními hotovostními toky v průběhu celé existence zvažovaného 

projektu nikoli s účetní kategorii zisku. ČSH patří k dynamickým metodám hodnocení 

efektivnosti investičních projektů. 

 Ve své publikaci Miroslav Máče vysvětluje: „Čistá současná hodnota vyjadřuje 

v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou (současnou, diskontovanou) hodnotou peněžních 

příjmů z investic a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů vynaložených na 

investici.“[9] 

Matematicky lze ČSH vyjádřit následujícím základním vzorcem (6): 

 
K

N

i
ni

PnČSH 
 

















1 1

1

                                                                                                    (6) 
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ČSH – čistá současná hodnota 

P 1,2,3… – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti 

i – diskontní sazba (míra inflace) 

N – doba hodnocení investice 

K – kapitálový výdaj 

n – jednotlivá léta hodnocení  

Peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu se propočítají pomocí peněžních 

toků hotovosti (cash flow), které jsou stanoveny na základě kalkulovaných výnosů, nákladů, 

splátek úvěrů a jiných důležitých ekonomických veličin, zadaných podle parametrů projektu. 

Úrokový koeficient (diskontní sazba) se zadává podle požadované míry výnosnosti. 

Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, pak je ČSH rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investice a diskontovanými kapitálovými výdaji 

v jednotlivých letech. 

 ČSH se počítá obvykle k okamžiku, kdy je zahájen provoz investičního projektu. V tom 

případě se víceleté kapitálové výdaje úročí k tomuto okamžiku a příjmy z provozu se 

diskontují. Je ovšem možné čistou současnou hodnotu počítat k okamžiku zahájení výstavby, 

v tom případě se i kapitálové výdaje diskontují. 

Metoda ČSH říká, že projekt je přijatelný ve chvíli, kdy jeho ČSH je větší než nula. 

Podmínkou přijetí investičního projektu tedy je, aby diskontované peněžní příjmy 

převyšovaly kapitálové výdaje. Standardně při hodnocení ČSH, jako kritéria efektivnosti 

investice, mohou být interpretovány tyto tři varianty: 

 

 Pokud je ČSH  0, je investiční projekt přijatelný, zaručuje dosavadní požadovanou 

míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu podniku. 

 Pokud je ČSH  0, je investiční projekt pro podnik z tohoto hlediska nepřijatelný, 

jelikož nezajišťuje požadovanou míru výnosu a jeho přijetí by snížilo tržní hodnotu 

firmy.  

 Pokud je ČSH = 0, je projekt indiferentní a záleží na ostatních kritériích a na jeho 

strategickém významu pro podnik. Obyčejně takovýto výsledek vede k přepracování 

projektu tak, aby došlo ke zvýšení ČSH. 

ČSH se může zjišťovat z dvojího pohledu. Jednak jako ČSH celého projektu bez ohledu na 

to, kdo poskytl kapitál, jednak z hlediska vlastního kapitálu (tedy zhodnocení vlastního 
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kapitálu investora, vloženého do financování projektu). Propočet je analogický, liší se jen 

peněžní toky. 

ČSH vyjadřuje absolutní efektivnost projektu, tj. přímo částku peněz, které projekt 

přinese. V případě stejné životnosti projektů, lze tuto metodu použít k srovnání těchto 

projektů nebo jejich variant. Projekt nebo varianta je tím efektivnější, čím je vyšší ČSH. 

Pro případ srovnávání různých projektů s rozdílnou dobou životnosti je nezbytné a 

nejjednodušší počítat ČSH na kratší dobu životnosti a následně ve výpočtu zohlednit 

zůstatkovou hodnotu investice u varianty s delší životnosti. 

Srovnání variant lze provést podle vzorce (7) také propočtem průměrné roční hodnoty 

projektu tak, že ČSH se vydělí hodnotou zásobitele, odpovídající délce životnosti příslušné 

varianty: 

ČR = Z

ČSH

                                                                                                                              (7) 

ČR - průměrná roční hodnota projektu 

 Z - zásobitel 

 

Vyšší průměrná roční hodnota identifikuje lepší projekt. Stanovení diskontní sazby pro 

konkrétní investiční projekt by mělo předcházet důkladné analýze podmínek, které diskontní 

sazbu ovlivňují a zdůvodňují volbu výše sazby. Diskontní sazba představuje vedle peněžních 

toků druhý klíčový faktor pro stanovení kritérií ekonomické efektivnosti investičních 

projektů, tvořených ČSH. Proto k základním úlohám investičního rozhodování patří určení 

diskontní sazby projektu. Základem pro stanovení diskontní sazby investičních projektů je 

diskontní sazba firmy, která zabezpečí jednak úhradu nákladů cizího kapitálu, jednak odměnu 

vlastníkům firmy za vynaložený kapitál. Diskontní sazbu firmy lze vztáhnout k firemním 

nákladům kapitálu. Tyto náklady se stanovují jako vážený aritmetický průměr nákladů 

vlastního a cizího kapitálu.  Jestliže se zvyšuje riziko, zvyšuje se také diskontní sazba. 

Metoda ČSH je dnes považována za nejvýhodnější způsob ekonomického vyhodnocování 

investičních projektů. Hlavní předností metody čisté současné hodnoty je respektování 

faktoru času, za efekt investice považuje celý peněžní příjem (nikoliv pouze účetní zisk) a 

počítá s příjmy po celou dobu životnosti investice. Předností metody je také ukázka 

bezprostředního přínosu investice k primárnímu cíli podniku, tj. k tržní hodnotě firmy.  Tato 

metoda v sobě skýtá určitou nevýhodu při porovnávání projektů, především projektů s 

rozdílnou dobou životnosti. 
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5.3.2 Index rentability 

Index rentability představuje relativní ukazatel vyjadřující poměr očekávaných 

diskontovaných peněžních příjmů z investice k počátečním kapitálovým výdajům. Tento 

ukazatel vyjadřuje v podstatě procento ziskovosti investice měřené čistou současnou 

hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou 

korunu. Investice je přijatelná, jestliže podle vzorce (8) platí ČSH/I >1. 

 

  nixnPKR
I  1

1

                                                                                                         (8) 

 

IR – index rentability 

K – kapitálový výdaj 

P 1,2,3… – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti 

i – diskontní sazba (míra inflace) 

n – jednotlivá léta hodnocení 

Index rentability využívá ke svému výpočtu stejného principu jako metoda čisté současné 

hodnoty. Rozdíl je však v tom, že ČSH používá kritéria rozdílového (rozdíl mezi kapitálovým 

výdajem a souhrnem peněžních příjmů), zatímco index rentability využívá podílové kritéria, 

což představuje podíl peněžních příjmů a kapitálového výdaje. 

Z konstrukce kritéria vyplývá, že projekty s kladnou ČSH mají index rentability IR  1, 

projekty se zápornou ČSH (souhrn diskontovaných peněžních příjmů je menší než kapitálový 

výdaj) mají IR  1. 

Index rentability podobně jako ČSH vede ke stejným závěrům. Jednou z výhod je 

možnost názorného vyjádření finančních výsledků projektu. Index rentability znázorňuje, 

kolikrát se vložený kapitál zhodnotí po dobu provozu projektu, proto je vhodnější pro 

porovnávání různých variant či různých projektů, především však v případech, kdy jsou 

kapitálové zdroje omezeny. V těchto případech, které jsou omezenými kapitálovými zdroji, je 

nutné vybrat takové projekty, u kterých bude ČSH dohromady nejvyšší, nikoliv však podle 

individuální ČSH. 
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5.3.3 Vnitřní výnosové procento 

Tato metoda je považována za téměř stejně výhodnou jako čistá současná hodnota. Stejně 

jako ČSH také metoda vnitřního výnosového procenta respektuje časové hledisko. Rozdíl 

představuje pouze stanovení diskontní sazby, diskontní sazba není pevně daná, ale je 

hledanou neznámou, při které se současná hodnota příjmu z investic rovná nákladům na její 

pořízení. 

Vnitřní výnosové procento (dále jen VVP, z anglického IRR - internal rate of return) je 

dynamický ukazatel hodnotící efektivnost investic, který může být definován takovou 

úrokovou mírou „i“, při které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná 

kapitálovým výdajům (eventuálně současné hodnotě kapitálových výdajů). Jde vlastně o 

takovou úrokovou míru, při níž ČSH je rovna nule. Při této metodě se můžeme kromě názvu 

„vnitřní výnosové procento“ setkat také s názvy „vnitřní míra výnosu“ nebo „vnitřní míra 

návratnosti“. 

Technika výpočtu VVP je poněkud složitější, protože neznámé „i“ nelze získat přímým 

výpočtem z daných údajů a rovnic. Je nutno postupovat iterací. Pomocí libovolně zvolené 

diskontní sazby vypočítáme ČSH. Jestliže výpočet ČSH bude kladný, následně vypočítáme 

ČSH pro vyšší diskontní sazbu a to tak, aby ČSH vyšla záporná. Poté pomocí lineární 

interpolace, vyjádřenou vztahem dle vzorce (9), zjistíme hledané VVP: 

 

 

 
















N

i
ni

PnI

1 1

1

                                                                                                                 (9) 

 

Pn – peněžní příjmy v jednotlivých letech 

I – náklady na investici 

N – doba hodnocení investic  

i – hledaná úroková míra 

 

Zatímco ČSH vyjadřuje celkové množství výnosů, vnitřní výnosové procento vyjadřuje 

poměrný výnos.  

Výsledné výnosové procento vyjadřuje, kolika procenty je v průměru úročená hodnota 

investované částky po dobu životnosti (provozu) projektu. 

Je-li VVP vyjádřeno k počátku realizace projektu a kapitálové výdaje jsou uskutečňovány 

déle než 1 rok, je nezbytné, aby se také na tyto kapitálové výdaje uplatnil faktor času pomoci 
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diskontování. Je-li však VVP vyjádřeno k zahájení provozu, musí se kapitálové výdaje 

podrobit úročení. Podle VVP jsou za přijatelné považovány ty projekty, které vyjadřují vyšší 

úrok, než je požadována minimální výnosnost investice, která se odvozuje od výnosnosti 

dosahované na kapitálovém trhu. Při srovnávání různých projektů nebo variant se přirozeně za 

výhodnější považuje ten návrh, který vykazuje vyšší VVP. Kritérium VVP se v praxi často 

používá samostatně nebo souběžně s ČSH, zejména pro srovnání variant. Pomocí VVP se také 

často dostaneme ke stejným výsledkům jako pomocí ČSH.  

Použití VVP má však určitá omezení. Použití VVP může vést v některých případech 

k chybným závěrům. Jedná se o případy, kdy v průběhu projektu existují nekonvenční 

investiční toky (tj. kdy dochází k více než jedné změně ze záporného na kladný tok) a kdy 

rozhodujeme o vzájemně se vylučujících projektech. V těchto případech je využití VVP 

nesprávné. 

Pomoci metody VVP, jako poměrového kritéria, lze velmi snadně a názorně porovnat 

výnosové hlediska finančních investic. Při použití této metody by se nemělo zapomínat na 

konkrétní omezení, která vyplývají z konstrukce výpočtu a povahy metody. 
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6 SYSTÉMY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 

Na základě nedávné historie, která zasahuje přibližně do devadesátých let 20-tého století, 

lze konstatovat, že v České republice do této doby převažoval centralizovaný rozvod tepla tzv. 

Soustava  centralizovaného  zásobování teplem (dále jen SCZT) (viz Obr. 4). 

SCZT v sobě slučují vzájemně propojené zdroje tepla (kombinovaná výroba elektřiny a 

tepla, výtopny), tepelné sítě, případně předávací stanice a spotřebitelská zařízení. Jak samotný 

název napovídá, v SCZT  se jedná o parametry zajišťující vytápění a zásobování teplou vodou 

(dále jen TV) centrálně pro potřeby různých občanských vybaveností, obytných domů a pro 

technologické potřeby průmyslových podniků. 

Tepelné sítě představují technické zařízení určené pro dopravu tepelné energie od zdroje 

k odběrateli. K tepelným sítím lze také zahrnout předávací stanice, ve kterých se provozní 

parametry nosiče tepelné energie transformují na hodnoty, které požadují různá spotřebitelská 

zařízení (snížení tlaku, teploty atp.). 

K transformaci médií v předávacích stanicích je použito teplonosné médium proudící 

z teplárny, prostřednictvím primárních tepelných sítí. V dnešní době lze konstatovat, že v 

České republice jsou nejrozšířenější horkovodní primární sítě. Jelikož není možné dodávat do 

domovních rozvodů ÚT a TV v bytových domech páru či vodu teplejší než 95 °C a tlak větší 

než 0,6 MPa, je potřeba tyto fyzikální parametry transformovat v předávacích stanicích pro 

sítě sekundární. 

V případě ohřevu ústředního topení, dosahuje teplonosná látka v sekundární tepelné 

síti max. 95 °C při tlaku 0,6 MPa. Při přípravě teplé vody nepřesahuje teplota v sekundární 

tepelné sítí teplotu 65 °C, tlak v systému teplé vody je závislý na tlaku studené vody místních 

dodavatelů.   
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Obr. 4 Schéma znázornění SCZT 

 1 – Zdroj tepelné energie, 2 – Primární tepelná síť, 3 – Předávací stanice, 4 – Sekundární 

tepelná síť, 5 – Objekty s centrální dodávkou ÚT a TV 

 

6.1 Technický a technologický popis HPS 

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. v rámci svého podnikání v oboru teplárenství 

provozuje na území města Ostravy na 300 horkovodních předávacích stanic (dále jen HPS). 

Tyto HPS provozuje zcela v souladu s požadavky Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a 

Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. 

HPS slouží k přípravě topné vody, ústředního vytápění, parametrů pro vzduchotechniky a 

přípravě teplé vody. Přívodní tepelná energie z primární tepelné sítě nemá vhodné teplotní a 

tlakové parametry k přímému použití pro vytápění obytných nebo provozních prostorů a proto 

je tato energie předávána ve výměnících tepla sekundárnímu okruhu, který je provozován na 

parametry, které vyhovují příslušným předpisům a normám k vytápění objektů a dodávce 

teplé vody (viz Obr. 5). Sekundární okruh, který je většinou čtyřtrubkový vede v teplovodních 

kanálech různého profilu od neprůlezných až po průchozí do zásobovaných objektů. Způsob 

přenosu tepelné energie mezi primárním a sekundárním tepelným okruhem probíhá vždy jako 

tlakově nezávislý. 

Pro účel této diplomové práce z oblasti investičního rozhodování budou řešeny pouze tři 

HPS, jejichž rozdíl je v instalovaném tepelném výkonu. Následný popis technologie a údržby 

se bude tedy týkat pouze těchto tří konkrétních HPS (viz Tab. 2). 
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Tab. 2 Identifikace řešených HPS 

Název HPS Adresa 
Instalovaný 

výkon (MW) 

Typ 

technologie 

HPS 672 Hlavní třída 681 2,33 ÚT + TV 

HPS 674 Hlavní třída 871 3,12 ÚT + TV 

HPS 675 tř. 17. Listopadu 677 1,83 ÚT + TV 

 

Konstrukční řešení HPS v návaznosti na požadované parametry dodávky tepla a teplé 

vody je již ověřen mnohaletým provozem, který využívá technických možností své doby. 

U tlakově nezávislých stanic jsou hlavním konstrukčním prvkem teplosměnné plochy 

k předávání tepla mezi primární a sekundární stranou HPS. Konstrukční řešení teplosměnných 

ploch - výměníků tepla má na těchto HPS podobu trubkových, protiproudých, stavebnicových 

výměníků tepla. Konstrukčně jsou řešeny vertikálně i horizontálně.  

Počet výměníků tepla se volí tak, aby při poruše kteréhokoliv z výměníků byla zajištěna 

alespoň 75% výkonnostní rezerva ve zbývajících instalovaných. 

 

6.1.1 Výměníky tepla a ohřívače vody 

Výměníky tepla a ohřívače vody jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 

0830. Provozovatel smí provádět pouze výměny vadných topných vložek (bez zásahu 

svařováním do tlakového celku). „Opravy a rekonstrukce tlakových nádob smí provádět jen 

závod s předepsaným oprávněním“ [12]. 

Po provedené opravě nebo rekonstrukci se provede tlaková zkouška na zkušební přetlaky 

první tlakové zkoušky dle pasportu příslušné tlakové nádoby. V pasportu musí být proveden o 

úpravě, výměně vložky či jiné opravě zápis revizním technikem tlakových nádob. 

Provozovatel tlakových nádob má povinnost provozovat nádoby bezpečně, spolehlivě a 

hospodárně, pověřit jednoho nebo více zaměstnanců, zodpovědných za bezpečný, spolehlivý a 

hospodárný provoz tlakových nádob v závodě. Dále musí zajistit řádnou obsluhu a údržbu 

užívaných nádob, stanovit revizního technika a zajistit v rámci plánované údržby provádění 

revizí a zkoušek. 

Pro případ prokazování musí provozovatel pečovat o řádnou evidenci nádob a 

spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace, zajistit odbornou způsobilost všech 

zaměstnanců podílejících se na provozu, obsluze a údržbě, zajistit, aby při provozu, obsluze a 

údržbě nádob byly dodržovány příslušné předpisy, jakož i příkazy a pokyny orgánů státního 

odborného technického dozoru. 
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„Teplá voda je zásadně ohřívána v ohřívačích, které jsou vybaveny zařízením, které při 

dosáhnutí teploty 65 °C omezí samočinně přívod horké vody“ [11]. 

Topné médium je přiváděno z primární strany v podobě horké vody a předává teplo 

sekundární straně.  

Konstrukční řešení ohřevu TV na řešených HPS je prováděno v zásobníku teplé vody 

(bojleru) - jedná se o tlakovou nádobu stabilní o objemu 1 - 10 m
3
, v níž je zabudována topná 

vložka jako svazek trubek. 

6.1.2 Regulační okruh  

Je tvořen použitým řídicím systémem DESIGO firmy Siemens. HPS jsou osazeny 

výkonovými regulačními prvky Siemens. Systém řídí provozy stanic dle ekvitermní regulace 

teploty.  

Průběh ekvitermní regulace HPS probíhá v teplotním intervalu přímým výstupem ÚT k otopu 

v 35 – 75 °C. Regulace ohřevu TV probíhá klasickou spojitou regulací, kde TV je ohřívána na 

požadovanou teplotu v rozmezí 45 – 55 °C. 

Systém regulace dále snímá mezní provozní hodnoty, kdy při překročení libovolné 

snímané veličiny dochází k odstavení stanice uzavřením hlavní havarijní armatury umístěné 

na vstupu primárního média do stanice. 

Snímané veličiny: 

 teplota TV, max. 60 °C, 

 teplota vnitřního prostoru, 

 zaplavení stanice, 

 zvýšení doplňování do systému ÚT, 

 překročení teploty okruhu ÚT, 

 porucha oběhového čerpadla. 

Regulační a řídící jednotky jsou konfigurovány a začleněny do komunikační sítě ZDS 

k přenosu dat a informací. Komunikace je zajišťována komunikačním modulem, a to mezi 

danou HPS a dispečinkem ZDS. 

Na dispečinku lze monitorovat průběh provozu stanice s možností dálkového řízení provozu 

HPS. 

6.1.3  Čerpadla 

Zajišťují nucenou cirkulaci příslušného okruhu, doplňování do systému. Jejich 

konstrukce je řešena jako kompaktní celek bez chlazení ucpávek a se samomaznými ložisky. 
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Uvedení čerpadla do chodu se provádí dle návodu k obsluze čerpadla, který je předán 

zároveň s čerpadlem. Před uvedením čerpadla do chodu se přesvědčí obsluha kontrolním 

otvorem, zda je v ložiscích olej, zda je nasazen kryt na spojce a zda je čerpadlo zahlceno 

vodou (odvzdušněno). Následně obsluha zkontroluje, zda nemá čerpadlo po vizuální stránce 

jiné mechanické závady. 

Při spouštění čerpadla se poháněcí motor spustí dle provozního předpisu – návodu a 

zkontroluje se směr (dle šipky na tělese čerpadla). Čerpadlo se zatěžuje postupným otevíráním 

šoupátka nebo ventilu na výtlačném potrubí (sací potrubí je otevřeno). Dále se provádí 

kontrola diferenčních manometrů na čerpadle nebo rozdělovači a sběrači, zda čerpadlo má 

potřebný výkon. Při chodu čerpadla nesmí obsluha čerpadlo čistit, mazat, apod. 

6.1.4 Měření a měřidla 

Předávací stanice je vždy vybavena měřičem tepla, obvykle ultrazvukovým průtokovým 

měřičem, přičemž vždy měří celkovou dodávku tepla do PS. Údaje pro systém regulace jsou 

snímány snímači s proudovým nebo napěťovým výstupem. Jedná se o snímače tlaku a teploty 

umístěné na primární a sekundární straně HPS. Stanice je dále vybavena přímými ukazateli 

tlaku a teploty, na kterých musí být červenou ryskou vyznačeny mezní stavy provozních 

veličin. Tlakoměry umístěné na tlakových nádobách stabilních (dále jen TNS) musí mít platné 

osvědčení o kalibraci, červenou ryskou vyznačenou maximální provozní hodnotu, štítek o 

kalibraci, datum poslední kalibrace, viditelně umístěné evidenční číslo pro dohledání 

v dokumentaci. Stejně tak všechny vytipované teploměry, měřidla, které ovlivňují dodávku. 

Nedílnou součástí měření v HPS jsou vodoměry, které měří údaje o celkové dodávce 

studené vody do HPS, doplňování systému ÚT a vlastní spotřebu HPS a spotřebu studené 

vody k ohřevu TV (pokud není stanovena z rozdílů celkové spotřeby a vlastní režijní 

spotřeby). 

Obsluhu a kontrolu funkčnosti měřičů zajišťuje obsluha HPS, která zaznamenává a 

využívá údaje z těchto přístrojů ke kontrole správné funkčnosti technologie HPS. 

6.1.5 Armatury 

Nezbytnou součástí strojního vybavení PS jsou armatury, které jsou členěny na: 

 uzavírací armatury v provedení ventil a šoupátko, 

 dále pak kulové uzávěry a mezipřírubové klapky.  
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Při výměnách armatur je nutné dodržovat zásadu dimenzí armatur na provozní tlak, kde na 

primární straně jsou instalovány výhradně armatury PN 25-40 a na straně sekundární PN 16, 

10, pro ÚT PN 6. 

Filtry k zachycování mechanických nečistot, jsou umísťovány na vstupu HV do předávací 

stanice před regulační armaturou s havarijní funkcí, přičemž bývají opatřeny manometry před 

a za pro sledování tlakové ztráty – zanesením.  

Armatury (šoupátka, ventily, kohouty), aby plnily řádně svoji funkci, musí být řádně 

zamontovány a obsluhovány. Pečlivou údržbou a bezodkladným odstraňováním drobných 

závad se předchází větším poškozením. 

V prvních dnech provozu je třeba dotahovat šrouby přírubových spojů a šrouby ucpávek, 

objevují-li se netěsnosti. Pootáčením ručního kola se přesvědčíme o tom, zda se nezadírá 

matice vřetena. U armatury s kolečkem se k otevírání a zavírání nesmí použít páky, protože 

nutnost použití násilí svědčí o závadě na armatuře. 

Před otevíráním je nutno očistit vřeteno od nečistot a prachu; matice vřetena musí být 

mazána. U ventilů, které jsou delší dobu otevřeny, usadí se na dosedacích plochách nečistoty. 

Z těchto důvodů se při zavírání zavře ventil zcela lehce, pak se opatrně otevře, takže mezi 

sedlem a ventilem rychle proudící tekutina nečistoty odplaví a teprve potom se ventil 

definitivně zavře. Podchází-li zavřená armatura, je nutno ji zabrousit nebo vyměnit. Aby se 

předešlo těžkostem při otevírání nebo zavírání armatur, je vhodné po úplném otevření nebo 

zavření armatury vrátit ovládací kolečko do polohy mrtvého bodu (vůle armatury). 

Jsou-li dvě armatury za sebou, šetříme vždy druhou armaturu, např. při dvou 

odvzdušňovacích ventilech otevřeme druhý ventil a potom začneme otevírat první. Při 

zavírání se postupuje opačně. 

6.1.6 Pojistné ventily 

Pojistné ventily musí být instalovány na všech TNS (bojlery, expandéry) a dále na 

sekundárním okruhu ÚT, TV. Pojišťovací ventily jsou voleny dle konstrukční teploty, tlaku, 

objemu a výkonu okruhu, který zajišťují. 

Pojistné ventily je nutno pečlivě sledovat. Někdy pojistný ventil po odfouknutí nepatrně 

podchází, porucha se dá někdy odstranit tím, že se provede nové odfouknutí nebo tím, že 

tlačíme rukou páku závaží (u závažového ventilu). V žádném případě není přípustné přivěsit 

přídavné závaží, neboť by se změnil otevírací přetlak na vyšší hodnotu, než byl původní. 

Pro armatury umístěné na primárním okruhu se doporučuje opatřit je lehce snímatelnou 

tabulkou s označením „otevřeno“ nebo „zavřeno“. 
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6.1.7 Doplňovací a expanzní soustava 

Je řešena jako integrovaný systém zajišťující obě uvedené funkce pro sekundární okruh 

ÚT v HPS. Systém je napojen, přes vodoměr na rozvod studené vody, který při poklesu 

hladiny v nádrži pod stanovenou mez provede doplnění nádrže. Tento systém je plně 

automatizován a řízený tlakovým spínačem.  

Okruh ÚT je osazen 2 ks snímači tlaku, z nichž jeden řídí provoz (doplňování) 

doplňovacích čerpadel a druhý odpouštění média přes solenoidový ventil ze systému do 

expanzní nádrže. Výše popsaný systém je platný pro otevřené expanzní nádoby.  

Obsluha výměníkové stanice v rámci pravidelné pochůzky sleduje stav vody na výškoměru 

nebo v expansní nádrži a v případě zvýšeného doplňování nebo výpadku automatického 

doplňování provádí ruční doplňování systému. Přitom je třeba vědět, zda pokles byl způsoben 

netěsností ucpávek čerpadel, ventilů apod. V případě pochybností je nutno dodržovat 

předepsaný stav vody dočerpáváním a zjistit místo poruchy a tento úsek pak odstavit s 

patřičným zabezpečením proti zamrznutí. Doplňování se provádí pomocí hadice, která v době 

mimo doplňování nesmí být spojena s přívodem vody 

6.1.8 Elektrická zařízení a instalace 

Elektrické zařízení a jeho jednotlivé části (stroje, přístroje, automatické ovládání, svítidla, 

vodiče, upevňovací materiál apod.) musí vyhovovat legislativním požadavkům a dle určení 

prostředí vyhovovat platným elektrotechnickým předpisům s dostatečnou ochranou před 

nebezpečným dotykem. Zařízení se musí pravidelně revidovat ve lhůtách odpovídajících 

důležitosti zařízení a jeho provozním podmínkám. 

Obsluha výměníkové stanice musí být důkladně poučena a způsobilá zejména z hlediska 

bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením. 

Dle pracovních a provozních předpisů pro elektrické zařízení se obsluhující zaměstnanci 

HPS považují za zaměstnance seznámené §3 anebo za zaměstnance poučené §4. Smějí tedy 

obsluhovat pouze jednoduchá zařízení, kde nemohou přijít do styku s částmi strojů nebo 

zařízením pod napětím. Nesmějí žádné závady na elektro zařízení opravovat. Údržbu, opravy 

a nahodilé práce na elektro zařízení v HPS smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. 

Při vzniklé poruše elektrického zařízení jsou obsluhující povinni omezit nebo odstranit 

nebezpečí hrozící osobám nebo věcem odpojením zařízení. Závadu musí ihned hlásit svému 

nadřízenému. Na vypnutou část elektrického zařízení na hlavním rozváděči umístí výstražnou 

tabulku „Nezapínat“ (Provozovatel vybaví obsluhu HPS touto tabulkou). Obsluha musí dbát, 
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aby při práci na elektrickém zařízení měla vždy ruce suché a aby stála na nevodivé podlaze 

nebo používala izolačních podložek. 

Při vzniku požáru na elektrickém zařízení pod napětím se používá hasicích přístrojů 

určených pro hašení elektrického zařízení (sněhové, práškové apod.). Provozovatel je povinen 

vybavit HPS přístroji pro hašení elektrických zařízení. V případě, že je to možné, je obsluha 

povinna vypnout přívod elektrického proudu do místa požáru. 

 

 

 

Obr. 5 Technologické schéma zapojení stávajících HPS: 1 – čidlo venkovní teploty, 2 – 

regulační ventil ÚT, 3 – regulační ventil TUV, 4 – oběhové čerpadlo ÚT s frekvenčním 

měničem a snímačem diferenčního tlaku, 5 – cirkulační čerpadlo TUV, 6 – vodoměr studené 

vody, 7 – čidlo teploty prostoru, 8 – deskový výměník tepla-předehřev TV, 9 – bojlery TV, 10 

– termostat přehřátí TUV, 11 – termostat přehřátí ÚT, 12 – snímač hladiny v nádrži, 13 – 

expanzomat, 14 – solenoidový ventil odpouštění ÚT, 15 – solenoidový ventil a čerpadlo 

dopouštění ÚT, 16 – protiproude ohřívače ÚT,                       – snímače teploty a tlaku daného 
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6.2 Všeobecné pokyny pro provoz a údržbu HPS 

Pro účely analýzy údržby na HPS bude použit softwarový nástroj pro řízení údržby Main 

d'oeuvre nécessaire a l'activité  (Práce nezbytné pro činnost, dále jen MONA), který je ve 

společnosti Veolia Energie ČR, a.s. pro tyto účely využíván. 

MONA je softwarový nástroj, který v sobě zahrnuje časově plánované preventivní zásahy 

(dále jen PPZ), které slouží k vytvoření celkové organizační struktury, matice odpovědností, 

postupů a prostředků, jež ve svém součtu zajišťují dané požadavky na udržovatelnost a 

bezporuchovost provozu. Primárním účelem systému MONA je spojovat, v průběhu provozu 

technologických zařízení, systematicky a logicky všechny činnosti týkající se udržovatelnosti, 

jejich propojení s legislativními požadavky, místními provozními předpisy, ostatními 

technickými činnostmi a především jejich úplné dokumentování. Tento softwarový nástroj 

registruje jak preventivní plánované činnosti údržby, tak nahodilé činnosti údržby. 

Plánování preventivních činností vyplývá z dlouholetých zkušeností firmy v oboru 

provozování teplárenských technologií, požadavků zákazníků, legislativních požadavků a 

ze strategie firmy. 

Nahodilá údržba (dále jen NU) je tvořena činnostmi generovanými z velké části poruchou 

zařízení, komponentů nebo procesu ohřevu, nebo jako reklamace dodávky tepelného média. 

Popis jednotlivých PPZ na HPS před rekonstrukcí: 

 ověření měřiče tepla (vyhl. 345/2002 Sb.) - matematický člen, průtokoměr, snímače 

teploty, 

 pravidelná kontrola technologie zařízení, 

 zkouška funkčnosti pojistných ventilů (ČSN 69 0012), 

 ověření vizuálních manometrů a elektrických manometrů podléhajících revizím (vyhl. 

345/2002 Sb.), 

 ověření vizuálních teploměrů a elektrických teploměrů podléhajících revizím (vyhl. 

345/2002 Sb.), 

 revize elektro (ČSN 33 1500) – doprovod, 

 kontrola-funkčnost zabezpečovacích ventilů, 

 čištění filtrů, 

 kontrola-údržba čerpadel topení a teplé vody, 

 kontrola-údržba regulátor diferenčního tlaku, 

 kontrola-údržba horkovodních ventilů, ventilů topení a teplé vody, 

 kontrola-údržba elektroinstalace zařízení, 
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 úklid technické místnosti, 

 kontrola-údržba zásobníku teplé vody, 

 kontrola-údržba servoventilů, 

 kontrola-údržba elektrických čidel nepodléhajících ověření, 

 revize expanzního systému – provozní, vnitřní a tlaková zkouška (ČSN 07 0710) – 

doprovod, 

 revize horkovodních tlakových nádob – provozní, vnitřní a tlaková zkouška  (ČSN 07 

0710) – doprovod. 

Popis registrovaných zásahu NU na HPS: 

 alarmy přehřátí ÚT, TV a prostoru HPS, 

 alarmy poruchy čerpadel ÚT a TV, 

 alarmy maximální doby doplňování ÚT, minimální a maximální hladiny v expanzní 

nádobě, 

 alarm minimálního tlaku v systému ÚT, 

 reklamace na nedodávku topného média, 

 reklamace úniku topného média. 

 

6.3 Náklady na provoz a údržbu HPS 

Náklady vznikající při provozu HPS jsou tvořeny technologickými náklady a náklady na 

obsluhu a údržbu. Technologické náklady jsou bezprostředně vyvolány instalovanou a 

provozovanou technologií nebo s ní určitým způsobem účelově souvisí. Náklady na obsluhu a 

údržbu slouží k zajištění doprovodných činností technologického procesu, který vede ke 

kontinuálnímu bezporuchovému provozu HPS. 

Náklady preventivní činnosti údržby tvořeny plánovanými preventivními zásahy lze 

stanovit z roční časové náročnosti jednotlivých plánovaných činností údržby na HPS před 

rekonstrukcí a po rekonstrukcích. Náklady preventivních činností se stanovují jako násobek 

roční časové náročnosti PPZ a průměrný přímý mzdový náklad operátorů. 

Výpočty nákladů, tvořených nahodilou činností, jsou tvořeny přímými materiálovými 

náklady na jednotlivé poruchy technologie HPS a průměrnými přímými mzdovými náklady 

operátorů odstraňujících tyto vzniklé poruchy. Náklady vznikající při řešení reklamací budou 

zde také zahrnuty, neboť jsou dány nedodávkou, při výpadku technologie HPS, a přímou 

souvislosti s provozuschopnosti HPS. 
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Náklady nahodilé činnosti jsou stanoveny násobkem časové náročnosti zásahu a 

průměrným přímým mzdovým nákladem se sumou finančních nákladu na použitý materiál. 

 

Mimo tyto vznikající náklady, které je možné identifikovat pomoci nástroje MONA, 

v nákladových účtech vedeno jako „Vnitrodivizní údržba (MONA)“, vznikají při provozu a 

údržbě další technologické náklady, které budou v celkové analýze nákladů sledovány, neboť 

jejich vliv na celkovou sumu nákladů jednotlivých HPS je rozdílný před a po rekonstrukci.  

Další technologické nákladové účty: 

 spotřeba nakupované elektrické energie, 

 distribuce elektřiny, 

 zákonné revize, 

 výkony spojů, 

 odpisy dlouhodobého hmotného majetku, 

 technické zhodnocení do 40 tisíc Kč, 

 voda pitná - spotřeba HPS. 

V případě řešených HPS se jedná o HPS mající vlastní přípojku pro dodávky elektřiny a 

pitné vody z veřejných rozvodných sítí. Měření zajišťuje distributor média, na jehož základě 

provádí fakturaci dodávek. 

Pro účely této analýzy nákladů nebudou zde sledovány nákladové účty, které nemají vliv 

v případě realizace rekonstrukcí a následného provozu HPS na celkové náklady, ale budou 

zde zmíněny pro dokreslení situace o celkových nákladech na provozování HPS: 

Nesledované nákladové účty: 

 vstupní surovina HPS (Vnitrodivizní prodej tepla), 

 ostatní nájemné včetně služeb souvisejících s nájmem, 

 správní režie vnitrodivizní. 

Celkový přehled sledovaných nákladů, které je možné ovlivnit navrhovanou rekonstrukcí, 

jsou ukázány v tabulkách 3, 4 a 5.  
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Tab. 3 Náklady HPS 672 - Hlavní 681 před rekonstrukci vyjádřené v Kč 

HPS 672 -Hlavní 681     

    Rok sledování    2011   2012   2013   2014 

Výkony spojů 72 573 914 1 114 

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0 0 10 290 0 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2 268 6 803 6 803 6 803 

Voda pitná - spotřeba HPS 458 1 600 1 501 1 126 

Zákonné revize 1 616 24 777 5 427 5 427 

Spotřeba nakupované elektrické energie 28 496 57 029 52 798 43 661 

Distribuce elektřiny (dodavatel) 30 052 61 476 68 399 55 965 

Vnitrodivizní údržba (MONA) 48 135 96 194 120 397 153 929 

Suma sledovaných nákladů  108 830 Kč 241 649 Kč 259 727 Kč 261 222 Kč 

Tab. 4 Náklady HPS 674 - Hlavní 871 před rekonstrukci vyjádřené v Kč 

HPS 674 - Hlavní 871 

    Rok sledování    2011   2012   2013   2014 

Výkony spojů 70  585  1 168  1 568  

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0  0  10 290  0  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2 090  6 270  6 270  6 270  

Voda pitná - spotřeba HPS 56  844  582  3 182  

Zákonné revize 1 250  16 848  8 292  4 592  

Spotřeba nakupované elektrické energie 16 316  39 779  35 373  30 724  

Distribuce elektřiny 18 635  41 792  40 299  32 628  

Vnitrodivizní údržba (MONA) 125 841  95 090  198 416  153 101  

Suma sledovaných nákladů  162 168 Kč 194 939 Kč 294 419 Kč 225 794 Kč 

Tab. 5 Náklady HPS 675 - 17. Listopadu 677 před rekonstrukci vyjádřené v Kč 

HPS 675 - 17. Listopadu 677 

    Rok sledování    2011   2012   2013   2014 

Výkony spojů 1 386  5 030  1 307  1 024  

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0  0  10 290  0  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 4 936  4 936  4 936  4 936  

Voda pitná - spotřeba HPS 56  2 385  1 853  2 961  

Zákonné revize 893  17 520  4 886  4 320  

Spotřeba nakupované elektrické energie 17 710  33 472  33 017  30 320  

Distribuce elektřiny 20 368  37 488  46 998  44 625  

Vnitrodivizní údržba (MONA) 36 466  168 862  116 857  126 102  

Suma sledovaných nákladů  76 879 Kč 264 758 Kč 215 207 Kč 209 352 Kč 
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Z analýzy nákladů za minulá období (2011-2014) je patrný rozdíl mezi rokem 2011 a 

následným obdobím 2012-2014. Tento rozdíl je způsoben provozováním HPS od května roku 

2011. Výrazně vyšší hodnota v nákladové položce „Zákonné revize“ v roce 2012 je 

způsobena prováděním vnitřních a tlakových revizí TNS na HPS. Tyto revize TNS se 

provádějí v periodě 1x10let, z tohoto důvodu je tato hodnota vyšší pouze v jednom roce. 

Vzájemné porovnání skutečných nákladů na provoz a údržbu, které budou investici 

ovlivněny, třech HPS v průběhu jednotlivých sledovaných let je znázorněn na obrázku 6. 

 

 

Obr. 6 Grafické znázornění vzniklých nákladů při stávající technologii HPS 

 

Na tomto grafu jsou patrné určité výkyvy hodnot nákladů na HPS 674 v roce 2013 a na 

HPS 675 v roce 2012, tyto náklady byly způsobeny opravami bojleru TV a protiproudého 

ohřívače ÚT. 

   

6.4 Rekonstrukce technologie na HPS 

Navrhovaná rekonstrukce u všech třech HPS je uvažována v roce 2015 a je zaměřena 

především na snížení nákladů na údržbu, tepelných ztrát při technologii transformace tepelné 

energie a dále na omezení výpadku dodávek tepelné energie koncovým zákazníkům a snížení 

spotřeby elektrické energie.  

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na rekonstrukce HPS počítá s využitím 

moderních technologií v oblasti přestupu tepelné energie a také využití nových mobilních 
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technologií k přenosu dat a jejich vizualizaci na dispečinku RSEM. Tyto dílčí technologie 

zvyšují celkovou účinnost celé technologie transformace tepelné energie na HPS (viz Obr. 7). 

Ekonomickou stránkou rekonstrukcí tvoří snaha o snížení celkových nákladů na provozování 

HPS a tím možné zvýšení hospodářského výsledku jednotlivých výkonově rozdílných HPS.  

Rekonstrukce bude spočívat v demontáži následných komponentů: 

 rozdělovač horkovodu včetně regulačních armatur ÚT+TV, 

 havarijní uzávěr, 

 kalníky na přívodu a zpátečce HV, 

 sestava 4 kusů protiproudých ohřívačů ÚT, 

 oběhové zdvojené suchoběžné čerpadlo ÚT, 

 předehřev TV – 2 kusy protiproudých ohřívačů, 

 3 kusy stojatých ohřívačů TV, 

 2 kusy cirkulačních čerpadel TV, 

 trubní rozvody s tímto související (HV, ÚT, TV, expanzním systémem). 

Následně bude nová technologie ohřevu ÚT a TV umístěná na místo ohřívačů předehřevu, 

který bude demontován. 

6.4.1 Rekonstrukce horkovodu 

Od zkratu na horkovodu bude potrubí včetně všech komponentů demontováno až 

k jednotlivým ohřevům tzn. uzavírací armatury včetně zkratu, kalníky, havarijní uzávěr, 

regulační armatury, rozdělovače a sběrače HV včetně uzavíracích armatur. 

Na vstupu do HPS bude instalován nový zkrat s dvěma navařovacími uzávěry 

s vypouštěním s uzavírací armaturou navařovací a dále budou instalovány nové uzavírací 

armatury. Na přívodu HV bude instalován filtr osazen diferenčním manometrem, na zpátečce 

HV bude nově instalována zpětná klapka s ochozem s uzavírací armaturou navařovací a 

regulátor diferenčního tlaku in-line s možností plynule před nastavitelným ∆t v rozsahu 60 - 

150 kPa, stávající ultrazvukový měřič tepla zůstane ponechán. 

 

Primární strana 

Pro ohřev topné vody bude instalována sestava dvou popř. tří deskových výměníků 

s jednostranným připojením v paralelním zapojení. Přívod HV bude k sestavě  dopojen 

způsobem zajišťující rovnoměrné zatékání. Regulace parametrů topné vody bude řízena 

novou regulační armaturou s havarijní funkcí na společném přívodu HV. Ventil s pohonem 
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musí uzavřít plný dispoziční tlak na přívodu HV. Před a za řídícím ventilem je požadováno 

osazení manometrů.  

Horkovodní propojovací potrubí pro ohřívače je třeba provést s uzavíracími armaturami - 

kulovými, navařovacími samostatně pro každý výměník. Na přívodu, zpátečce je požadováno 

osadit manometr a teploměr, na zpátečce pak vypouštěcí kulový kohout samostatně pro každý 

výměník. Společný přívod a zpátečka HV budou dopojeny novým potrubím na nové trubní 

rozvody HV. 

V nejvyšším místě budou namontovány vzdušníky s odvzdušňovacími kulovými armaturami 

navařovacími a odvzdušnění bude svedeno 10 cm nad podlahu. 

 

Sekundární strana – příprava topné vody 

Společný přívod, zpátečka topné vody, bude ze stávajícího potrubí nově dopojen 

způsobem zajišťujícím rovnoměrným zatékáním do sestavy deskových výměníků. Na vstupu 

a výstupu topné vody budou osazeny uzavírací armatury samostatně pro každý výměník a na 

výstupu z každého výměníků v pojistném úseku pojistný ventil závitový, dále teploměr a 

manometr. Na zpátečce z každého výměníku bude vysazen vypouštěcí kulový kohout. 

Společný výstup topné vody bude rozdělen na dvě větve a to ÚT a ohřev TV. Odbočky budou 

osazeny uzavíracími armaturami. 

6.4.2 Příprava ÚT  

Ohřev ÚT bude realizován  mísením z topné vody. Oběh média budou zajišťovat na 

výstupu ÚT dvě mokroběžná energeticky úsporná čerpadla v paralelním zapojení. Čerpadla 

budou vybavena příslušnými moduly pro řízení v režimu špičkového zatížení s optimalizací 

účinnosti. V tomto režimu je hydraulický výkon rozdělen na obě čerpadla, tzn. v rozsahu 

slabého zatížení je v provozu jedno čerpadlo (Master), při zvýšení výkonu se připíná čerpadlo 

druhé (Slave) s optimalizovaným účinkem, od tohoto okamžiku jsou čerpadla provozována 

synchronně až do maximálních otáček. Ve společném sání čerpadel bude instalován filtr 

osazen diferenčním manometrem, na vstupu každého čerpadla bude instalována uzavírací 

armatura, manometr a na výstupu čerpadla manometr, zpětná klapka a uzavírací armatura. 

Na vstupu mísení budou osazeny uzavírací armatury s dopojení na topnou vodu v 

kompaktu, výstupy z mísení pak budou dopojeny na čerpadlový blok. Dopojení přívodu a 

zpátečky ÚT bude provedeno novým potrubím na nově instalovaný rozdělovač a sběrač ÚT. 

Na novém rozdělovači, sběrači bude instalován manometr, teploměr a v nejnižším bodě 

vypouštění. V nejvyšším místě budou namontovány vzdušníky s odvzdušňovacími kulovými 
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armaturami. Odvzdušnění bude svedeno 10 cm nad podlahu. Pokud odvzdušnění bude 

umístěno mimo uzávěry kompaktu, je vždy nutno před něj instalovat kulový ventil 

navařovací. 

6.4.3 Příprava TV 

Požadavky na technologii TV: 

 výkon TV (záleží na aktuálních spotřebách TV), 

 výkon v případě havárie jedné sestavy ohřívačů 75 % celkového výkonu, 

 meziokruh topné vody 65/30 °C, 

 strana ohřevu TV 15/53 °C, 

 maximální tlakové ztráty na sekundární straně při standardním provozu 15 kPa, 

 maximální tlakové ztráty na sekundární straně při havarijním provozu 20 kPa. 

 

Primární strana (topná voda) – příprava TV 

Ohřev TV bude řešen z topné vody ve dvou deskových ohřívačích řízených společnou 

třícestnou regulační armaturou a společným mokroběžným úsporným čerpadlem osazeným ve 

zpátečce. 

Společný přívod topné vody bude nově  dopojen způsobem zajišťujícím rovnoměrným 

zatékáním do sestavy dvou deskových výměníků. Propojení potrubí topné vody pro ohřívače 

provést s uzavíracími armaturami samostatně pro každý výměník, na zpátečce pak vypouštění 

samostatně pro každý výměník. 

Regulace parametrů ohřevu TV bude v topném období řešena třícestnou regulační 

armaturou, mimo topné období regulaci přebírá regulační armatura na straně HV. 

Na společné zpátečce topné vody z ohřívačů TV bude instalován nový ultrazvukový 

měřič tepla. 

Do zpátečky meziokruhu topné vody na výstupu z výměníku bude dopojeno expanzní potrubí 

s uzavíracím kulovým ventilem. 

Sekundární strana – příprava TV 

Na výstupu TV z ohřívačů bude instalován pojistný ventil závitový, zátkou opatřený 

výpustný kohout, manometr, teploměr a na zpátečce vypouštění. 

Propojovací potrubí mezi ohřívači bude provedeno s uzavíracími armaturami samostatně pro 

každý výměník. 

Výstup z ohřívače bude dopojen do nového nerezového zásobníku na vrchní návarek 

v horní části zásobníku. Nabíjení zásobníku bude řešeno úsporným mokroběžným bronzovým 
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čerpadlem s elektronickým ovládáním (třídy A), na vstupu čerpadla je požadováno dopojení 

přívodu SV a zároveň do spodní části zásobníku, výstup čerpadla, bude dopojen společně 

s výstupem cirkulačního čerpadla do ohřívače. Nabíjecí čerpadlo bude řízeno dle teploty 

nabití zásobníku. 

Oběh TV domovními rozvody bude řešeno novými mokroběžnými čerpadly v provedení 

bronz osazenými v cirkulačním potrubí TV s možností střídavého chodu. Ve společném sání 

čerpadel bude osazena uzavírací armatura, vypouštění, manometr, teploměr, filtr. V sání 

každého čerpadla bude osazena uzavírací armatura, manometr před a za čerpadlem, zpětná 

klapka a uzavírací armatura. Společný výstup v plastovém potrubí bude dopojen  do spodního 

bočního hrdla zásobníku, druhá část cirkulace bude dopojena  mezi nabíjecí čerpadlo a vstup 

do ohřívače.  

Stávající rozdělovač TV bude nahrazen novým nerezovým, na rozdělovači bude osazen 

manometr, teploměr, ve spodní části vypouštění. U stávajících větví domovních rozvodů TV 

budou uzavírací armatury nahrazeny novými. 

Na zpátečku TV je požadováno osazení seřizovací armatury a zpětné klapky. Umístění 

seřizovacích armatur je nutné řešit s uklidňujícími délkami z důvodu přesnosti měření. 

Stávající sběrač bude demontován a nahrazen novým v provedení nerez, vybaven 

manometrem a teploměrem, ve spodní části vypouštěním. Stávající uzavírací armatury budou 

demontovány a na jednotlivé větve budou instalovány seřizovací armatury s adaptery 

s možností uzavření jednotlivých větví. 

6.4.4 Úprava expanzního systému 

V technologii expanzního potrubí bude instalována nová otevřená ocelová expanzní 

nádoba, ošetřená voděodolným nátěrem. 

Doplňování do otevřené nádoby bude řešeno novým doplňovacím řetězcem ze zpátečky 

HV. Doplňovací řetězec bude dopojen do zpátečky HV za fakturační měřič tepla Veolia 

Energie ČR, a.s. 

Doplňování do systému bude řešeno novým čerpadlem, které bude dovybaveno o soft 

startér tj. plynulým nájezdem do výtlačné výšky.  Dopouštěcí potrubí je zaústěno před sání 

čerpadla topné vody. Spínání dopouštěcího čerpadla do systému ÚT bude řešeno v závislosti 

na tlaku v systému ÚT, doplňování do nádoby pak v závislosti na výšce hladiny v expanzní 

nádobě. Meziokruh topné vody v technologii ohřevu TV bude tlakově závislý na systému ÚT 

ve stanici. 
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Odpouštění bude řešeno z okruhu topné vody solenoidovým ventilem zpět do sběrné 

nádoby. Sestava pro odpouštění bude obsahovat uzavírací armaturu, filtr a solenoidový ventil. 

Celá sestava bude opatřena ochozem s uzavírací armaturou. Potrubí odpouštění bude 

dopojeno na rozvod topné vody na výstupu čerpadla a svedeno do expanzní nádoby. 

Dopouštěcí potrubí je zaústěno před sání čerpadla topné vody. 

Na výstupu topné vody z každého ohřívače budou osazeny pojistné ventily závitové. 

Pojistný ventil závitový pro ohřev TV bude osazen na vstupu směsné vody (studená voda a 

cirkulace TV) do ohřívače. 

6.4.5 Studená voda 

Studená voda bude dotažena ke kompaktu novým potrubím v plastovém provedení od 

uzavírací armatury za vodoměrem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Na tomto potrubí bude 

instalován vypouštěcí ventil (možnost havarijního dopuštění systému ÚT). Na nové potrubí 

bude dopojeno stávající potrubí ukončené flexibilní hadicí, pro účely úklidu HPS. 

6.4.6 Rekonstrukce elektro, měření a regulace 

Technické řešení okruhů HPS z pohledu elektro a měření a regulace (dále jen MaR). 

Stávající rozvaděč MaR včetně řídicího systému Siemens Desigo PXC52 bude zachován a 

upraven pro novou koncepci HPS. Rozvaděč elektro bude nově v oceloplechovém provedení 

s ovládacími prvky na dveřích rozvaděče. 

 

Popis jednotlivých okruhů HPS: 

 Okruh zabezpečení stanice - havarijní odstavení stanice zajistí nově dodaný havarijní 

ventil (současně i regulační topné vody) se servopohonem umístěným na společném 

vstupu HV výměníků. Tento ventil v případě přehřátí topné vody, přehřátí prostoru 

HPS, výpadku napětí nebo zaplavení stanice zajistí odstavení HPS. Tento stav bude 

řídicím systémem vyhodnocen jako havarijní a bude provedeno okamžité spojení 

stanice s nadřazeným dispečinkem. Po odeznění poruchy přehřátí topné vody nebude 

možné automatické najetí stanice do provozu, deblokaci poruchy bude možné provést 

přímo na stanici a dálkově z dispečerského pracoviště. Přehřátí jednotlivých okruhů 

bude snímáno termostaty, zaplavení stanice plováčkovým spínačem. 

 Okruh ekvitermní regulace teploty topné vody - na stanici bude osazena sestava 

deskových výměníků. Technologie přípravy topné vody bude řešena průtokově 

regulačním ventilem se servopohonem společně pro sestavu výměníků. Ventil bude 
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současně plnit funkci havarijního ventilu. Teplota topné vody na společném výstupu z 

výměníků se v topném období reguluje dle vyššího z požadavků ÚT nebo TV. 

V případě ÚT ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě dle zvolené otopné křivky a 

v případě přípravy TV konstantním požadavkem. V letním období pak konstantně dle 

požadavku TV. 

 Okruh ekvitermní regulace teploty  ÚT - parametry okruhu ÚT budou zajišťovány 

směšováním z topné vody. Pro tento účel bude na odbočce z topné vody nově osazen 

třícestný ventil se servopohonem. Výstupní teplota ÚT bude regulována ekvitermně 

v závislosti na venkovní teplotě dle zvolené otopné křivky. Oběh vody v okruhu ÚT 

budou zajišťovat dvě mokroběžná energeticky úsporná čerpadla v paralelním zapojení. 

Čerpadla budou vybavena příslušnými moduly pro řízení v režimu špičkového zatížení 

s optimalizací účinnosti. Povel na zapnutí čerpadla bude jen pro Master čerpadlo, 

Slave čerpadlo si již bude automaticky dle potřeby připínat Master čerpadlo. Snímání 

poruch bude u obou čerpadel.  

 Okruh regulace teploty TV - příprava TV bude řešena průtokově se špičkovým 

zásobníkem v sestavě deskových výměníků ohřevem topnou vodou pomocí ventilu s 

elektrohydraulickým pohonem a čerpadlem v mísícím okruhu topné vody. Ventil TV 

musí být vybaven havarijní funkcí, to znamená, že v případě výpadku napětí nebo 

přehřátí TV musí regulační ventil samočinně uzavřít okruh TV, při přehřátí okruhu TV 

bude rovněž automaticky vypnuto mísící čerpadlo TV na straně topné vody. Řídicími 

veličinami budou teplota na výstupu TV z výměníku a teplota smíšená a teplota 

výstup ze zásobníku. Oběh média v systému TV bude zajišťovat dvojice cirkulačních 

čerpadel. Řídicí systém zajistí automatickou zálohu čerpadla v případě poruchy a 

automatické pravidelné střídaní čerpadel pro zajištění rovnoměrných provozních 

hodin. Technologie TV bude doplněna o špičkový zásobník s nabíjecím čerpadlem, 

toto čerpadlo bude v úsporném provedení a bude spínáno na základě rozdílu teplot 

mezi výstupní teplotou TV a spodní části zásobníku TV. V rámci regulace bude 

aktivována funkce preference TV. V případě nedostatečné výstupní teploty z ohřívače 

TV bude regulátorem provedeno dočasné krátkodobé utlumení ÚT. 

 Okruh doplňování systému topné vody - doplňování systému topné vody bude řešeno 

dopouštěním vody z beztlaké sběrné nádrže do zpátečky topné vody, v závislosti na 

požadovaném tlaku topné vody. Pomocí snímače tlaku budou vyhodnocovány 

minimální a maximální hladiny ve sběrné nádrži, tyto stavy budou vyhodnoceny jako 

poruchové. Tlak systému topné vody bude snímán tlakovým čidlem, pomocí kterého 
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řídící regulátor monitoruje aktuální tlak v systému topné vody a dle potřeby spíná 

doplňovací čerpadlo nebo solenoidový ventil odpouštění vody ze systému zpět do 

sběrné nádoby. Čidlo tlaku bude umístěno na zpáteční větvi topné vody. Doplňování 

systému musí být časově limitováno. Při překročení maximální délky doplňování 5 

minut se solenoid uzavře a řídicím regulátorem je signalizována porucha (únik vody 

ze systému). Doplňovací čerpadlo bude dovybaveno o softstartér zajišťující plynulý 

náběh čerpadla do výtlačné výšky. Pomocí snímače tlaku budou rovněž 

vyhodnocovány minimální a maximální hladiny ve sběrné nádobě, tyto stavy budou 

vyhodnoceny jako poruchové. 

6.4.7 Vizualizace HPS 

Stávající způsob komunikace zůstane zachován. Řídicí systém HPS musí být schopen 

stejně jako doposud plnohodnotně komunikovat se stávajícím vizualizačním systémem 

Visonik ALFA-ProCop 3 od firmy Alfa-mikrosystémy, který je instalován na dispečerském 

pracovišti. Pro potřeby dispečinku bude aktuální technologické schéma vizualizováno s 

aktuálními údaji provozních stavů dle zvyklostí Veolia Energie ČR, a.s. a tyto údaje budou 

archivovány v paměti PC na dispečerském pracovišti Veolia Energie ČR, a.s. Jde především o 

údaje aktuálních teplot, aktuálního tlaku topné vody, polohy servopohonů a signalizace 

automatického chodu čerpadel. Komunikace bude řešena GPRS technologií v intranetové síti 

T-Mobile zřízené pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. 

Ke zpracování a odesílání dat ze stanice slouží stávající převodník dat s možností 

ukládání údajů. Četnost vyčítání z regulátoru do převodníku a četnost odesílání dat na 

dispečink bude možné nastavit z dispečerského pracoviště. Převodník se požaduje s úložnou 

kapacitou, která zajistí uložení 10 minutového intervalu trendování provozních údajů za 24 

hodin, z důvodu zálohování v případě výpadku mobilní sítě. V případě poruchového a 

havarijního stavu na PS dojde ihned k hlášení poruchového stavu a odeslání aktuálních 

provozních hodnot. Výstupní nastavení četnosti odečtů bude zhotoviteli upřesněno v průběhu 

realizace pověřeným pracovníkem provozu. 

Na dispečerském pracovišti bude možno provádět nastavení, monitorování a řízení 

provozních stavů v rozsahu standardu současné vizualizace. 

6.4.8 Rozvaděč elektro 

Nový elektro rozvaděč bude odpovídat legislativním požadavkům a bude vybaven 

veškerým bezpečnostním značením. Rozvaděč bude vyhotoven ve stupni krytí min. IP54/20. 
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Rozměr rozvaděče musí být navržen s dostatečnou rezervou, aby umožňoval budoucí 

doplnění komponent o 20%. Na boční straně rozvaděče bude umístěn hlavní vypínač (ve 

žluto-červené kombinaci s možností uzamčení v poloze vypnuto), pomocí kterého bude 

možno rozvaděč odpojit od elektrického napětí. 

V rozvaděči bude nezbytná jistící, spínací a reléová automatika. Výstupy pro zařízení 

230V musí být ukončeny na svorkách. Všechny použité jističe musí mít přívody shora! 

V rozvaděči budou instalovány dvě montážní zásuvky 230V (10A).  

Na dveřích rozvaděče budou přepínače pro ovládání čerpadel (AUT–VYP–MAN). 

V manuálním režimu ovládání čerpadel „MAN“ dojde k sepnutí čerpadla z místa HPS a 

zobrazení grafického symbolu manuálního ovládání na obrazovce vizualizace. Nad přepínači 

čerpadel bude umístěna kontrolka signalizující stav čerpadel. Rozvaděč bude vybaven pro 

každé čerpadlo samostatně jištěným okruhem. Napájení signalizace chodu čerpadel musí být 

zapojeno přes kontakt stykače nebo relé. 

Havarijní odstavení technologie bude opatřeno mechanickou zábranou proti náhodnému 

vypnutí. 

Na rozvaděči bude umístěn ovladač pro test havarijní funkce servopohonu topné vody. 

Aktivací tohoto přepínače dojde k přerušení napájení pro servopohon a tím k odzkoušení 

funkce bezpečného uzavření ventilu. 

 



 

58 

 

 

Obr. 7 Technologické schéma zapojení HPS po rekonstrukci: 1 – čidlo venkovní teploty, 2 – 

regulační ventil ÚT, 3 – regulační ventil TUV, 4 – oběhové čerpadlo ÚT s frekvenčním 

měničem a snímačem diferenčního tlaku, 5 – cirkulační čerpadlo TUV, 6 – vodoměr studené 

vody, 7 – čidlo teploty prostoru, 8 – deskový výměník tepla-meziokruh topné vody, 9 – 

deskový výměník tepla-TV, 10 – termostat přehřátí TUV, 11 – termostat přehřátí topné vody, 

12 – nabíjecí čerpadlo TV, 13 – expanzomat, 14 – solenoidový ventil odpouštění sběrné 

nádrže, 15 – solenoidový ventil a čerpadlo dopouštění systému ÚT, topné vody, 16 – 

regulační ventil topné vody, 17 – zásobník TV, 18 – čerpadlo topné vody-TV, 19 – snímač 

hladiny nádrže,                    – snímače teploty a tlaku daného okruhu 
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7 HODNOCENÍ EFEKTIVITY INVESTIC 

 

Dříve než budou investice porovnávány jednotlivými metodami hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic, je potřeba se zaměřit na vstupní údaje, které k aplikaci těchto metod jsou 

nutně potřeba. Především se jedná o relevantnost predikce budoucích nákladů a následně 

výpočet budoucích úspor, které investice generují. 

7.1 Predikce budoucích nákladů 

Vzhledem k povaze posuzovaných investic je životnost navrhované technologie delší než 

její odpisy. Účetní odpisy budou stanoveny, dle odpisového plánu společnosti, formou 

rovnoměrného odpisu ve třetí skupině, což představuje 10 let.  

Pro hodnocení investic budu tedy vycházet z tohoto období a investici budu hodnotit pouze 

v rámci 10 let. 

Množství transformované tepelné energie na HPS je různé, produkce se odvíjí od výkonu 

HPS a především je produkce závislá na klimatických podmínkách. Jelikož se rekonstrukce 

HPS provádí v mimotopném období, ale samotná realizace probíhá dva, až tři měsíce budu 

investice do rekonstrukcí začínat hodnotit až rokem následujícím.  

7.1.1 Predikce nákladu v případě neprovedených investic 

Stávající provozní náklady jsou vyčísleny pro konkrétní HPS a jejích objem dodávek GJ, 

vyráběných při použití stávajících technologií. Do budoucna, např. v horizontu desetiletí, 

nelze uvažovat, že by HPS se stávající technologií vyráběla obdobnou produkci tepelné 

energie se stejným finančním dopadem na provoz a údržbu. 

Pro stanovení hodnot nákladů na provoz a údržbu HPS v budoucím období, budou tyto 

náklady prognózovány na základě dosažení svých skutečných hodnot v průběhu dosavadního 

provozování HPS (viz Obr. 8). Na tuto predikci bude mít také vliv morálního opotřebení 

stávající technologie. S použitím této metody spojené se zkušenostmi z provozu je možné 

takto průběh budoucích nákladů predikovat. V tabulkách 6, 7 a 8 je prezentována predikce 

nákladu údržby a provozu za stávající technologie na vybraných HPS. Pro přehlednost bude 

graf na obrázku 9 zobrazovat dobu predikce u všech třech HPS společně. Doba predikce bude 

u všech HPS stejná z důvodu možnosti srovnání jednotlivých variant. 
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Obr. 8 Průběh skutečných nákladů na HPS při stávající technologii 

 

Graf vychází ze sledovaného čtyřletého období, kde finanční náklady spojené s poruchami a výměnou komponentů stávající technologie 

jsou sledovány v rámci účetní jednotky. Následně můžeme predikci budoucích nákladů stanovit jedním z zjednodušených nástrojů, který 

vychází z obrázku 8, kde pomocí proložení spojnici trendu a lineární regrese skutečnými dosavadními náklady, dostaneme možný vývoj 

budoucích nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou HPS provozovány od června roku 2011, a pro lepší vypovídající schopnost, jsou 

hodnoty nákladů tohoto roku upraveny na celý rok. V případě sledování delšího časového období lze hodnotu spolehlivosti R
2
 přiblížit k 1, 

která představuje absolutní spolehlivost. Predikce hodnot budoucích ovlivnitelných nákladů HPS, použitých v této diplomové práci, vychází 

z podrobnějšího rozboru nákladů a ze znalosti místních specifik. Pomocí těchto metod je predikce hodnot nákladů v průběhu dalších let 

přesnější. 
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 Tab. 6 Predikce ovlivnitelných nákladů HPS 672 - Hlavní 681 bez investice vyjádřené v Kč 

Rok sledování  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkony spojů 928 993 1 062 1 137 1 216 1 301 1 393 1 490 1 594 1 706 

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 6 803 6 803 6 803 6 803 6 803 6 803 6 803 6 803 6 803 6 803 

Voda pitná - spotřeba HPS 1 515 1 628 1 751 1 882 2 023 2 175 2 338 2 513 2 702 2 904 

Zákonné revize 5 698 5 841 6 058 6 247 6 460 6 671 6 894 7 122 7 358 7 602 

Spotřeba nakupované elektrické energie 46 717 49 987 53 487 57 231 61 237 65 523 70 110 75 018 80 269 85 888 

Distribuce elektřiny (dodavatel) 59 883 64 074 68 560 73 359 78 494 83 988 89 868 96 158 102 889 110 092 

Vnitrodivizní údržba (MONA) 132 152 240 517 192 414 208 961 227 350 247 357 293 860 260 947 283 911 308 895 

Suma sledovaných nákladů  246 893 363 041 323 331 348 816 376 780 407 016 464 461 443 248 478 723 517 086 

 

 

Tab. 7 Predikce ovlivnitelných nákladů HPS 674 - Hlavní 871 bez investice vyjádřené v Kč 

Rok sledování  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkony spojů 1 184 1 267 1 356 1 451 1 552 1 661 1 777 1 902 2 035 2 177 

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 6 270  6 270  6 270  6 270  6 270  6 270  6 270  6 270  6 270  6 270  

Voda pitná - spotřeba HPS 1 651 1 775 1 908 2 051 2 205 2 370 2 548 2 739 2 944 3 165 

Zákonné revize 6 764 5 962 6 681 6 638 6 992 7 156 7 428 7 656 7 919 8 177 

Spotřeba nakupované elektrické energie 32 874 35 176 37 638 40 273 43 092 46 108 49 336 52 789 56 484 60 438 

Distribuce elektřiny (dodavatel) 34 912 37 356 39 971 42 769 45 762 48 966 52 393 56 061 59 985 64 184 

Vnitrodivizní údržba (MONA) 159 290 188 758 204 425 249 399 273 591 300 129 329 241 361 178 323 977 452 595 

Suma sledovaných nákladů  236 676 270 294 291 979 342 580 373 195 406 390 442 724 482 325 453 345 590 738 
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Tab. 8 Predikce ovlivnitelných nákladů HPS 675 - 17. Listopadu 677 bez investice vyjádřené v Kč 

Rok sledování  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkony spojů 1 247 1 334 1 428 1 528 1 635 1 749 1 871 2 002 2 143 2 293 

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 4 936  4 936  4 936  4 936  4 936  4 936  4 936  4 936  4 936  4 936  

Voda pitná - spotřeba HPS 2 580 2 773 2 981 3 205 3 445 3 704 3 981 4 280 4 601 4 946 

Zákonné revize 4 948 4 982 5 337 5 546 5 850 6 126 6 437 6 752 7 089 7 440 

Spotřeba nakupované elektrické energie 32 442 34 713 37 143 39 743 42 525 45 501 48 687 52 095 55 741 59 643 

Distribuce elektřiny (dodavatel) 47 749 51 091 54 668 58 494 62 589 66 970 71 658 76 674 82 041 87 784 

Vnitrodivizní údržba (MONA) 146 883 174 056 186 240 344 544 416 381 466 347 522 309 376 062 383 584 391 255 

Suma sledovaných nákladů  235 848 268 949 287 796 453 060 532 425 590 397 654 943 517 866 535 199 553 361 

 

Tato analýza prokázala každoroční nárůst všech nákladových položek při stávajícím provozu HPS, přičemž celkové sumy sledovaných 

nákladů korespondují s křivkou nárůstu nákladů z Obrázku 8.
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Obr. 9 Průběh predikce nákladů na provoz a údržbu HPS při stávající technologii 

 

Významný nárůst nákladů v období predikce je způsoben výměnou některého 

z primárních komponentů stávající technologie (čerpadlo, havarijní ventil, regulační ventil, 

oprava nebo výměna trubkovnic v protiproudem ohřívači), to také dokazuje obrázek 7, na 

kterém je zobrazen průběh ovlivnitelných nákladů za období minulá a budoucí při variantě, 

která neřeší realizaci rekonstrukce. 

 

7.1.2 Predikce nákladů při realizaci investice 

Predikce ročních nákladů po realizaci rekonstrukce HPS bude stanovena násobkem 

ročních časových náročnosti PPZ a průměrným přímým mzdovým nákladem operátorů. 

Úsporu těchto nákladů údržby je možné sledovat v nákladových účtech „vnitrodivizní údržba 

(MONA)“. Z pohledu budoucího provozu HPS se také projeví úspora především 

na nákladovém účtu „Spotřeba nakupované elektrické energie“, „Výkony spojů“ a na 

nákladovém účtu „Voda pitná - spotřeba HPS“, toto snížení bude způsobeno změnou 

technologie dopouštění do expanzní nádoby, a to přepojením z pitné vody na dopouštění 
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systému ÚT ze zpátečky HV. Hodnoty nákladového účtu „Odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku“ nemají vliv na hodnoty peněžních toků plynoucích z kapitálového výdaje, ale 

ovlivňují hospodářský výsledek HPS, proto jsou zde také zobrazeny.  

Predikce bude opět zobrazena jednotlivě za každou HPS samostatně (viz Tab. 9, Tab. 10 

a Tab. 11). Na obrázku 10 bude možné porovnat hodnoty komplexně za všechny HPS 

v průběhu budoucího provozu HPS při realizaci rekonstrukcí. 
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Tab. 9 Predikce ovlivnitelných nákladů HPS 672 - Hlavní 681 po rekonstrukci vyjádřené v Kč 

Rok sledování    2016   2017   2018   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkony spojů 378  408  441  476  514  555  600  648  700  756  

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 139 203  139 203  139 203  139 203  139 203  132 400  132 400  132 400  132 400  132 400  

Voda pitná - spotřeba HPS 54  58  63  68  73  79  86  93  100  108  

Zákonné revize 2 530  2 657  2 789  2 929  3 075  3 229  3 390  3 560  3 738  3 925  

Spotřeba nakupované elektrické energie 24 159  26 092  28 179  30 433  32 868  35 497  38 337  41 404  44 717  48 294  

Distribuce elektřiny 26 575  28 701  30 997  33 477  36 155  39 047  42 171  45 545  49 188  53 123  

Vnitrodivizní údržba (MONA) 48 967  52 884  57 115  61 684  66 619  93 267  82 075  117 367  93 893  148 352  

Suma sledovaných ovlivnitelných nákladů  102 663 110 800 119 584 129 067 139 305 171 675 166 659 208 616 192 336 254 557 

 

 

Tab. 10 Predikce ovlivnitelných nákladů HPS 674 - Hlavní 871 po rekonstrukci vyjádřené v Kč 

Rok sledování    2016   2017   2018   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkony spojů 382  416  454  495  539  588  641  698  761  830  

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 154 170  154 170  154 170  154 170  154 170  154 170  154 170  147 900  147 900  147 900  

Voda pitná - spotřeba HPS 55  60  65  71  78  85  92  101  110  119  

Zákonné revize 2 760  2 898  3 043  3 195  3 355  3 523  3 699  3 884  4 078  4 282  

Spotřeba nakupované elektrické energie 22 874  24 933  27 177  29 622  32 289  35 194  38 362  41 815  45 578  49 680  

Distribuce elektřiny 25 161  27 174  29 348  31 696  34 232  36 970  39 928  43 122  46 572  50 298  

Vnitrodivizní údržba (MONA) 51 739  55 361  59 236  63 382  67 819  75 958  82 794  121 707  130 226  100 274  

Suma sledovaných ovlivnitelných nákladů  102 971 110 842 119 323 128 462 138 311 152 317 165 515 211 326 227 325 205 483 
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Tab. 11 Predikce ovlivnitelných nákladů HPS 675 - 17. Listopadu 677 po rekonstrukci vyjádřené v Kč 

Rok sledování    2016   2017   2018   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkony spojů 373  397  423  451  480  511  544  580  617  657  

Technické zhodnocení do 40 tis Kč 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 127 336  127 336  127 336  127 336  122 400  122 400  122 400  122 400  122 400  122 400  

Voda pitná - spotřeba HPS 53  56  60  64  68  73  77  82  88  93  

Zákonné revize 2 410  2 531  2 657  2 790  2 929  3 076  3 230  3 391  3 561  3 739  

Spotřeba nakupované elektrické energie 19 749  21 033  22 400  23 856  25 406  27 058  28 817  30 690  32 685  34 809  

Distribuce elektřiny 21 724  23 462  25 339  27 366  29 555  31 920  34 473  37 231  40 209  43 426  

Vnitrodivizní údržba (MONA) 46 482  49 224  52 129  55 204  58 461  56 064  87 404  57 600  75 455  94 998  

Suma sledovaných ovlivnitelných nákladů  90 791 96 703 103 007 109 730 116 900 118 701 154 545 129 573 152 615 177 723 

 

Z těchto tabulek, které zobrazují vývoj nákladů údržby po provedení rekonstrukcí, je patrné výrazné snížení nákladů v jednotlivých 

nákladových účtech oproti stávajícímu stavu. Tato úspora je způsobena u nákladového účtu „Výkony spojů“ snížením četnosti komunikace 

s nadřazeným dispečerským pracovištěm z důvodů snížení alarmových stavů HPS. Další výrazné snížení je u nákladového účtu „Spotřeba 

nakupované elektrické energie“, důvodem tohoto snížení nákladů je použití energeticky úsporných čerpadel. Úspora na účtu „Voda pitná - 

spotřeba HPS“ byla již vysvětlena v úvodu této kapitoly. Rozdílné celkové náklady jsou dány rozdílnými výkony HPS. 
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Obr. 10 Průběh predikce nákladů rekonstruovaných HPS v budoucích letech 

 

Na grafu je patrná možnost dosažení značné úspory v nákladech na provoz a údržbu od 

roku realizace investic. Predikce nákladů je o to složitější, čím je delší doba prognózy, 

z těchto důvodu dochází v letech 2021-2025 ke kolísání, které je zapříčiněno, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 7, výměnou opotřebovaných komponentů. 

 

7.2 Investiční výdaje při rekonstrukci 

Pro hodnocení efektivity investice a pro účely investičního rozhodování je potřeba znát 

kapitálové výdaje na provedené rekonstrukce. Stanovení kapitálových výdajů na rekonstrukce 

HPS  (viz Tab. 12) je provedeno pomocí jednoduché oborové kalkulace jednotlivých HPS 

s rozdílným výkonem. Kalkulace ceny díla jsou odvozeny od rozpočtů již realizovaných 

rekonstrukcí obdobného typu, zohledněny o výkonové rozdíly jednotlivých HPS. Celkový 

kapitálový výdaj je dán cenou celkem za dílo, což je částka stanovena rozdílem mezi cenou 

investiční částí díla a výnosem z provedených demontáží původní technologie. Pro úplnost je 

třeba dodat, že částka za cenu celkem za dílo se rozumí konečnou částkou za provedení díla 

na klíč. 
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Tab. 12 Kalkulace nákladů kapitálového výdaje na jednotlivé HPS 

Název HPS 

HPS 672 

(2,33MW) HPS 674 (3,12MW) HPS 675 (1,83MW) 

Položka Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč 

Kompaktní stanice ÚT + TV 863 000 985 000 840 000 

Rozvaděče elektro a MaR 95 000 97 000 85 000 

Ostatní práce a materiál strojní 220 000 260 000 193 000 

Ostatní práce a materiál El+MaR 130 000 136 000 86 000 

Komunikace a vizualizace 26 000 26 000 26 000 

Izolace a nátěry potrubí 32 000 35 000 27 000 

Stavební práce 17 000 14 000 15 000 

Provozní zkoušky 8 000 8 000 8 000 

Projekční a inženýrská činnost 11 000 11 000 11 000 

Cena celkem za investiční část 1 402 000 Kč 1 572 000 Kč 1 291 000 Kč 

Výnos demontáží na HPS 78 000 93 000 67 000 

Cena celkem za dílo 1 324 000 Kč 1 479 000 Kč 1 224 000 Kč 

 

Rozdílná cena díla je dána rozdílnými výkony HPS. Hodnota výnosu demontáží je 

stanovena z hmotnosti demontované technologie, která je známá a násobena průměrnou cenou 

za kilogram daného materiálu. 

7.3 Peněžní toky investic 

Pokud chceme vyjádřit přínosy investic, musíme je porovnat se stavem, který předcházel 

jejich realizaci. V tomto případě při investicích do rekonstrukce HPS je to úspora, která je 

vypočtena jako rozdíl mezi stávajícími ovlivnitelnými náklady na provoz a údržbu a 

budoucími ročními náklady HPS na provoz a údržbu, touto investici ovlivněné.  

V tabulce 13 jsou hodnoty úspory mezi variantami před a po rekonstrukci, vypočteny 

pomocí přímé metody za jednotlivé roky provozu HPS.  

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Tab. 13 Výpočet úspory nákladů jednotlivých HPS vyjádřené v Kč 

Rok hodnocení investic 
HPS 672 - 

Hlavní 681 

HPS 674 - 

Hlavní 871 

HPS 675 - 17. 

Listopadu 677 

2016 144 230 133 704 145 057 

2017 252 241 159 452 172 246 

2018 203 746 172 656 184 789 

2019 219 749 214 118 343 329 

2020 237 475 234 883 415 524 

2021 235 340 254 073 471 695 

2022 297 802 277 208 500 398 

2023 234 632 270 999 388 292 

2024 286 387 226 020 382 584 

2025 262 529 385 255 375 638 

 

Tato tabulka představuje vstupní zdroj hodnot pro výpočty nákladových, ziskových a 

příjmových metod.  

 

7.4 Nákladové metody 

Metoda diskontovaných nákladů bude vypočtena jako suma všech provozních nákladů 

projektu za počítanou dobu spolehlivé životnosti technologie HPS po rekonstrukci. 

Pro výpočet ND bude použit vzorec (2) z teoretické části kapitola „METODA 

DISKONTOVANÝCH NÁKLADŮ“. 

Při výpočtu VD (viz Tab. 14) je použitý tzv. odúročitel, který určuje současnou hodnotu všech 

stejných ročních nákladů při úrokové míře 5%.  
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Tab. 14 Výpočet celkových VD pro jednotlivé HPS vyjádřeny v Kč 

Diskontované náklady po 

rekonstrukci HPS v roce 

HPS 672 - Hlavní 

681 

HPS 674 - Hlavní 

871 

HPS 675 - 17. 

Listopadu 677 

2016 97 774 Kč 98 068 Kč 86 468 Kč 

2017 100 499 Kč 100 537 Kč 87 713 Kč 

2018 103 304 Kč 103 078 Kč 88 984 Kč 

2019 106 185 Kč 105 687 Kč 90 276 Kč 

2020 109 173 Kč 108 394 Kč 91 615 Kč 

2021 128 116 Kč 113 670 Kč 88 583 Kč 

2022 118 450 Kč 117 637 Kč 109 840 Kč 

2023 141 243 Kč 143 078 Kč 87 727 Kč 

2024 124 008 Kč 146 567 Kč 98 398 Kč 

2025 156 285 Kč 126 156 Kč 109 113 Kč 

Suma diskontovaných ročních 

nákladů po rekonstrukci HPS 
1 185 036 Kč 1 162 871 Kč 938 716 Kč 

 

Výpočty diskontovaných nákladů ND: 

 ND HPS 672 = 1 324 000 + 1 185 036 = 2 509 036Kč, 

 ND HPS 674 = 1 479 000 + 1 162 871 = 2 641 871Kč, 

 ND HPS 675 = 1 224 000 + 938 716 = 2 162 716Kč. 

Z výpočtu metody diskontovaných nákladů vyplývá, že nejvýhodnější investicí, z hlediska 

budoucích nákladů na údržbu HPS, bude investice do rekonstrukce HPS 675. Detailní výpočet 

diskontovaných nákladů bude uveden v příloze 1. 

7.5 Ziskové metody 

Ziskovou metodou doby návratnosti bude vyjádřen čas provozu HPS, za který se vložené 

investice do rekonstrukcí zaplatí efektem z provozu. Investice bude tím příznivější, čím bude 

doba návratnosti kratší. Pro výpočet budu dosazovat do vzorce (4) z kapitoly „DOBA 

NÁVRATNOSTI“ za CF úsporu, danou rozdílem hodnot ovlivnitelných nákladů před a po 

rekonstrukci. 

V tabulce 15 je proveden výpočet průměrných ročních úspor na jednotlivých HPS, který 

je použitý následně pro výpočet návratnosti investic. 
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Tab. 15 Výpočet průměrných ročních úspor vyjádřeny v Kč 

Název HPS Výpočet ɸCF 

HPS 672 - Hlavní 681 237 413 Kč 

HPS 674 - Hlavní 871 232 837 Kč 

HPS 675 - 17. Listopadu 677 337 955 Kč 

 

Následně bude v Tab. 16, 17, 18 proveden výpočet návratnosti investic na jednotlivých 

HPS. 

Tab. 16 Výpočet doby návratnosti investic pro HPS 672 vyjádřeny v Kč 

Rok CF (úspora) 
Chybí do 

splacení 

2015   - 1 324 000 Kč 

2016 237 413 Kč 1 086 587 Kč 

2017 237 413 Kč 849 174 Kč 

2018 237 413 Kč 611 761 Kč 

2019 237 413 Kč 374 348 Kč 

2020 237 413 Kč 136 935 Kč 

2021 237 413 Kč -100 478 Kč 

 

Z tabulky Tab. 16 je patrné, že se peněžní prostředky navrátí v roce 2021. Pokud 

nezahrneme do uvažování časovou hodnotu peněz, peněžní prostředky se nám navrátí v roce 

2021, přesněji (136 935 / 1 324 000) * 365 = 38 den v tomto roce, tj. 7. 2. 2021. 

Tab. 17 Výpočet doby návratnosti investic pro HPS 674 vyjádřeny v Kč 

Rok CF (úspora) 
Chybí do 

splacení 

2015   - 1 479 000 Kč 

2016 232 837 Kč 1 246 163 Kč 

2017 232 837 Kč 1 013 326 Kč 

2018 232 837 Kč 780 489 Kč 

2019 232 837 Kč 547 652 Kč 

2020 232 837 Kč 314 815 Kč 

2021 232 837 Kč 81 978 Kč 

2022 232 837 Kč -150 859 Kč 

 

Z tabulky Tab. 17 je patrná možnost navrácení investic v roce 2022, přesněji (81 978 / 1 

479 000) * 365 = 21 den v tomto roce, tj. 21. 1. 2022. 
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Tab. 18 Výpočet doby návratnosti investic pro HPS 675 vyjádřeny v Kč 

Rok CF (úspora) 
Chybí do 

splacení 

2015   - 1 224 000 Kč 

2016 337 955 Kč 886 045 Kč 

2017 337 955 Kč 548 090 Kč 

2018 337 955 Kč 210 135 Kč 

2019 337 955 Kč -127 820 Kč 

 

Z tabulky Tab. 18 je analogicky zřejmé, že návratnost této varianty je v roce 2019, 

přesněji (210 135 / 1 224 000) * 365 = 63 den v tomto roce, tj. 4. 3. 2019. 

Z pohledu doby návratnosti je nejrychleji splacena investice u HPS 675. 

 

7.6 Příjmové (výnosové) metody 

Příjmové metody budou mít z pohledu firemního managementu největší váhu při 

investičním rozhodování o vložení investice do rekonstrukce HPS. 

 

7.6.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota investice na HPS je součet současné hodnoty budoucích úspor 

plynoucích z této investice. 

Pro výpočet ČSH bude použit vzorec (6) z teoretické části kapitola „ČISTÁ SOUČASNÁ 

HODNOTA“. 

V tabulce 19 je proveden výpočet sumy diskontovaného zisku na jednotlivých HPS, který 

je následně použitý pro výpočet ČSH. Diskontní sazba je zvolena 5 %, tato procentuální výše 

je standardně používaná u českých firem. 
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Tab. 19 Výpočet diskontované úspory vyjádřeny v Kč 

Diskontovaný zisk v roce 
HPS 672 - 

Hlavní 681 

HPS 674 - 

Hlavní 871 

HPS 675 - 17. 

Listopadu 677 

2016 137 362 Kč 151 859 Kč 138 150 Kč 

2017 228 790 Kč 144 628 Kč 156 232 Kč 

2018 176 008 Kč 149 150 Kč 159 631 Kč 

2019 180 789 Kč 176 156 Kč 282 459 Kč 

2020 186 109 Kč 184 078 Kč 325 646 Kč 

2021 175 627 Kč 189 606 Kč 352 012 Kč 

2022 211 658 Kč 197 021 Kč 355 649 Kč 

2023 158 857 Kč 183 480 Kč 262 893 Kč 

2024 184 647 Kč 145 725 Kč 246 669 Kč 

2025 161 179 Kč 236 527 Kč 230 622 Kč 

Suma diskontovaných zisků 1 801 025 Kč 1 758 230 Kč 2 509 963 Kč 

 

Výpočty ČSH pro jednotlivé HPS: 

 ČSH HPS 672 = 1 801 025 – 1 324 000 = 477 025Kč, 

 ČSH HPS 674 = 1 758 230 – 1 479 000 = 297 230Kč, 

 ČSH HPS 675 = 2 509 936 – 1 224 000 = 1 285 963Kč. 

Metodou čisté současné hodnoty bylo vypočteno, že investice do rekonstrukce HPS 675 

přinese největší čistou současnou úsporu tj. 1 285 963 Kč. Tuto částku společnost získá 

z investičního záměru zohledněného o faktor času. 

 

7.6.2 Index rentability 

Pro výpočet indexu rentability bude použit vzorec (8) z teoretické části kapitola „INDEX 

RENTABILITY“. Při výpočtu je diskontní sazba stanovena ve výši 5 %, tato procentuální 

hodnota představuje standardní výši používanou u českých firem. 

Výpočet indexu rentability pro HPS: 

 IR HPS672 = 1 801 025 / 1 324 000 = 1,36 

 IR HPS674 = 1 758 230 / 1 479 000 = 1,19 
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 IR HPS675 = 2 509 936 / 1 224 000 = 2,05 

Z výpočtu indexu ziskovosti bylo zjištěno, že u HPS 675 nám jedna koruna investovaná 

do rekonstrukce přinese 2,05 Kč budoucího výnosu v současné hodnotě peněz, což je nejvyšší 

zúročení vloženého kapitálu z možných variant investování do rekonstrukcí na HPS.  

 

7.6.3 Vnitřní výnosové procento  

Pro výpočet VVP bude použit vzorec (9) z kapitoly „VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ 

PROCENTO“. 

Vstupní hodnoty pro výpočet VVP pro jednotlivé HPS a jednotlivé roky, jsou přebrány 

z tabulky 13, kapitola 7.3 Peněžní toky investic. Následně jsou tyto hodnoty diskontovaných 

úspor vypočteny, s nejpřesnějšími procentem diskontních sazeb pro jednotlivé HPS v Příloze 

1. Následnou interpolací je proveden přesný výpočet VVP. 

 

Výpočet VVP na HPS pomocí interpolace: 

 VVPHPS672 =   35,111112*)
3820520813

20813
(11 


            VVP se rovná 11,35 % 

 VVPHPS674 =   94,778*)
441175425

75425
(7 


                    VVP se rovná 7,94 % 

 VVPHPS675 =   59,191920*)
2126331168

31168
(19 


           VVP se rovná 19,59 % 

Vnitřní výnosové procento u všech HPS vychází nad 5% hranici, která představuje 

požadovanou výnosnost, tudíž jsou všechny projekty přijatelné. Nicméně VVP u HPS 675, 

které je 19,59 %  je pro investici do rekonstrukce nejefektivnější. 
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8 NÁVRH ŘEŠENÍ PŘI ROZHODOVÁNÍ O INVESTICI 

 

Na závěr diplomové práce bych rád naznačil možné řešení při rozhodování o investici do 

rekonstrukcí horkovodních předávacích stanic. Jelikož společnost Veolia Energie ČR, a.s. 

vlastní několik stovek předávacích stanic, a výše investic je střednědobě plánovaná, je nutné 

její každoroční čerpání pravidelně optimalizovat. Každoročně se rozhoduje mezi 

rekonstrukcemi více předávacích stanic.  

Jedním z prvních kroků by měl obsahovat analýzu nákladů na údržbu předávacích stanic, 

které jsou z pohledu možné rekonstrukce ovlivnitelné. Následnou predikcí nákladů, při 

rozdílných výkonech HPS po provedení rekonstrukce, by měla být vyčíslena úspora, která 

představuje rozdíl mezi skutečnými náklady před rekonstrukcí a predikovanými náklady po 

rekonstrukci. Další krok by měl následovat v procesu hodnocení efektivnosti investičních 

projektů pomocí standardních metod hodnocení. Návrhem této diplomové práce je hodnocení 

investice dle metod ČSH, doby návratnosti a VVP. Na základě výsledku stanovených metod 

hodnocení by měly být vybrány k rekonstrukci ty HPS, které vycházejí z pohledu investičního 

rozhodování nejefektivněji.  
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9 ZÁVĚR 

Ačkoli se rozhodování o investicích neuskutečňuje v podniku každý den, ale je to 

plánovaná činnost, přesto je to jedna z největších zodpovědností, kterou management podniku 

má. Pouze správná investiční rozhodnutí totiž podniku zajistí naplnění strategických cílů a 

zaručí mu finanční růst. Vyhodnocení všech relevantních dat o investici společně s 

pochopením podstaty investičního rozhodování je tak zásadním předpokladem pro úspěšné 

řízení a budoucnost podniku. 

Cílem mé diplomové práce bylo ve společnosti Veolia Energie ČR, a.s. analyzovat 

ekonomickou efektivnost investice třech různých variant rekonstrukce HPS, a určit, která 

z nich je pro společnost nejvýhodnější. Motivací byla možnost pomoci společnosti při 

rozhodování o provedení investice také z pohledu investičního rozhodování. 

Stěžejním bodem k naplnění stanoveného cíle bylo pochopení podstaty investičního procesu a 

jednotlivých metod hodnocení efektivnosti investic, k čemuž měla napomoci teoretická část 

diplomové práce. 

Teoretickou část diplomové práce jsem zahájil představením společnosti Veolia Energie 

ČR, a.s., včetně závodu, ve kterém je práce řešena. Dále jsou v teoretické části podrobně 

objasněny nezbytné ekonomické souvislosti, včetně metod hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů, pojmy z oblasti pojetí a vzniku nákladů a pojmy z oblasti údržby. 

Těmto oblastem jsem věnoval zvýšenou pozornost. 

V praktické části diplomové práce je popsána funkce systému zásobování teplem a dále 

technický a technologický popis HPS před a po rekonstrukci. Následně jsou v praktické části 

hodnocení efektivnosti investic stanoveny a vyčísleny úspory jednotlivých variant HPS, při 

rozdílných výkonech, před a po rekonstrukci. Tyto úspory jsou podrobeny metodám 

hodnocení efektivnosti investic analogicky dle teoretické části a stanovení vždy té nejlepší 

varianty dané metody pro vložení investice. 

Problémem, na který jsem při aplikaci metod hodnocení projektů narazil, bylo stanovení 

reálné životnosti investice. Životnost mohou ovlivnit různé faktory jako např. změna 

množství dodávané tepelné energie koncovým zákazníkům nebo vliv technického pokroku 

zvýší účinnost transformace tepelné energie a ukáže se, že technologie, do které bylo 

investováno, již není schopna těchto změn a firma bude muset opět investovat do dalších 

technologií. Při zvážení těchto skutečností jsem stanovil předpokládanou životnost investice 

na 10 let, která odpovídá době odpisu investice. 
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Pomocí metod hodnocení efektivnosti investic zcela jasně vyplývá, že z pohledu 

nejefektivnějšího investování do rekonstrukcí se vyplatí provést rekonstrukci technologie na 

HPS 675, tzn. s nejmenším instalovaným výkonem, kde ČSH investice je 1 285 963 Kč, doba 

návratnosti vychází na čtyři roky a šedesát tři dny a VVP je 19,59 %. 

V současné době firemní management, jako podklad pro investiční rozhodování u tohoto 

typu investic, provádí pouze zjednodušenou formu ekonomického vyhodnocení. Důvodem je 

upřednostnění, při rozhodování o vložení investice, priority ze strany provozování HPS, 

zejména s ohledem na technologické stáří HPS a technický stav jejich komponentů. 

Myslím si však, že jsme schopni, po analýze skutečných nákladů, především nákladů na 

údržbu HPS, rozhodnout také z pohledu ekonomického. Každé vložení určitého investičního 

finančního obnosu musí generovat, z pohledu správného manažerského rozhodnutí, také co 

možná největší zisk. 

V tomto procesu spatřuji přínos mé diplomové práce, protože v případě, kdy dojde k 

posouzení více takovýchto investičních projektů, může být následně vybrán ten, který bude 

z pohledu investičního rozhodování nejefektivnější. 
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PŘÍLOHA 
 

Příloha 1: Hodnoty diskontovaných úspor s nejbližšími procenty diskontních sazeb v Kč 

 

Diskontovaná úspora v roce 
HPS 672 - Hlavní 

681 (12 %) 

HPS 674 - 

Hlavní 871 (8 %) 

HPS 675 - 17. 

Listopadu 677 (20 %) 

2016 128 777 Kč 123 800 Kč 120 881 Kč 

2017 201 085 Kč 136 704 Kč 119 615 Kč 

2018 145 023 Kč 137 060 Kč 106 938 Kč 

2019 139 654 Kč 157 383 Kč 165 572 Kč 

2020 134 750 Kč 159 858 Kč 166 990 Kč 

2021 119 231 Kč 160 109 Kč 157 970 Kč 

2022 134 711 Kč 161 748 Kč 139 652 Kč 

2023 94 764 Kč 146 412 Kč 90 304 Kč 

2024 103 274 Kč 113 066 Kč 74 147 Kč 

2025 84 527 Kč 178 448 Kč 60 668 Kč 

Suma diskontovaných úspor 1 285 795 Kč 1 474 589 Kč 1 202 737 Kč 

Investice 1 324 000,00 1 479 000,00 1 224 000,00 

Rozdíl pro výpočet interpolace -38 205 -4 411 -21 263 

 

 

Diskontovaná úspora v roce 
HPS 672 - Hlavní 

681 (11 %) 

HPS 674 - 

Hlavní 871 (7 %) 

HPS 675 - 17. 

Listopadu 677 (19 %) 

2016 129 937 Kč 124 957 Kč 121 897 Kč 

2017 204 724 Kč 139 271 Kč 121 634 Kč 

2018 148 978 Kč 140 939 Kč 109 657 Kč 

2019 144 755 Kč 163 349 Kč 171 208 Kč 

2020 140 930 Kč 167 469 Kč 174 125 Kč 

2021 125 823 Kč 169 299 Kč 166 104 Kč 

2022 143 439 Kč 172 632 Kč 148 077 Kč 

2023 101 813 Kč 157 724 Kč 96 557 Kč 

2024 111 956 Kč 122 940 Kč 79 947 Kč 

2025 92 459 Kč 195 844 Kč 65 963 Kč 

Suma diskontovaných úspor 1 344 813 Kč 1 554 425 Kč 1 255 168 Kč 

Investice 1 324 000,00 1 479 000,00 1 224 000,00 

Rozdíl pro výpočet interpolace 20 813 75 425 31 168 

 

 

 

 

 


