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ANOTACE 

 Korporace Severočeská teplárenská, a.s. je výhradním dodavatelem tepelné energie 

z primárního zařízení pro rozvod tepla, které je v jejím vlastnictví, v rámci měst Mostu  

a Litvínova. Proto, aby eliminovala jen těžce ovlivnitelné ztráty ve výnosech společnosti, 

se rozhodla zavést nové služby poskytované třetím stranám. Diplomová práce pojednává  

o možnostech rozšíření nabídky portfolia služeb směrem ven ze společnosti. Práce 

obsahuje zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů, výčet možností rozšíření 

nabídky služeb a popis, marketingový výzkum a cenovou kalkulaci konkrétní služby 

v oblasti geografického informačního systému. 
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geografický informační systém, kalkulace, Most, nabídka, pasport, služba, technická 

infrastruktura, vyjadřovací portál 

 

ANNOTATION 

Severoceska teplarenska, Inc. is the exclusive supplier of thermal energy as the 

owner of primary heat distribution system, within the cities of Most And Litvinov. 

Therefore, in order to eliminate hardly affected losses in company earnins, the company 

decided to introduce new services provided to third parties. The diploma thesis brings 

possibilities of expanding the portfolio of services out of the company. The thesis includes 

evaluation of selected economic indicators, list of possibilities to expand offered services, 

its description, marketing research and price calculation of chosen company service  

in geographic information system field. 
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1 ÚVOD 

Potřeba. Slovo, které běžně každý člověk používá a vyjadřuje jím touhu po něčem 

nezbytném, novém, módním. Z ekonomického hlediska se dá pojem Potřeba definovat 

jako subjektivní pocit nedostatku něčeho nezbytného. Potřeby je možné uspokojit statky  

a službami. Statky jsou součástí přírody nebo jsou výsledkem lidské činnosti. Služby  

jsou výsledkem činnosti někoho jiného. 

Téměř každý člověk ke své existenci potřebuje vytvoření příjemného okolního 

prostředí, ve kterém bydlí, pracuje, nakupuje, vzdělává se atd. Jedním ze základních statků 

pro vytvoření takového prostředí je teplo. Teplo je možné produkovat několika způsoby. 

Nejběžnějším způsobem výroby tepla jsou individuální malé zdroje. Tím je možné chápat 

zdroje do výkonu 50 kW, kterými jsou kotle na tuhá paliva, plyn, elektřinu nebo topný olej 

zásobující teplem byty, rodinné domy, malé kancelářské budovy atd. Naproti tomu  

je velmi rozšířeným zdrojem tepla a teplé vody centrální zásobování teplem. O tepelnou 

pohodu v tisících domácnostech, komerčních i nekomerčních objektech se stará centrální 

výrobna, kterou je teplárna, ze které jsou vyvedeny rozvody tepelné energie. 

V oblasti měst Mostu a Litvínova v Ústeckém kraji jsou pro uspokojení potřeby 

využívány oba zmíněné zdroje tepelné energie. O centrální zásobování teplem se v této 

lokalitě stará zdroj, Teplárna Komořany, který je v majetku společnosti United Energy, a.s. 

Rozvody tepelné energie jsou v majetku její dceřiné společnosti  

Severočeská teplárenská, a.s. (dále jen ST). V současné době, kdy je uvolněný trh 

s komoditami plynu a elektřiny, se výrobci a zejména distributoři předhání s nabídkami 

jiných zdrojů tepla, než je CZT. Dochází tak k odpojování domácností a jiných objektů  

od centrálního zásobování teplem a k přechodu na plynové kotle nebo tepelná čerpadla. 

Tento fakt negativně ovlivňuje výsledky hospodaření vlastníků tepláren a rozvodů tepelné 

energie, kteří zajišťují teplo přes CZT. 

S popsanou skutečností se potýká i Severočeská teplárenská, a.s. Výsledky 

hospodaření společnosti však nejsou ovlivněny pouze ztrátou některých zákazníků, ale také 

objektivními faktory jakými jsou klimatické podmínky a povinné snižování energetické 

náročnosti budov. 
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Tak jako mají své potřeby jedinci, tak mají své potřeby i právnické osoby, lépe 

řečeno korporace. Touto potřebou je zejména naplňování jejich hlavního cíle, kterým  

je maximalizace zisku nebo maximalizace tržní ceny akcií. Aby mohl být stěžejní cíl 

společnosti naplněn i přes neovlivnitelné faktory, zabývá se management ST otázkou  

„Co je nutné udělat pro to, aby se nesnižoval zisk společnosti?“. Jednou z možných 

odpovědí na položenou otázku je například rozšíření podnikatelského portfolia ST. 

Cílem diplomové práce je provedení analýzy a vyhodnocení možností společnosti 

Severočeská teplárenská, a.s. z hlediska rozšíření nabídky nabízených služeb a průzkum 

trhu za účelem zjištění konkurenceschopnosti společnosti. Na základě vyhodnocení bude 

vybrána jedna reálná služba, u které bude proveden marketingový průzkum a ekonomické 

hodnocení služby. Závěry marketingového průzkumu a ekonomického hodnocení budou 

předloženy vedení společnosti s návrhem možných variant zavedení služby.  

Severočeská teplárenská, a.s. není výrobním podnikem, a proto nemůže rozšířit 

nabídku výrobků. Stejně tak o své vůli nemůže zvýšit množství prodané tepelné energie 

koncovým zákazníkům, neboť produkce tepla je úměrná potřebě zákazníka. Zároveň není 

možné zachovávat zisk formou zvyšování ceny tepelné energie. Proto je rozšíření nabídky 

poskytovaných služeb jednou z možností, jak zachovat nebo zvýšit úroveň výsledku 

hospodaření společnosti. 

Při ekonomickém hodnocení vybrané služby jsou použity finanční údaje, které 

není možné, v rámci diplomové práce, zveřejnit ve skutečné výši. Proto jsou, 

v kapitole 6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYBRANÉ SLUŽBY, přepočítány 

všechny peněžní částky uváděné v korunách koeficientem, který upravuje skutečné 

finanční údaje na smyšlená čísla. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Obchodní korporace Severočeská teplárenská, a.s. vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku v oddíle B, vložce 2153 dne 30. října 2010, který vede Krajský soud v Ústí nad 

Labem. Akciová společnost byla založena na základě rozhodnutí jediného zakladatele 

zakladatelskou listinou bez veřejné nabídky akcií, v níž zakladatel United Energy, a.s. 

upsal akcie na celý základní kapitál společnosti. 

ST má přidělené identifikační číslo 287 33 188. Sídlo obchodní společnosti  

je na adrese Most – Komořany, Teplárenská 2. 

Základní kapitál ve výši 1 457 034 000 Kč je rozvržen do 10 kusů kmenových akcií 

na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč, 14 kusů kmenových 

akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč a 1 kus 

kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 55 034 000 Kč. 

Podle platných stanov společnosti má ST zvolenou tradiční dualistickou strukturu 

společnosti. Vedle valné hromady, která je nejvyšším orgánem společnosti, jsou dalšími 

orgány společnosti představenstvo, které má 5 členů a dozorčí rada, která má 3 členy. 

Obchodní společnost se plně přizpůsobila zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 

společnostech a družstvech. [26], [27] 

2.1 Vlastnická struktura 

Jediným vlastníkem, tedy 100% akcionářem, Severočeské teplárenské a.s.  

je společnost United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most – Komořany, která  

je 100% akcionářem i dalších obchodních společností. ST je díky svému akcionáři 

zařazena ve skupině společností, které jsou vlastněny Energetickým a průmyslovým 

holdingem, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Praha 1.  

Energetický a průmyslový holding, a.s. je jedna velmi významná středoevropská 

energetická skupina, která vlastní a provozuje svá energetická zařízení v České republice, 

na Slovensku, v Itálii, Německu, Maďarsku a Velké Británii. Do energetických zařízení, 

které EPH vlastní a provozuje, patří hnědouhelné doly, elektrárny, teplárny a soustavy 

určené k distribuci elektrické a tepelné energie. Nezanedbatelný podíl má v soustavě 

zařízení i plynárenská infrastruktura. Skupina EPH je tvořena více jak padesáti 
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společnostmi, které jsou rozděleny pod dvě společnosti a to EP Infrastructure, a.s.  

a EP Power Europe, a.s. podle své primární podnikatelské činnosti. 

Akcionáři EPH jsou JUDr. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří každý vlastní 37 % 

akcií. 26 % akcií je v majetku Private equity
1
 struktury partnerů J&T. [16], [17], [26], [32] 

Celá vlastnická struktura Severočeské teplárenské, a.s. a skupiny EPH je vyobrazena 

na následujícím obrázku (Obrázek 1). 

2.2 Podnikatelská činnost 

Severočeská teplárenská, a.s. vlastní a provozuje celkem 103 km horkovodních  

a 44 km teplovodních tepelných rozvodů na území měst Mostu a Litvínova. Mimo 

tepelných rozvodů vlastní a provozuje 82 předávacích stanic
2
 v Mostě  

a 3 předávací stanice v Litvínově. Z tepelných rozvodů a předávacích stanic je v rámci 

měst Mostu a Litvínova zásobováno teplem a teplou vodou cca 34 000 domácností. Vyjma 

domácností dodává ST teplo a teplou vodu do průmyslových objektů a budov občanského 

vybavení. 

Hlavní podnikatelskou činností ST je rozvod tepelné energie. Vyjma hlavní činnosti 

podniká společnost ještě v sedmi dalších oborech, jako jsou např. izolatérství, 

vodoinstalatérství, topenářství a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona. 

Severočeská teplárenská, a.s. od roku 2012 zaměstnává přes 40 zaměstnanců, 

přičemž podle údajů z roku 2015 byl 1 zaměstnanec ve vedení společnosti, 26 jich 

působilo jako technicko hospodářský pracovník a 20 zaměstnanců pracovalo v dělnických 

profesích. Díky své vlastnické struktuře je ST stabilním zaměstnavatelem v rámci 

Ústeckého kraje. [26], [27], [33] 

 

                                                 
1
 Private Equity jsou alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálním 

rychlým růstem. Private Equity se dá také přeložit jako soukromý kapitál, který je poskytován za získání 

podílu na základním kapitálu společností, jejichž akcie nejsou obchodované na burze. [10] 
2
 Předávací stanice je zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby jednoho nebo více objektů, 

předávací stanice je samostatnou věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna. [6] 
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Obrázek 1: Vlastnická struktura 

Zdroj: [17], [18], vlastní zpracování 

  

Akcionáři 

Energetický a průmyslový holding, a.s. 

EP Infrastrukcture, a.s. 

EP Energy, a.s. 

United Energy, a.s. 

Severočeská teplárenská, a.s. 

další 4 společnosti ve vlastnictví UE 

34 společností zabývajících se tranzitem plynu, distribucí plynu a elektřiny, 
teplárenstvím, skladováním plynu, obnovitelnými zdroji energie, dopravou a 

poradenstvím: např. Pražská teplárenská, a.s., Elektrárny Opatovice, a.s. nebo Plzeňská 
energetika, a.s. 

EP Power Europe, a.s. 

12 společností zabývajících se výrobou 
elektrické energie, obnovitelnými zdroji 

energie, těžbou surovin, obchodem a 
dopravou: např. Slovenské elektrárne, a.s. 
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2.3 Historie společnosti 

Severočeská teplárenská, a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v roce  

2010 na základě rozhodnutí jediného akcionáře. V roce 2011 vlastník společnosti UE 

vložil do ST část svého majetku, kterým byly jím vlastněné tepelné rozvody na území měst 

Mostu a Litvínova. Na základě udělené licence a v souvislosti s reorganizací společností 

patřících do skupiny pod EP Energy, a.s. začala ST od září 2011 naplňovat svou hlavní 

podnikatelskou činnost, tedy rozvod tepelné energie.  

K 1. lednu 2015 se Severočeská teplárenská, a.s. stala nástupnickou organizací 

zaniklých společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ SERVIS a.s. 

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. byla do doby zániku vlastníkem teplovodních tepelných rozvodů 

a předávacích stanic na území města Mostu. PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a PRVNÍ 

MOSTECKÁ SERVIS a.s. zanikly fúzí sloučením bez likvidace a celé jejich jmění přešlo 

na nástupnickou ST. 

Stejně jako mateřská společnost United Energy, a.s. i Severočeská teplárenská, a.s., 

v rámci svých darů a sponzoringu, podporuje neziskové organizace a projekty měst Mostu 

a Litvínova. Tím naplňuje motto firemní filantropie, kterou převzala od své mateřské 

společnosti, „Být prospěšní tam, kde působíme“. I díky této myšlence byly v roce 2016 

pořízeny dary pro Domov sociálních služeb v Litvínově nebo Střední školu technickou 

v Mostě. [24], [28], [35]  
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3 ANALÝZA SPOLEČNOSTI A TRHU 

Společnost Severočeská teplárenská, a.s., se svou mateřskou společností United 

Energy, a.s., je jedním z významných dodavatelů tepelné energie pro domácnosti v ČR  

a výhradním dodavatelem tepla z CZT v rámci měst Mostu a Litvínova. Přehled  

10 největších dodavatelů tepla pro domácnosti v České republice je znázorněn na obrázku  

(Obrázek 2). 

 

Obrázek 2: 10 největších dodavatelů tepelné energie pro domácnosti v ČR podle počtu  

zásobovaných bytů [%] 

Zdroj: [36], vlastní 

 I přes silné postavení firmy na trhu se od svého vzniku potýká s nestabilními 

výsledky hospodaření. V této kapitole, v teoretické části, je popsán postup při sestavení 

finanční analýzy. V teoretické rovině je také popsán postup při sestavení cenové kalkulace. 

V praktické části kapitoly je provedena v omezeném rozsahu analýza společnosti ST. 

Následně je zpracována SWOT analýza mapující důležité faktory společnosti, které lze 

uplatnit pro udržení výsledku hospodaření a postavení společnosti na trhu. Cenová 

kalkulace vybrané služby je součástí šesté kapitoly diplomové práce. 
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3.1 Finanční analýza, SWOT analýza, analýza trhu a cenová kalkulace – 

teoretická část 

Pro jakékoli finanční rozhodování ve společnosti je nutné zpracování finanční 

analýzy, která je hlavním podkladem při tomto rozhodování. Zdrojem dat pro zpracování 

finanční analýzy jsou interní podklady, jakými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výroční 

zprávy nebo údaje manažerského účetnictví. Zdrojem dat však nemohou být pouze interní 

podklady, ale při finanční analýze by se mělo pracovat i s externími podklady, kterými jsou 

např. údaje z Českého statistického úřadu nebo z Obchodního věstníku. Externí údaje 

slouží k porovnání zejména s konkurenčními podniky. [4] 

3.1.1 Používané techniky 

Pro finanční analýzu je možné využívat několik rozborových technik. Základní 

rozborovou technikou je rozbor absolutních ukazatelů, kdy se sledují přírůstky, úbytky  

a meziroční indexy. 

Kromě rozboru absolutních ukazatelů lze finanční analýzu provést procentním 

rozborem, který spočívá ve výpočtu procentního podílu části na celku, tj. např. z výkazu 

zisku a ztráty se vypočítává procentní podíl jednotlivých položek na celkových výnosech. 

Jedná se o vertikální analýzu. Procentní rozbor lze provést i horizontální analýzou, která 

sleduje procentní podíl části na celku v jednotlivých obdobích. 

Třetí rozborovou technikou pro sestavení finanční analýzy je poměrová analýza. 

Tato analýza využívá poměrové ukazatele představující podíl dvou absolutních ukazatelů, 

např. podíl zisku připadající na 1 Kč vlastního kapitálu. Ukazatele poměrové analýzy lze 

rozdělit do 4 základních skupin: 

 ukazatele aktivity sledují, jak podnik hospodaří s aktivy neboli s majetkem, 

vypočítávají se pro skupiny aktiv (zásoby, stálá aktiva, oběžná aktiva, pohledávky  

a celková aktiva); 

 ukazatele stability sledují, jak podnik využívá při financování cizí zdroje, dostupné 

zdroje uvádějí různé ukazatele a jejich výpočet, nejčastěji se však ukazatele stability 

počítají pro celkovou zadluženost a krytí úroků; 

 ukazatele likvidity měří, jak je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky, 

počítají se ukazatele běžné, pohotové a okamžité likvidity; 
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 ukazatele rentability vypovídají o tom, jak podnik efektivně podniká, za pomoci 

těchto ukazatelů se zjišťuje rentabilita tržeb, výnosnost celkových aktiv, výnosnost 

vlastního kapitálu a výnosnost kapitálu investorů. [4] 

3.1.2 Sestavení finanční analýzy 

Celková finanční analýza podniku by měla mít pro sestavení svá pravidla. Pravidla 

pro sestavení finanční analýzy však nejsou nikde fixně dána, a proto vždy záleží na jejím 

autorovi, jak finanční analýzu provede. Jeden z možných postupů sestavení finanční 

analýzy je popsán v této podkapitole. Finanční analýza by měla začínat rozborem 

absolutních ukazatelů aktiv, zisku, tržeb a dalších. Po rozboru absolutních ukazatelů  

by měl zpracovatel analýzy provést procentní rozbor dílčích složek na celku. Procentní 

rozbor se provádí z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V procentním rozboru může být 

zahrnuto i mezipodnikové srovnání. Po zpracování uvedených rozborů je v celkové 

finanční analýze nejdůležitější provedení rozboru poměrových ukazatelů. 

Rozbor poměrových ukazatelů by se měl provádět v obvykle daném pořadí: 

 výpočet poměrových ukazatelů sledovaného podniku; 

 porovnání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry; 

 trendová analýza – hodnocení poměrových ukazatelů z hlediska času; 

 pyramidální rozklad poměrových ukazatelů, kterým se provede vyhodnocení 

vzájemných vztahů poměrových ukazatelů; 

 návrh opatření. [4] 

3.1.3 Trendová analýza 

Trendová, někdy také nazývaná dynamická, analýza je zaměřena na hodnocení 

finančních ukazatelů v čase. Trendová analýza by měla odhalit, zda se situace oblasti nebo 

celého podniku v určitém časovém období zlepšuje nebo zhoršuje. [4] 
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3.1.4 SWOT analýza 

Zkratka SWOT je převzata z počátečních písmen anglických slov Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities a Threats. Význam těchto slov, tj. silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, udává smysl celé SWOT analýzy, kterým je odhalit silné a slabé 

stránky a příležitosti a hrozby. SWOT analýza je analytickou technikou hodnotící vnitřní  

a vnější faktory ovlivňující úspěch podniku nebo výrobku či služby. 

Vnitřními faktory jsou silné a slabé stránky. Jedná se o silné a slabé stránky 

analyzovaného subjektu nebo produktu. Naopak vnějšími faktory jsou příležitosti a hrozby, 

které analyzovaný subjekt či produkt má ve svém vnějším okolí. Cílem SWOT analýzy  

je nalezení a podpora silných stránek analyzovaného subjektu, produktu nebo služby, 

omezení jeho slabých stránek, hledání příležitostí jeho uplatnění a uvědomění si možných 

hrozeb pro podnik, produkt nebo službu. 

SWOT analýza se zpracovává do čtyř kvadrantů dle následujícího obrázku  

(Obrázek 3). 

 Plusy Mínusy 

Vnitřní faktory 

Strengths – silné stránky 

(psaný výčet silných stránek) 

Weaknesses – slabé stránky 

(psaný výčet slabých stránek) 

Vnější faktory 

Opportunities – příležitosti 

(psaný výčet příležitostí) 

Threats – hrozby 

(psaný výčet hrozeb) 

Obrázek 3: Grafické znázornění tvorby SWOT analýzy 

Zdroj: [23], vlastní 

Do jednotlivých kvadrantů SWOT analýzy by měl zpracovatel vypisovat pouze 

důležité a klíčové věci, které zahrnují fakta a objektivní faktory. SWOT analýza by měla 

být vyhodnocena v následujících souvislostech mezi kvadranty: 

 jakým způsobem za pomoci silných stránek využít příležitosti; 

 jakým způsobem odstranit nebo zmírnit slabé stránky za pomoci příležitostí; 

 jakým způsobem za pomoci silných stránek odvrátit hrozby; 

 jakým způsobem lze snížit hrozby ve vztahu ke slabým stránkám. [23] 
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3.1.5 Analýza trhu 

Analýza trhu je podkladem pro nastavení strategie podniku. Při analýze trhu získá 

podnik informace o zákaznících, trhu a konkurenci.  

Informace o trhu znamená zjištění jak je trh veliký a zajímavý, na jaké produkty nebo 

služby by se měl podnik zaměřit. Informace o konkurenci odhalí, kolik firem v okolí nabízí 

podobný produkt a za jakou cenu. Informace o zákaznících by měla odhalit potenciální 

zákazníky a upřesnit místa, kde nový výrobek nebo službu nabízet. 

Analýza trhu je součástí marketingového výzkumu a je jedním z klíčových faktorů 

budoucího úspěchu nebo neúspěchu produktu či služby na trhu. Vyjma zjištění velikosti 

poptávky, potřeb zákazníků a počtu substitutů by měla analytická část marketingového 

výzkumu přinést odpovědi na otázky: 

 Kdo je konkurentem a jak je významný? 

 Jaké jsou dostupné substituty? 

 Kdo bude cílovým zákazníkem? 

 Jakou cenu je zákazník ochoten zaplatit? 

 Jak vysoká poptávka může být? [11] 

3.1.6 Kalkulace ceny 

Předpokladem úspěšného podnikání je správné nastavení ceny výrobku nebo služby, 

která má být na trh uvedena. Cena výrobku by měla zahrnovat veškeré náklady vynaložené 

na výrobek nebo službu a marži podniku. Kalkulace představuje přiřazení nákladů, marže, 

zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny k vyráběnému výrobku nebo poskytované službě. 

Nákladová kalkulace je nástrojem pro zjištění marže, zisku, ale často i ceny, neboť každá 

z veličin je založena na kvantifikaci nákladů. 

Nákladová kalkulace klasifikuje náklady na přímé a nepřímé. Nepřímé náklady, 

nazývané také jako režijní náklady, způsobují problémy s jejich správným rozdělením. 

Proto jsou pro nákladové kalkulace v praxi využívány různé kalkulační metody,  

které rozpočítávají nepřímé náklady na kalkulovaný výkon. Kalkulační metoda, která se 

v praxi použije, vychází ze způsobu přiřazení režijních nákladů. 
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Kalkulace je možné využít pro různé účely. Nejčastěji se kalkulace dělí na: 

 kalkulace předběžné; 

 kalkulace výsledné; 

 kalkulace operativní. 

Předběžné kalkulace se využívají ještě před zahájením výroby určitého výrobku nebo před 

započetím poskytování služby. V předběžné kalkulaci se náklady často pouze odhadují. 

Výsledné kalkulace se sestavují po ukončení realizace výkonu a slouží ke zjištění 

skutečných nákladů na realizaci výkonu použitých. Operativní kalkulace jsou využívány 

zejména v automatizované výrobě, jsou sestavovány ještě v průběhu realizace výkonu  

a měly by odrážet změny výše přímých nákladů způsobené různými faktory při výrobě. 

V současné době je vhodné, aby podnik strukturoval své náklady co nejpodrobněji, 

neboť se pak lépe provádí nákladová kalkulace. Strukturovaná kalkulace odráží nejen 

celkovou výši nákladů na výrobek nebo službu, ale zároveň je schopna určit, z jakých 

nákladových skupin se výkon skládá. Protože každý podnik má odlišné nákladové položky 

a různé požadavky na jejich evidenci nebo způsob přidělení, měla by být struktura nákladů 

vyjádřena v kalkulačním vzorci. Kalkulační vzorec je soupis všech jednotlivých druhů 

nákladů a měl by být doplněn o způsob kvantifikace těchto nákladů ve vztahu  

ke kalkulovanému výkonu. 

Nejvíce využívaný kalkulační vzorec v českých podnicích je typový kalkulační 

vzorec (1), který je vyjádřen takto: 

 

 

(1) 

 

Zdroj: [3] 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímý materiál 

Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 
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Odbytové náklady 
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výkonu 

Zisk 

Cena výkonu 
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Nákladové kalkulace se rozdělují podle charakteristik. První charakteristika říká,  

zda se mají všechny celkové náklady přenášet do výkonu nebo se do výkonu přenese pouze 

část nákladů. Podle první charakteristiky se kalkulace rozdělují na dva typy. Absorpční 

kalkulace zahrnují veškeré náklady podniku a neabsorpční kalkulace rozpočítávají  

do výkonu pouze variabilní náklady podniku. S fixními náklady neabsorpční kalkulace 

nepočítá. Druhá charakteristika nákladové kalkulace uvádí způsob rozdělení režijních 

nákladů podniku. Způsoby mají dvě možnosti rozdělení režijních nákladů. První způsob 

náklady rozpočítává průměrem. Druhý způsob přiřazuje náklady s ohledem na souvislost 

mezi vznikem režijních nákladů a výkonem. 

Podle uvedených charakteristik je možné tvořit kalkulace třemi způsoby. Vedení 

podniku je rozhodnuto do kalkulace započítat úplné náklady. Režijní náklady se přiřazují 

podle objemu a kalkulace se nazývá přirážková. Druhý způsob přiřazuje náklady podle 

příčinných vztahů a kalkulace je nazvána jako kalkulace podle aktivit. Třetí způsob 

režijní náklady nepřiřazuje v plné výši. V tomto případě se jedná o kalkulaci variabilních 

nákladů. 

V praxi se využívají i speciální nákladové kalkulace. Jedná se o nákladové kalkulace, 

které nelze využít obecně, ale používají se pro specifické typy výkonů. Speciálními 

kalkulacemi jsou kalkulace dělením, kalkulace sdružených výkonů a dynamická 

kalkulace. 

Přirážková kalkulace je nejpoužívanější metodou nákladové kalkulace pro její 

širokou využitelnost při produkci různorodých výkonů. Režijní náklady jsou 

proporcionálně přičítány výkonu podle stanovené rozvrhové základny, která je založena  

na měřitelném přímém nákladu a vyjádřeném přepočítacím koeficientu, který se označuje 

jako režijní přirážka. 

Rozvrhová základna se stanovuje v peněžní formě nebo v naturální rozvrhové 

základně. Při určení rozvrhové základny v peněžní formě se počítá procento režijní 

přirážky podle následujícího vzorce (2): 

100
Kč  vzákladna rozvrhová

 Kč náklady v režijní nepřímé
[%] přirážka režijní     (2) 
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Je-li zvolena naturální rozvrhová základna, vypočítává se režijní přirážka v peněžních 

jednotkách na jednu naturální jednotku rozvrhové základny, například na 1 hodinu práce. 

V takovém případě je režijní přirážka počítána dle následujícího vzorce (3): 

jednotkách naturální  vzákladna rozvrhová

Kč náklady v režijní nepřímé
[Kč] přirážka režijní     (3) 

Rozvrhová základna v peněžní formě je snadněji zjistitelná z účetních dokladů. Oproti 

tomu naturální rozvrhová základna je přesnější. 

Při využití přirážkové kalkulace lze použít dvě varianty. Sumační přirážková 

kalkulace využívá jen jednu rozvrhovou základnu. Diferencovaná přirážková kalkulace 

využívá různé rozvrhové základny pro jednotlivé skupiny režijních nákladů. Skupiny 

režijních nákladů lze vymezit podle jejich funkce následujícím způsobem: 

 výrobní režie – sčítá režijní náklady vztahující se k výrobnímu procesu a jeho 

doprovodným činnostem; 

 zásobovací režie – sčítá režijní náklady, které se vztahují k zajištění nákupu, příjmu 

materiálu a uskladnění materiálu; 

 odbytová režie – sčítá režijní náklady vynaložené na expedici, prodej nebo reklamu  

a odbytové činnosti; 

 správní režie – sčítá režijní náklady, zpravidla fixní náklady, spojené 

s infrastrukturou podniku a jeho správními útvary. 

V diferencované přirážkové kalkulaci je nutné přiřadit jednotlivým skupinám 

režijních nákladů rozvrhovou základnu. Rozvrhová základna by měla být vztažena 

k převládajícímu výkonu v dané skupině. Výrobní režie bývá nejčastěji spojena s výrobou 

a množstvím práce na výkonu odvedené. Proto jsou nejvíce jako rozvrhová základna 

voleny přímé mzdy. Zásobovací režie je spojena s materiálem a jeho logistikou na počátku 

výrobního procesu. Nejvíce se jako rozvrhová základna pro zásobovací režii volí přímý 

materiál. Obtížnější je volba rozvrhové základy u odbytové a správní režie. Odbytová režie 

nejčastěji zahrnuje činnosti obchodního oddělení, které jsou ovlivňovány chováním 

zákazníků, kteří mají své specifické požadavky, jež se obchodní oddělení snaží splnit. Pro 

odbytovou režii je možné zvolit jako rozvrhovou základnu přímé mzdy nebo přímý 

materiál. Může se zvolit i objem přímých nákladů, což je součet přímých mezd a přímého 

materiálu. Správní režie zahrnuje činnosti, které nejsou přímo spjaty s objemem výroby  
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a pro podnik jsou fixní. Zde je nejlepší využít jako rozvrhovou základnu celkových 

přímých nákladů. 

Kalkulace v oblasti služeb je velmi složitá, neboť jsou velké rozdíly mezi typy služeb  

a organizacemi, které služby nabízejí. Ve většině případů je kalkulace v oblasti služeb 

vztažena na objem odvedené práce přirážkovou kalkulací. 

Při stanovení výše a struktury režijních přirážek lze vycházet na základě nákladů 

minulých období nebo na základě plánovaných nákladů pro další období. Náklady 

z minulých období nemusí být totožné s náklady současného období a stejně tak je to při 

plánovaných nákladech, které mohou být špatně odhadnuty, a kalkulace nebude odrážet 

skutečný stav. To jsou negativa přirážkové kalkulace. U přirážkových kalkulací  

je doporučena jejich častá aktualizace na základě skutečně vynaložených nákladů  

na výkon. 

Ostatními způsoby kalkulací, kterými jsou kalkulace podle aktivit, kalkulace 

variabilních nákladů, kalkulace dělením, kalkulace sdružených výkonů a dynamická 

kalkulace se podrobně zabývá Popesko [3]. [3]   

3.2 Analýza vybraných ekonomických ukazatelů Severočeské 

teplárenské, a.s. 

Hlavní podnikatelskou činností společnosti Severočeská teplárenská, a.s. je rozvod 

tepelné energie. Rozvod tepelné energie ST provádí, na základě udělené licence 

Energetickým regulačním úřadem č. 321118664, od 1. září 2011. Další příjmy společnosti 

tvoří prodej vlastních výrobků a služeb, mezi které například patří pronájem nebytových 

prostor a reklamních ploch ve vlastnictví ST. [27], [28], [34] 

Analýza vybraných ukazatelů společnosti byla provedena se zaměřením: 

 na období roků 2012 až 2015, kdy byla hlavní podnikatelská činnost korporace 

provozována po celý kalendářní rok; 

 na rozbor absolutních ukazatelů, sledování přírůstků a úbytků a jejich procentuální 

změny; 

 na vertikální analýzu procentním rozborem; 

 porovnání s odvětvovými průměry; 
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 výpočet poměrového ukazatele rentability tržeb; 

 SWOT analýzu. 

3.2.1 Rozbor absolutních ukazatelů 

Jedním z hlavních ukazatelů pro samotnou společnost i její okolí je množství 

prodané tepelné energie, neboť se jedná o hlavní produkt, ze kterého získává ST své 

výnosy. Protože prodej tepelné energie má ve sledovaném období výkyvy, bylo provedeno 

srovnání s dvěma dalšími dodavateli tepelné energie v Ústeckém a Libereckém kraji ČEZ 

Teplárenskou, a.s., provozními jednotkami Chomutov, Bílina, Teplice a ČESKOLIPSKOU 

TEPLÁRENSKOU, a.s. 

Výši prodané tepelné energie ST, ČEZT a ČLT zachycuje tabulka (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Srovnání prodeje tepelné energie [TJ] 

 Rok 2012 2013 2014 2015 

Severočeská teplárenská, a.s. 1 770 1 784 1 444 1 398 

ČEZ Teplárenská, a.s. (PJ Chomutov, PJ Bílina, PJ 

Teplice) 
2 670 2 702 2 261 2 464 

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. 359 379 272 261 

Zdroj: [27], [28], [29] 

Z uvedených údajů byly provedeny výpočty meziročních přírůstků nebo úbytků  

a výpočty meziročního procentního rozdílu prodané tepelné energie. Oba výpočty jsou 

zachyceny v následující tabulce (Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Výpočet meziročního srovnání prodeje tepelné energie 

Rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Společnost 

Přírůstek/

úbytek 

[TJ] 

% 

Přírůstek/

úbytek 

[TJ] 

% 

Přírůstek/

úbytek 

[TJ] 

% 

Severočeská teplárenská, a.s. 14 0,79 -340 -19,06 -46 -3,19 

ČEZ Teplárenská, a.s. (PJ 

Chomutov, PJ Bílina, PJ Teplice) 
32 1,20 -441 -16,32 203  8,98 

ČESKOLIPSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ, A.S. 
20 5,57 -107 -28,23 -11 -4,04 

Index průmyslové produkce 

Výroba a rozvod elektřiny, 

plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu   

-1,50 
 

-3,00 
 

-2,70 

Zdroj: [13], vlastní 

Index průmyslové produkce měří vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu 

celkem očištěný od cenových vlivů. Je to základní ukazatel vycházející ze statistiky 

průmyslu. Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby 

přeceněné do stálých cen, v případě výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla  

a klimatizovaného vzduchu charakterizuje vývoj odvětví fyzický objem produkce 

výrobkových reprezentantů.  V indexu je zahrnut i například prodej tepelné energie v rámci 

celé České republiky a může sloužit k porovnání vývoje prodeje tepelné energie 

v jednotlivých regionech nebo jednotlivých společností s republikovým průměrem. Index 

průmyslové produkce je zveřejňován na webových stránkách Českého statistického úřadu. 

[13] 

Ze získaných údajů ČSÚ a provedeného výpočtu bylo zjištěno, že meziroční 

produkce v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  

ve sledovaném období let 2012 až 2015 měla klesající charakter. Příčinu poklesu výroby  

za sledované období nelze přesně definovat. 

Meziroční procentní změna prodeje tepelné energie u společnosti Severočeská 

teplárenská, a.s. v roce 2013 proti roku 2012 neodráží odvětvový vývoj zveřejněný ČSÚ. 

Index průmyslové produkce uvádí, že v celkovém odvětví byl zaznamenán pokles 

produkce, ale ST i srovnávané společnosti ČEZT a ČLT uvedly ve svých výročních 

zprávách nárůst prodeje tepelné energie. Příčinou nárůstu prodeje tepelné energie  
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je zejména průběh zimního období v otopné sezoně 2012/2013, který měl podle 

zveřejněných údajů na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu pro 

oblast Ústí nad Labem nadprůměrný počet dnů s průměrnou teplotou pod 13 
o
C, kdy jsou 

teplárenské společnosti povinny dodávat tepelnou energii odběratelům. Více o historických 

datech otopných sezon uvádí Český hydrometeorologický ústav [12]. Dalším důvodem, 

proč není změna prodeje tepelné energie u všech společností shodná s průběhem indexu 

průmyslové produkce, je fakt, že IPP zahrnuje souhrn všech částí odvětví, ale prodej 

tepelné energie je pouze jedna z částí celého odvětví, která může mít jiný vývoj než celek. 

Meziroční procentní změna v následujících obdobích 2014 proti roku  

2013 a 2014 proti roku 2015 už u ST proběhla souběžně s indexem průmyslové produkce  

a byl zaznamenán pokles prodeje tepelné energie. Příčinou je zejména podprůměrný 

průběh zimního období v otopných sezonách a snižování energetické náročnosti budov 

samotnými odběrateli. 

Pokles prodeje tepelné energie v letech 2014 a 2015 zaznamenala i srovnávaná 

společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. ČEZ Teplárenské, a.s. v roce  

2014 poklesl prodej tepelné energie vůči roku 2013, ale v roce 2015 společnost 

zaznamenala nárůst prodeje tepelné energie oproti roku 2014. O důvodech uváděných 

rozdílů lze pouze spekulovat, neboť ani jedna z korporací ve svých výročních zprávách 

nezdůvodňuje pokles nebo nárůst prodeje tepelné energie.  

Souhrnně lze konstatovat, že nejdůležitější vliv na množství prodané tepelné energie 

u všech teplárenských společností mají klimatické podmínky zejména průběh otopných 

sezon. Jedná se o neovlivnitelný vliv, který nelze dlouhodobě předvídat a který 

nejpodstatněji ovlivňuje příjmy jednotlivých prodejců tepelné energie. Dalším vlivem, 

který má dopad na množství prodané tepelné energie je chování samotných odběratelů, 

kteří výši dodávané TE regulují podle své okamžité potřeby. Srovnávané meziroční změny 

množství prodeje TE Severočeské teplárenské, a.s. odrážejí tvar křivky vývoje indexu 

průmyslové produkce. Množstvím prodané TE se ST výrazně neodchyluje od objemu 

produkce v celém odvětví. 

Dalším absolutním ukazatelem v analýze vybraných ukazatelů je výše tržeb 

korporace ST za prodej zboží. Jedná se o příjmy z hlavní podnikatelské činnosti, kterou  

je prodej tepelné energie. Výše tržeb za prodej zboží je přímo závislá na výši prodané TE  
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a vykalkulované ceně 1 GJ tepelné energie. Výše tržeb za prodej TE ve sledovaném období 

je zachycena v následující tabulce (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Výše tržeb za prodej tepelné energie 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej TE [tis. Kč] 572 504 597 762 497 290 661 406 

Zdroj: [27] 

Z udané výše tržeb za prodej zboží a množství prodané TE v jednotlivých letech byla 

vypočítána cena za 1 GJ tepelné energie podle následujícího vzorce (4): 

 
TE prodané množství

TE prodej zatržby 
  Kč TE GJ 1 za cena       (4) 

Výpočet ceny tepelné energie v jednotlivých sledovaných letech je zachycen 

v následující tabulce (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Výpočet ceny za 1 GJ tepelné energie 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej TE [tis. Kč] 572 504 597 762 497 290 661 406 

Prodej TE [TJ] 1 770 1 784 1 444 1 398 

Cena za 1 GJ TE [Kč] 323,45 335,07 344,38 473,11 

Zdroj: [27], vlastní 

Na základě zveřejněných údajů a provedených výpočtů ceny za 1 GJ TE byly 

provedeny výpočty meziročních přírůstků nebo úbytků a meziročního procentního rozdílu 

u tržeb za prodej TE a ceny za 1 GJ tepelné energie. Výpočty jsou zaznamenány v tabulce 

(Tabulka 5). 

Tabulka 5: Výpočet meziročního srovnání tržeb za prodej tepelné energie a ceny tepelné energie 

Období 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Přírůstek/

úbytek 
Změna [%] 

Přírůstek/

úbytek 
Změna [%] 

Přírůstek/

úbytek 
Změna [%] 

Tržby za prodej TE 

[tis. Kč] 
25 258 4,41 -100 472 -16,81 164 116 33,00 

Cena za 1 GJ TE [Kč] 11,62 3,59 9,32 2,78 128,73 37,38 

Zdroj: vlastní 

Z provedených výpočtů meziročního srovnání je zřejmé, že v roce 2013 došlo  

ke zvýšení tržeb za prodej TE oproti roku 2013 ve výši 4,41 %. Vypočtená cena TE pro 

rok 2013 však byla zvýšena pouze o 3,59 % oproti roku 2012. Na zvýšení ceny za 1 GJ TE 
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má vliv míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen. Pro rok 2012 je Českým statistickým úřadem uváděna míra inflace ve výši 3,3 %. 

Zbylých 0,29 % navýšené ceny může vycházet například z předpokládaných vyšších 

mzdových nákladů. 

Z porovnání roku 2014 oproti roku 2013 vychází, že tržby za prodej TE v roce  

2014 poklesly o 16,81 %. To lze přikládat mírnému průběhu zimního období v otopné 

sezoně 2013/2014 a pokračujícími investicemi odběratelů do snížení energetické 

náročnosti vytápěných objektů. K poklesu tržeb za prodej TE došlo i přesto, že v roce  

2014 bylo vypočítáno zvýšení ceny za 1 GJ TE o 2,78 % oproti roku 2013. Stejně jako  

u roku 2013 lze předpokládat, že na zvýšení ceny TE pro rok 2014 měla opět vliv míra 

inflace, kterou pro rok 2013 Český statistický úřad uvádí ve výši 1,4 % a také 

předpokládané investice do obnovy infrastrukturního majetku. 

V roce 2015 došlo oproti roku 2014 k velkému nárůstu tržeb za prodej tepelné 

energie a zároveň bylo vypočítáno i velké zvýšení ceny za TE. Tržby za prodej TE 

zaznamenaly nárůst o 33 %. Jediný možný důvod tak velkého nárůstu je proběhlá fúze 

společností, kdy ST začala prodávat tepelnou energii i ze sekundárních zařízení pro rozvod 

TE. Před proběhlou fúzí tuto energii prodávala společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. 

Průběh zimního období v otopné sezoně 2014/2015 byl totiž velmi podobný průběhu 

v roce 2013/2014. Vypočítaná cena za 1 GJ TE zaznamenala nárůst o 37,38 % což lze opět 

zdůvodnit proběhlou fúzí společností, neboť výpočet ceny TE vychází jako průměr dvou 

cen. V rámci prodeje tepelné energie je rozlišována cena za prodej z primárního rozvodu 

TE a za prodej ze sekundárního rozvodu TE. Do ceny ze sekundárního rozvodu TE  

jsou započítávány náklady na provoz výměníkových stanic a sekundárního zařízení pro 

rozvod TE. 

Z hlediska diplomové práce jsou nejdůležitějším ukazatelem tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Průběh tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb  

ve sledovaném období je zaznamenán v následující tabulce (Tabulka 6). 

Tabulka 6: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ST v období 2012 – 2015 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej vlastních výrobků  

a služeb [tis. Kč] 
18 542 27 164 27 406 9 032 

Zdroj: [27] 
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Ze získaných údajů byl proveden meziroční výpočet přírůstků či úbytků  

a procentuální změny tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ST ve sledovaném 

období, který je zachycen v následující tabulce (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Výpočet meziročního srovnání tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ST 

Období 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Přírůstek

/úbytek 
Změna [%] 

Přírůstek/

úbytek 
Změna [%] 

Přírůstek

/úbytek 
Změna [%] 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků  

a služeb [tis. Kč] 

8 622 46,50 242 0,89 -18 374 -67,04 

Zdroj: vlastní 

Z provedených výpočtů vyplynulo, že v roce 2013 oproti roku 2012 došlo k nárůstu 

tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 46,5 %. Tak vysoký nárůst lze 

odůvodnit snad jen tím, že ST vykonávala pro PRVNÍ MOSTECKOU a.s., v rámci 

uzavřené smlouvy, větší množství služeb spojených s provozem a údržbou výměníkových 

stanic a sekundárního zařízení pro rozvod tepelné energie než v roce 2012. 

Při srovnání let 2013/2014 byl zaznamenán nárůst tržeb pouze o 0,89 %,  

což znamená, že v roce 2014 prodala vlastní výrobky a služby téměř ve stejném rozsahu 

jako v roce 2013. 

V roce 2015 byl zaznamenán rapidní pokles tržeb za vlastní výrobky a služby  

ve výši 67,04 %. Důvodem je fúze společností, kdy ST od roku 2015 přestala poskytovat 

své služby v rámci provozu a údržby na výměníkových stanicích a sekundárních rozvodech 

tepelné energie. Severočeská teplárenská, a.s. sice převzala některé smlouvy o poskytování 

služeb ze zaniklých společností, ale výnosy z těchto smluv nejsou schopny vykrýt ztrátu  

ze zaniklé smlouvy mezi ST a PRVNÍ MOSTECKOU a.s. 

Jako poslední vybraný absolutní ukazatel byl vybrán výsledek hospodaření  

za běžnou činnost, aby bylo zjištěno, jaké konkrétní výnosy a výdaje jej nejvíce ovlivňují. 

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady společnosti 

zachycenými v účetním období. Z výkazů zisku a ztráty ST ve sledovaném období roků 

2012 až 2015 je patrné, že společnost dosáhla zisku pouze v roce 2013. V ostatních letech 

byla společnost ve ztrátě. Grafické znázornění výsledku hospodaření v letech 2012 až 2015 

je znázorněno na následujícím obrázku (Obrázek 4). 



Bc. Tomáš Tvrdík: Rozšíření nabídky služeb společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 

2017       22 

 

Obrázek 4: Výsledek hospodaření za běžnou činnost v letech 2012 až 2015 

Zdroj: [27], vlastní 

Proto, aby mohlo být provedeno vyhodnocení, které výnosy a výdaje nejvíce 

ovlivnily výsledek hospodaření celé společnosti, bylo nutné provést jejich procentuální 

rozbor. Výpočet procentuálního podílu výnosových složek na celkových výnosech  

ve sledovaném období je vyobrazen v tabulce (Tabulka 8) a výpočet procentuálního 

podílu nákladových složek na celkových výnosech ve sledovaném období je zachycen 

v tabulce (Tabulka 9). U tabulky (Tabulka 8) jsou pod označením Ostatní uvedeny 

položky Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu, Ostatní provozní výnosy  

a Výnosové úroky, které má ST zachyceny ve výkazu zisku a ztráty. U tabulky  

(Tabulka 9) jsou pod označením Ostatní uvedeny položky Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu, Změna stavu rezervy a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období, Ostatní provozní náklady a Ostatní finanční 

náklady, které jsou za sledované roky zachyceny ve výkazu zisku a ztráty. 
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Tabulka 8: Rozložení složek výnosů na celkových výnosech v letech 2012 – 2015 

Rozložení složek výnosů na celkových výnosech [%] 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 96,27 95,24 88,04 95,69 

Výkony 3,12 4,33 4,85 1,31 

Ostatní 0,61 0,43 7,11 3,00 

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: [27], vlastní 

Tabulka 9: Rozložení složek nákladů na celkových nákladech v letech 2012 – 2015 

Rozložení složek nákladů na celkových nákladech [%] 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Náklady vynaložené na prodané zboží 70,69 70,75 62,76 55,76 

Výkonová spotřeba 4,71 4,49 15,41 19,45 

Osobní náklady 2,84 3,36 3,55 4,08 

Daně a poplatky 0,17 0,01 0,31 0,08 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19,62 16,38 17,16 19,27 

Ostatní 0,79 2,73 0,28 0,30 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,18 2,28 0,53 1,06 

Celkové náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: [27], vlastní 

Z provedené vertikální procentuální analýzy je zřejmé, že největší podíl  

na celkových výnosech a zároveň největší položkou ovlivňující výsledek hospodaření  

(od 88,04 % do 96,27 %) má položka Tržby za prodej zboží, což v případě ST jsou tržby 

za prodej TE. Jedná se o položku výnosů, která z hlediska celkového pohledu  

je společností jen těžko ovlivnitelná, neboť je závislá na průběhu zimního období  

a samotném chování odběratelů. 

Druhou položkou s největším podílem na celkových výnosech a ovlivňující výsledek 

hospodaření společnosti jsou Výkony (od 1,31 % do 4,85 %). V případě ST se jedná  

o tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Z analýzy vyplývá, že dokud ST vlastnila 

pouze primární zařízení pro rozvod tepelné energie a pro PRVNÍ MOSTECKOU a.s. 

smluvně zajišťovala provoz a správu sekundárního zařízení pro rozvod TE, se pohyboval 

podíl na výnosech okolo 4 %. Po provedené fúzi společností v roce 2015, se vlivem 

poklesu výnosu na této položce, snížil podíl na celkových výnosech společnosti pouze  

na 1,31 %. 
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V letech 2014 a 2015 došlo k nárůstu podílu na celkových výnosech v souhrnu 

ostatních složek, které v letech 2012 a 2013 nedosahovaly ani 1 %. Konkrétně bylo 

zaznamenáno navýšení podílu na CV u položky Ostatní provozní výnosy, což je způsobeno 

poskytnutím dotací z fondů Evropské unie na obnovu infrastrukturního majetku. 

Z vertikální analýzy celkových nákladů vyplývá, že největší podíl na nákladech 

ovlivňujících výsledek hospodaření mají Náklady vynaložené na prodané zboží. Jejich 

podíl se pohybuje v rozmezí od 55,76 % do 70,75 % a od roku 2013 je zaznamenán 

každoroční pokles těchto nákladů. Znamená to, že se společnost snaží šetřit ve výdajích, 

které může ovlivňovat. 

Na druhém místě je položka Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

která si udržuje podíl na CN v rozmezí od 16,38 % do 19,62 %. Drobné výkyvy 

v procentuálním podílu jsou ovlivněny pořízením nebo technickým zhodnocením vlastního 

majetku. Nárůst o více jak 2 % v roce 2015 oproti roku 2014 je způsoben převzetím 

majetku zanikajících společností v rámci fúze. 

Třetí místo mezi položkami nejvíce ovlivňující CN a tím i výsledek hospodaření  

je Výkonová spotřeba. V letech 2012 a 2013 dosahovala podílu na CN do 5 %.  

V roce 2014 však dosáhla podílu ve výši 15,41 % a v roce 2015 dokonce 19,45 %. Nárůst 

je možné zdůvodnit tak, že ST služby, které nemůže provést sama, zajišťuje formou 

outsorcingu. Jedná se zejména o služby v oblasti účetnictví, správy počítačů a jejich 

softwaru, výběrových řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo skladového 

hospodářství. 

Na čtvrtém místě jsou Osobní náklady, které každoročně svůj podíl na CN  

a výsledku hospodaření zvyšují okolo 0,5 %. Navyšování mzdových nákladů každý rok 

způsobuje zejména vyjednávání odborové organizace při uzavírání kolektivní smlouvy  

se zaměstnavatelem. 

Další položky v oblasti celkových nákladů nedosahují ani hranice 3 % a nejsou 

významnými složkami ovlivňujícími celkový výsledek hospodaření. 
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3.2.2 Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb, anglicky Return on Sales (ROS), je poměrový ukazatel, který 

určuje, kolik korun zisku připadá na korunu tržeb. Poměrový ukazatel se uvádí  

v procentech. Rentabilita tržeb by měla být v rozmezí od 2 % do 50 %. Ideální výše 

rentability tržeb by se měla pohybovat okolo 10 %. Zdroje uvádějí, že se počítá dvěma 

způsoby. První způsob počítá s čistým ziskem, anglicky Earnings after Taxes (EAT),  

a počítá se podle vzorce (5): 

tržby

zisk čistý
 tržebaRentabilit         (5) 

Druhý uváděný způsob výpočtu rentability tržeb počítá se ziskem před zdaněním  

a úroky, anglicky Earnings before Interest and Taxes (EBIT), což je vlastně provozní 

výsledek hospodaření. Počítá se podle vzorce (6): 

tržby

úroky a zdaněním předzisk 
 tržebaRentabilit        (6) 

Čistý zisk je ovlivněn výší daňového zatížení. Od roku 2010 je v České republice  

pro právnické osoby zavedena 19% sazba daně z příjmů. Naopak zisk před zdaněním  

a úroky není ovlivněn výší daňového zatížení a způsobem financování, které  

je u podnikatelských subjektů různé a je tak rozdílná i výše úroků hrazená za využití cizího 

kapitálu. [24] 

Asi největší vypovídající hodnotu rentability tržeb by měl výpočet provedený  

ze zisku před zdaněním, úroky a odpisy, anglicky Earnings before Interest, Taxes, 

Depreciations and Amortization Charges (EBITDA), neboť pro výpočet EBITDA  

se od dosažených tržeb odečítají náklady bez daní, úroků a odpisů. Ukazatel EBITDA  

je v posledních letech rozšířený a oblíbený na mezinárodní úrovni. V tomto případě  

by výpočet rentability tržeb byl podle vzorce (7): 

tržby

odpisy aúroky  zdaněním, předzisk 
 tržebaRentabilit      (7) 

Pro výpočet poměrového ukazatele rentability tržeb bylo nutné získat z výkazů zisku 

a ztráty pro roky 2012 až 2015 hodnoty EAT a EBIT. Následně byl proveden dopočet 

EBITDA. Výpočet se provedl podle vzorce (8): 
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odpisyEBITEBITDA          (8) 

Hodnoty celkových tržeb, EAT, EBIT a výpočet EBITDA je uveden v následující 

tabulce (Tabulka 10). [15] 

Tabulka 10: Hodnoty celkových tržeb, EAT, EBIT a výpočet EBITDA v letech 2012 – 2015 [tis. Kč] 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 572 504 597 762 497 290 661 406 

Výkony 18 542 27 164 27 406 9 032 

Tržby celkem 591 046 624 926 524 696 670 438 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
116 774 101 386 100 603 133 789 

EBITDA 122 794 123 927 82 215 136 611 

EBIT (Provozní výsledek hospodaření) 6 020 22 541 -18 388 2 822 

EAT (Výsledek hospodaření za běžnou činnost) -447 8 698 -21 310 -3 036 

Zdroj: přílohy č. 1 – č. 4, vlastní 

Výpočet rentability tržeb ve sledovaném období byl proveden podle vzorců (5), (6), 

(7), aby mohlo být provedeno porovnání rentability v různých úrovních zisku. Výsledky 

výpočtu jsou znázorněny v tabulce (Tabulka 11). 

Tabulka 11: Rentabilita tržeb v letech 2012 – 2015 

Rok 2012 2013 2014 2015 

ROS EAT [%] -0,08 1,39 -4,06 -0,45 

ROS EBIT [%] 1,02 3,61 -3,50 0,42 

ROS EBITDA [%] 20,78 19,83 15,67 20,38 

Zdroj: vlastní 

Z výpočtů je zřejmé, že Severočeská teplárenská, a.s. je v zisku před odpisy, úroky  

a daněmi (EBITDA) rentabilní, neboť hodnota ukazatele se pohybuje v úrovni 20 %. 

Výjimku tvoří rok 2014, kdy rentabilita poklesla na 15,67 %. 

ST, při výši zisku před odpisy a úroky, nazývaném také provozním ziskem, je podle 

výpočtů rovněž rentabilní, ale komplexně se ve sledovaném období nepohybuje 

v doporučované úrovni 10 %. Výjimku tvoří opět rok 2014, kdy se ROS propadla  

na hodnotu -3,5 %. Tento rok ST hospodařila s největší ztrátou ve výši 21,3 milionu korun. 
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Výpočet ROS podle čistého zisku (EAT) ukazuje, že ST je nerentabilní. Na 1 korunu 

tržeb není dosahováno žádného zisku a společnost musí ztrátu vykrývat z jiných zdrojů. 

Výjimku tvoří rok 2013, kdy ST celkově hospodařila se ziskem 8,69 milionu korun  

a na 1 korunu tržeb tak vytvořila 3 haléře zisk. 

Vzhledem k tomu, že cílem diplomové práce není podrobná finanční analýza,  

která by se zabývala jednotlivými poměrovými ukazateli podrobně, není možné určit 

přesnou příčinu nerentability tržeb společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 

3.2.3 SWOT analýza 

Teoretické vymezení pojmu SWOT analýza bylo provedeno v kapitole 3.1.5. 

V rámci rozboru vybraných ukazatelů ST byla sestavena SWOT analýza společnosti,  

kde bylo provedeno zaměření vždy na maximálně 5 nejpodstatnějších silných a slabých 

stránek a maximálně 5 nejvýznamnějších příležitostí a hrozeb. SWOT analýza  

je znázorněna v následující tabulce (Tabulka 12). 
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Tabulka 12: SWOT analýza Severočeské teplárenské, a.s. 

Vnitřní 

faktory 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

V rámci vlastnické struktury je 

silné finanční zázemí. 
Vlastnická struktura. 

Jediný dodavatel TE a vlastník 

primárního zařízení pro rozvod TE 

na území Mostu a Litvínova. 

Špatná marketingová činnost. 

Zaměstnanci společnosti jsou 

odborníci ve svém oboru. 

Nevhodně volený způsob 

komunikace uvnitř i vně 

společnosti. 

Dlouholeté zkušenosti s provozem 

zařízení pro rozvod TE. 
  

Využívání nejmodernější 

technologie v oblasti distribuce 

TE. 

  

Vnější 

faktory 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Využívání dotačních příležitostí 

při obnově majetku. 

Vstup nových zdrojů tepelné 

energie na trh. 

Stabilní a finančně silný 

zaměstnavatel. 

Regulace cen tepelné energie 

Energetickým regulačním úřadem. 

Potenciál společnosti a 

zaměstnanců je využitelný i v 

jiných oblastech (služby). 

Legislativa upravující 

energetickou náročnost budov. 

  

Dotační příležitosti pro snižování 

energetické náročnosti budov. 

    

Zdroj: vlastní 

Silné stránky společnosti ST jsou spatřovány zejména v rámci celé vlastnické 

struktury, kde ST vlastnicky patří pod Energetický a průmyslový holding, a.s., který je 

ovládán skupinou akcionářů se silným finančním zázemím.  

Velmi významnou silnou stránkou ST je monopolní vlastnictví primárního zařízení 

pro rozvod tepelné energie na území měst Mostu a Litvínova. Společnost je jediným 

dodavatelem TE do primární soustavy rozvodů TE. Na primární soustavu je ve městech 

Most i Litvínov napojena sekundární soustava tepelných rozvodů a tak je ST zároveň  

i jediným dodavatelem tepelné energie do sekundárních rozvodů CZT. 

ST při výběru svých zaměstnanců provádí důsledná výběrová řízení. Eliminuje tím 

možnost obsazení pracovní pozice člověkem, který nemá pro zvolenou funkci patřičné 
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vzdělání, znalosti a zkušenosti. Zaměstnává lidi, kteří jsou odborníci ve svém oboru  

a jejich znalosti se snaží dále rozšiřovat pravidelnými školeními. Zaměstnanci ST jsou 

silnou stránkou společnosti. 

I když vznik ST se datuje k 30. říjnu 2010, převážná většina zaměstnanců 

v teplárenském odvětví pracuje 10 a více let. Mají tak dlouhodobé zkušenosti  

s provozováním zařízení pro rozvod tepelné energie a moderními technologiemi, které jsou 

při provozu tohoto zařízení používány. Při využití tohoto potenciálu je ST schopna 

provozovat jakékoli zařízení sloužící k rozvodu TE. Jedná se o další silnou stránku 

společnosti. 

Tak jako ST provozuje svou činnost, tak jiné společnosti neustále vyvíjí například 

čerpadla, uzávěry, měřice a podobné věci. Vývoj všech komponentů potřebných k provozu 

rozvodů TE jde stále dopředu. ST se snaží v rámci obnovy svého majetku moderní 

technologie využívat, aby tím snižovala náklady na provoz rozvodů TE a měla nepřetržitou 

kontrolu nad provozem svého majetku. Každý rok ST investuje nemalé finanční prostředky 

do modernizace svého majetku za účelem využití moderních technologií. I tento fakt  

je silnou stránkou společnosti. 

Naproti silným stránkám stojí slabé stránky společnosti. Za slabou stránku lze 

považovat vlastnickou strukturu. Komplexně ST patří pod Energetický a průmyslový 

holding, a.s., který sdružuje přes 50 společností podnikajících v průmyslu a energetice. 

Majiteli akcií EPH jsou finančníci, kteří řízení společnosti směřují zejména na finanční 

oblast. Do pozadí se tak občas dostává technická oblast. Akcionáři mají velmi přísná 

kritéria pro realizaci investic do technické infrastruktury. Pokud navrhovaná investice tato 

kritéria nesplní, není realizována.  

Velmi slabou stránkou společnosti je marketingová činnost. Dá se konstatovat,  

že vůči případným novým zákazníkům, ale i stávajícím zákazníkům, není uplatňována 

téměř žádná marketingová činnost, která by dokázala ovlivnit výši prodané tepelné energie 

a tím i výši tržeb. 

Mezi slabé stránky společnosti je možné zařadit i nevhodně volený způsob 

komunikace uvnitř i vně společnosti. Ve většině případů je volena komunikace pomocí  

e-mailových zpráv, které však vždy nemusí být pochopeny tak, jak jsou napsány. Dochází 
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ke zdlouhavému e-mailovému vysvětlování nastalé situace. Přitom by mohla situaci vyřešit 

krátká osobní schůzka a následné potvrzení řešení e-mailem. 

Příležitosti pro ST, která je financována ze soukromých zdrojů, jsou i v oblasti 

veřejných finančních zdrojů. Jedná se o využívání dotací z Evropských fondů při obnově 

infrastrukturního majetku. ST již v několika případech využila čerpání finančních 

prostředků z Evropských fondů a obnovou zařízení pro rozvod TE snížila tepelné ztráty  

na zastaralé infrastruktuře. Příležitost využívat zdroje z Evropských strukturálních  

a investičních fondů je pro ST otevřena i v programovém období let 2014 – 2020. 

Severočeská teplárenská, a.s. společně se svou mateřskou společností United  

Energy, a.s. dlouhodobě zaměstnávají téměř 300 zaměstnanců. Díky dlouhodobému 

působení obou společností na trhu práce a zejména díky vlastnické struktuře jsou obě 

společnosti stabilními a finančně silnými zaměstnavateli. Pracovní místa jsou nabízena 

i absolventům a mladým zaměstnancům, což může být pro ST velká příležitost, zejména 

z pohledu využívání moderních technologií. 

Velmi silnou příležitostí pro ST je různorodost profesí, které společnost využívá pro 

svou správu a provoz. Naskýtá se tak možnost rozšíření nabídky služeb směrem  

ven ze společnosti, které nemusí souviset přímo s hlavní podnikatelskou činností 

společnosti. 

Vedle příležitostí existují pro společnost také hrozby. Největší hrozbou pro ST  

je vstup nových technologií pro lokální výrobu TE. V současné době se jedná zejména  

o tepelná čerpadla. Hrozbou pro ST je rovněž uvolněný trh s komoditami zemního plynu  

a elektřiny. Stále častěji odběratelé TE z CZT dostávají nabídky na zřízení lokálního zdroje 

vytápění formou tepelného čerpadla nebo plynového kotle. 

Hrozbou pro společnost je neovlivnitelný fakt, že cena tepla z CZT je regulována 

Energetickým regulačním úřadem a jeho cenovými rozhodnutími, neboť rozvod TE a její 

prodej koncovým odběratelům je hlavní podnikatelskou činností společnosti. 

Další hrozbou je pro ST státem vynucené snižování energetické náročnosti budov. 

Stát přijal různá legislativní opatření, která určují, energetickou náročnost nově stavěné 

nebo rekonstruované budovy. To se odráží na spotřebě tepelné energie, která tvoří hlavní 

složku výnosů společnosti. 
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Se snižováním energetické náročnosti budov je spjata i další hrozba pro společnost, 

kterou jsou dotace z Evropských fondů. Operační program Životní prostředí v dotačním 

období 2014 – 2020 rozděluje finanční prostředky na energetické úspory. Ty zahrnují 

například snižování energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie. To znamená, že odběratelé tepla z CZT mají další možnost, jak získat finanční 

prostředky na zateplení budovy, čímž se sníží odběr tepelné energie a zároveň i tržby 

společnosti. 

SWOT analýzou byly vymezeny nejdůležitější silné a slabé stránky a příležitosti  

a hrozby společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Provedená SWOT analýza byla 

vyhodnocena mezi kvadranty, podle popisu, uvedeném v článku 3.1.4. Vyhodnocení  

se vztahuje k souvislostem: 

 jakým způsobem za pomoci silných stránek využít příležitosti; 

 jakým způsobem odstranit nebo zmírnit slabé stránky za pomoci příležitostí; 

 jakým způsobem za pomoci silných stránek odvrátit hrozby; 

 jakým způsobem lze snížit hrozby ve vztahu ke slabým stránkám. 

Vyhodnocení vztahů mezi jednotlivými kvadranty je zachyceno v následující tabulce 

(Tabulka 13). 
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Tabulka 13: Vyhodnocení SWOT analýzy – vztahy mezi kvadranty 

Silné stránky Způsob využití Příležitosti 

Vlastnická struktura a finanční 

zázemí, zaměstnanci, moderní 

technologie. 

Schopnost bez problémů zajistit 

finanční prostředky na 

spoluúčast. Schopnost 

zaměstnanců připravit 

bezchybný projekt s využitím 

moderních technologií.  

Dotační příležitosti. 

Vlastnická struktura a finanční 

zázemí a zaměstnanci. 

Sami zaměstnanci mohou 

vyhledávat nové potenciální 

zaměstnance a nabízet práci v 

silné a stabilní společnosti. 

Stabilní a finančně silný 

zaměstnavatel. 

Silné finanční zázemí, 

zaměstnanci a dlouholeté 

zkušenosti s provozem zařízení 

pro rozvod TE. 

Jedině samotní zaměstnanci a 

jejich zkušenosti jsou schopni 

využít majetek společnosti pro 

nabídku služeb i v jiných 

oborech.  

Potenciál společnosti a 

zaměstnanců je využitelný i v 

jiných oblastech. 

Příležitosti 
 

Slabé stránky 

Stabilní a finančně silný 

zaměstnavatel. 

Zaměstnavatel, prostřednictvím 

řídících pracovníků, by měl 

úkolovat a zejména vhodně 

motivovat své zaměstnance, 

aby slabé stránky byly 

odstraněny. Zaměstnanci by 

měli poskytovat zaměstnavateli 

zpětnou vazbu, která by 

zaměstnavatele vedla k 

zavedení účinných opatření. 

Špatná marketingová činnost. 

Nevhodně volený způsob 

komunikace uvnitř i vně 

společnosti. 

Silné stránky 
 

Hrozby 

  

U uvedených hrozeb nelze 

využít silné stránky, které by 

hrozby dokázaly odstranit nebo 

zmírnit. Uvedené hrozby jsou 

ovlivňovány státem. Nové 

zdroje TE jsou vytvářením 

konkurenčního prostředí. 

Vstup nových zdrojů TE na trh, 

regulace cen TE, legislativa 

upravující energetickou 

náročnost budov, dotační 

příležitosti pro snižování 

energetické náročnosti budov. 

Slabé stránky 
 

Hrozby 

Špatná marketingová činnost, 

nevhodně volený způsob 

komunikace vně společnosti. 

Jedině zlepšením marketingové 

činnosti a vhodnou komunikací 

se zákazníky je možné zmírnit 

přechod stávajících odběratelů 

na nové zdroje TE. 

Vstup nových zdrojů TE na trh. 

Zdroj: vlastní 
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3.2.4 Analýza trhu v okolí Severočeské teplárenské, a.s. 

Trh, na kterém ST působí, je trhem specifickým. Rozvod tepelné energie může být 

vykonáván za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a na základě udělené licence Energetickým regulačním úřadem. 

V Ústeckém kraji, bývalém okrese Most, je celkem 14 subjektů, kteří splňují podmínky 

energetického zákona a mají udělenou licenci od ERÚ pro rozvod tepelné energie. Vyjma 

udělené licence ST jde o pět licencí pro rozvod tepelné energie udělených pro oblasti,  

kam rozvody TE ST nedosahují. Jedná se o území obcí Bečov, Braňany, Lom, Meziboří  

a Obrnice. Jedna licence je udělena pro areál chemického závodu skupiny UNIPETROL 

v Záluží u Litvínova, kde je samostatně zajišťována i výroba TE. Tři licence ERÚ udělil 

pro oblast města Litvínova, kde jsou samostatně provozovány horkovodní i teplovodní 

rozvody. Jedná se o rozvody z lokálních výtopen nebo samostatně provozované sekundární 

rozvody napojené na horkovody v majetku ST. Čtyři licence ERÚ udělil pro oblast města 

Mostu. Jedná se o horkovodní i teplovodní přípojky, do kterých je TE dodávána 

z horkovodního rozvodu v majetku ST. [19]  

Podle údajů Českého statistického úřadu o sčítání lidu v roce 2011 žilo na území 

měst Mostu a Litvínova celkem 90 098 obyvatel, kteří ke svému životu teplo potřebují.  

Z CZT je zásobováno přibližně 30 000 domácností. ST nedodává teplo pouze obyvatelstvu, 

ale také do zařízení občanské vybavenosti, kterými jsou nemocnice, nákupní střediska 

nebo výrobní haly. Není předpoklad, že by v budoucím období poklesla poptávka po teple. 

Naopak lze předpokládat, že s přibývající výstavbou může poptávka po dodávkách tepelné 

energie stoupat. Velikost poptávky bude úměrná průběhu zimního období. [14] 

Jako substituty ve výrobě TE je možné brát tepelná čerpadla, plynové a elektrické 

kotle a kotle na tuhá paliva. Výstavba lokálních zdrojů výroby TE však pro Ústecký kraj 

není žádoucí a v energetické koncepci kraje je upřednostňováno, jako zdroj TE, centrální 

zásobování teplem. Možnost výstavby lokálních zdrojů TE však nelze v budoucnu vyloučit 

v případech, kdy žadatel o změnu způsobu vytápění doloží všechny předepsané doklady  

a splní podmínky předepsané právní legislativou České republiky. Příslušný stavební úřad 

pak v rámci řízení musí změnu způsobu vytápění povolit. 
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Rozhodnutí odběratele o celkové spotřebě TE nebo o změně způsobu vytápění bude 

vždy souviset s cenou tepelné energie. Je to rozhodující skutečnost. Jaká maximální cena 

za TE je pro odběratele přijatelná se analýzou trhu nepodařilo zjistit. Současná průměrná 

cena za 1 GJ TE pohybuje v Mostě a Litvínově od 574 do 590 Kč a je možné uvažovat,  

že cena je ještě pro odběratele přijatelná, neboť prozatím nedochází k masivnímu přechodu 

na jiné zdroje TE. [39] 

Z provedené analýzy trhu pro hlavní podnikatelskou činnost ST vyplývá, že ani jeden 

subjekt, který má udělenou licenci pro rozvod TE pro bývalý okres Most, nemůže 

dominantní pozici ST na trhu ohrozit. Mohlo by však dojít k situaci, že vlastníci 

primárních i sekundárních tepelných rozvodů, kteří využívají napojení na primární zařízení 

v majetku ST a odebírají TE od ST, budou chtít změnit způsob vytápění a od CZT  

se odpojí. V budoucnu by také mohlo dojít k vybudování lokálních zdrojů TE a dosavadní 

vlastníci, zejména sekundárních rozvodů v Litvínově, se připojí na tyto vlastní zdroje TE. 

Velikost poptávky po tepelné energii bude stejná, případně bude růst s novou výstavbou  

a cílovými odběrateli zůstanou domácnosti i vlastníci objektů občanské vybavenosti. 

Poptávka a celkový odběr budou ovlivňovány zejména průběhem zimního období  

a pokračujícím snižováním energetických náročností budov. Současná průměrná cena tepla 

je pro odběratele ještě přijatelná, při jejím zvýšení lze uvažovat, že odběratelé budou 

vyhledávat jiné zdroje TE v podobě substitutů.  

3.3 Celkové shrnutí analýzy vybraných ekonomických ukazatelů ST 

Analýza vybraných ekonomických ukazatelů ST dokázala, že výkyvy v dodávkách 

tepelné energie ve sledovaném období roků 2012 – 2015 byla způsobena průběhem 

zimního období v jednotlivých otopných sezonách. Velmi podobný výkyv zaznamenaly  

i srovnávané společnosti ČEZT a ČLT. Křivka prodeje tepelné energie ST má stejný 

průběh jako srovnávaný Index průmyslové produkce pro výrobu a rozvod elektřiny, plynu, 

tepla a klimatizovaného vzduchu. S průběhem zimního období v jednotlivých otopných 

sezonách souvisí i dosažená výše tržeb za prodej TE. Ze srovnání výše tržeb za prodej TE, 

ve sledovaném období, byl zaznamenán úbytek v roce 2014. U ostatních roků zaznamenaly 

tržby za prodej TE přírůstek. Srovnáním vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

byl zjištěn úbytek v roce 2015, který je zapříčiněn proběhlou fúzí společností. 
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Výsledek hospodaření společnosti byl podroben vertikální procentuální analýze,  

při které bylo zjištěno, že VH je na straně výnosů nejvíce ovlivňován tržbami za prodej TE 

a výkony (tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb). Na straně nákladů VH nejvíce 

ovlivňují položky náklady vynaložené na prodané zboží, odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku a od roku 2014 také výkonová spotřeba. 

Výpočtem rentability tržeb bylo dokázáno, že v úrovních zisku EBITDA a EAT  

je společnost rentabilní. Na úrovni čistého zisku, který ovlivňuje daně z příjmu 

právnických osob, společnost rentabilní není. 

Sestavená SWOT analýza definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby,  

které společnost mohou nejvíce ovlivnit. Vyhodnocení souvislostí mezi jednotlivými 

kvadranty dokazuje, že nejsilnějšími stránkami společnosti jsou její vlastnická struktura  

a zaměstnanci. Při vhodném využití těchto silných stránek může společnost využít 

příležitosti. Hrozby může společnost ovlivnit zejména zlepšením marketingové činnosti. 

Trh, na němž ST působí, je z hlediska výše poptávky a zákazníků stabilní a není 

předpoklad, že se bude v blízké budoucnosti měnit. Chování zákazníků, zejména 

stávajících, bude ovlivňováno cenou za tepelnou energii z CZT a nabízenými substituty, 

jako novými zdroji TE. 

Vedení společnosti Severočeská teplárenská, a.s. lze, pro dosažení lepších výnosů 

v oblasti tržeb za prodej zboží, doporučit zlepšení marketingové činnosti se zaměřením 

na stávající a zejména nové zákazníky. V oblasti tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

je možné doporučit rozšíření nabízeného portfolia služeb směrem ke třetím stranám. 
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4 VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ 

Z provedené analýzy vybraných ekonomických ukazatelů Severočeské teplárenské, 

a.s. vyplývá, že společnost má rezervy v poskytování služeb třetím stranám. Vlivem 

proběhlé fúze společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., PRVNÍ MOSTECKÁ SERVIS a.s.  

a Severočeská teplárenská, a.s. se snížily výnosy za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Vedení ST si nastalou skutečnost uvědomuje a společně se svými zaměstnanci chce 

výpadek výnosů za prodej vlastních výrobků a služeb řešit, i když je předem zřejmé,  

že propad přesahující částku 18 milionů korun, nebude ST schopna rozšířením nabídky 

služeb vyrovnat. Pracovníci útvaru provozu CZT a útvaru obchodu stáli před úkolem 

zadaným vedením společnosti a pokusili se vymyslet příležitosti, které by bylo možné 

využít a rozšířit tak nabídku služeb ST. Útvar provozu CZT v průběhu měsíce října  

2016 vytvořil dokument nazvaný „ST – možné budoucí vize a cíle“. Dokument obsahuje 

celkem 13 možností rozšíření nabídky služeb. 

4.1 ST – vize do budoucna 

Jistě by bylo možné vymyslet nespočetně mnoho příležitostí na rozšíření nabídky 

služeb. Při tvorbě dokumentu útvar provozu CZT však vycházel z reality a možného 

budoucího vývoje dostupných technologií. V dokumentu byly v krátkosti vyčísleny plusy  

a mínusy jednotlivých vizí, kterými by bylo možné rozšířit portfolio nabízených služeb. 

Dokument, jehož jsem spoluautorem, spatřuje příležitosti v následujících možnostech: 

 Provozování primárních zdrojů – díky své hlavní podnikatelské činnosti zaměstnává 

ST dobře vyškolené provozní pracovníky, kteří jsou schopni vykonávat činnosti 

související s provozováním primárních zdrojů výroby tepelné energie. ST je tak 

schopna zajistit potenciálním zákazníkům činnosti v oblasti strojní, měření a regulace 

a měření dodávek tepla. 

Plusem pro nabídku jsou dlouhodobé zkušenosti, vyškolení pracovníci, nastavené 

postupy ověřené praxí a potřebná znalost platné legislativy. Mínusy pro nabídku 

služeb autoři spatřují ve velkých investicích v případech koupě zdrojů tepelné 

energie, časté nutnosti dovybavit zdroje tepelné energie vzhledem k předpisům  

a v dalších investicích do přenosů dat.  
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 Nabídka dodávek standardizovaných komponentů včetně montáží – vzhledem 

k tomu, že ST má uzavřené smlouvy na velmi výhodné dodávky čerpadel, 

uzavíracích armatur a dalších komponentů potřebných pro provoz rozvodů tepelné 

energie, může tyto komponenty dodávat včetně provedení odborné montáže, hlavně 

provozovatelům privátních tepelných zdrojů a rozvodů tepelné energie. 

Plusy jsou spatřovány v odbornosti a zkušenostech provozních pracovníků, mínusem 

mohou být uzavřené smlouvy mezi ST a dodavateli komponentů, které nemusí 

obsahovat veškerý sortiment, čímž by byla dodávka třetím stranám zkomplikována. 

 Revize – ST musí pravidelně provádět revize svých zařízení a má pro to podchycené 

subdodavatele, kteří samotné revize provádějí. Pro mnoho společností je problém 

sledovat a zajišťovat revize na svých zařízeních zejména ve vztahu k periodicitě  

a aktuálním právním úpravám. Tuto činnost by za společnosti mohla provádět ST 

právě proto, že má pracovníky znalé legislativy s potřebnými zkušenostmi. 

 Napojení na dispečink – ST v rámci svých činností provozuje dispečerské pracoviště 

s nepřetržitým provozem. Tím je dána možnost napojení třetích stran na toto 

pracoviště, využití stávajících technologií pro sledování veličin potenciálních 

zákazníků, kteří potřebují mít nepřetržitý dohled nad výkonem svých činností. 

Plusem této nabídky je fungující dohledové pracoviště a ověřené technologie pro 

přenos dat. Mínusem je hrozba nekompatibility technologie použité u potenciálního 

zákazníka. 

 GIS – ST v roce 2014 zakoupila jeden z nejmodernějších softwarů pro vedení 

vlastního geografického informačního systému. Pro práci se zakoupeným softwarem 

byli vyškoleni pracovníci, kteří jsou schopni vytvořit a udržovat datové modely pro 

vedení zákresů a pasportů i jiných inženýrských sítí než rozvodů tepelné energie. 

Součástí softwaru je i elektronický vyjadřovací portál pro výdej vyjádření v rámci 

existence sítí a projektových dokumentací. 

Plusy nabídky jsou ve špičkovém a pravidelně aktualizovaném softwaru, 

vyškolených pracovnících a dlouhodobé zkušenosti ve vyjadřování se v oblasti 

technické infrastruktury. Mínusem může být časová náročnost. 

 Dálkové odečty měřidel pro třetí strany – ST implementovala pro své potřeby 

odečtovou centrálu, která je schopna sbírat data z jakýchkoli měřidel. Nabídka služeb 
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může spočívat v provádění dálkových odečtů měřidel potenciálních zákazníků, 

možnosti vytvářet bilance a vyhodnocení těchto odečtů. 

Plus v nabídce autoři dokumentu spatřují v pořízeném systému, možnosti provádět 

vyhodnocení a z obchodního hlediska i možné vyúčtování. Mínusem služby  

je nutnost investovat do rozšíření systému o externí náhled pro zákazníka. 

 Vyhledávání tras potrubí – oddělení správy CZT vlastní přístroj pro vyhledávání 

trasy a hloubky potrubí. Výhoda přístroje spočívá v přesnější metodě vytýčení 

potrubních tras a kabelových tras v terénu. Potenciálními zákazníky pro tuto nabídku 

jsou vlastníci technické infrastruktury, kteří nedisponují příslušným zařízením a své 

sítě vytyčují pouze na základě znalosti papírové dokumentace. 

Plusem nabídky je vlastnictví vybavení, mínus je spatřován zejména v hustě 

zasíťovaných lokalitách, kde i při použití poměrně vyspělé techniky může dojít 

k chybně vytýčenému zařízení. 

 Vyvažování sítí – při provozu sekundárních tepelných rozvodů v Mostě dochází 

k situacím, kdy se vlivem činnosti odběratele, hlavně při rekonstrukci vnitřních 

rozvodů TE, samočinně přenastaví hydraulické vyvážení tepelné sítě. Tím dochází 

k tomu, že dodávka TE není plně komfortní. Zaměstnanci Severočeské teplárenské, 

a.s., v rámci dobrého jména společnosti, se svými zkušenostmi pomáhají problémy 

na zařízení, které není v majetku ST, vyřešit. 

Plusem nabídky je znalost tepelné soustavy, mínusy autoři vyčíslili zejména 

v potřebách přijmutí pracovníka se zkušenostmi s výpočty tepelných soustav, 

technickém dovybavení a velkou časovou náročností.  

 Havarijní služba „až do domu“ – v rámci rozšíření služeb by bylo možné uvažovat  

i o havarijní službě směřované ke koncovému uživateli (vlastník domu, nájemník 

bytu). Služba by se však mohla potýkat s vnitřně nastavenými procesy v rámci 

společnosti hlavně s logistikou skladových zásob a systému průběhu zakázky  

ve firemním informačním systému. 

 Vybudování či rekonstrukce zdrojů tepla – ST by určitě byla schopna zajistit i tuto 

velmi náročnou činnost, ale pro uvedení do praxe sami zpracovatelé dokumentu 

nevidí nabídku jako reálnou. 
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 Provozování či výstavba alternativních zdrojů energie – s touto činností nemá 

společnost žádné zkušenosti a podle mínění autorů je dobré „nezaspat dobu“  

a věnovat se i této možnosti hlavně do budoucna. 

 Komplexní správa majetku – společnost by mohla v rámci této nabídky zajišťovat 

kompletní správu veškerého majetku potenciálního zákazníka, čímž by mohlo dojít 

k využití téměř všech zamýšlených služeb uvedených v dokumentu „ST – možné 

budoucí vize a cíle“. 

 SMART ENERGY – buďme chytří v energetice – na trhu jsou dostupná různá chytrá 

zařízení komunikující přes mobily nebo tablety. Do budoucna se rozvoji těchto 

technologií a zařízení nikdo nevyhne. Vzhledem k tomu, že s takovými zařízeními 

nemá ST žádné praktické zkušenosti, bylo by vhodné se o tyto věci zajímat  

a postupně se připravovat na jejich zavedení v rámci společnosti. 

Tým pracovníků, kteří se podíleli na vzniku dokumentu „ST – možné budoucí vize  

a cíle“ na závěr konstatuje, že velmi reálnými možnostmi pro rozšíření nabídky služeb 

společnosti Severočeská teplárenská, a.s. je prvních 7 uvedených bodů. Pro jejich zavedení 

je zapotřebí provést bližší analýzy. [5] 

4.2 Nabídka služeb 

V souvislosti se zpracovaným dokumentem útvaru provozu CZT a nabídkou útvaru 

obchodu vedení společnosti rozhodlo, že by služby poskytované třetím stranám mohli být 

rozšířeny o: 

 Provozování primárních zdrojů. 

 Dodávky specifických komponent technologie tepelných zařízení včetně montáží. 

 Napojení na dispečink. 

 Činnosti havarijního charakteru. 

 Geografický informační systém. 

 Zajištění fakturačních činností. 

Aby byly služby kvalifikovaně nabídnuty potenciálním zákazníkům, požaduje vedení 

ST vypracování analýz, kalkulací a ceníků k jednotlivým službám. 
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Úkolem diplomové práce v následujících kapitolách je zpracování komplexního 

vyhodnocení možnosti rozšíření služeb Severočeské teplárenské, a.s. o nabídku služby  

v oblasti geografického informačního systému.  

4.3 Geografický informační systém 

Slovních modifikací definice pojmu geografický informační systém je velmi mnoho. 

Všechny se však shodují v tom, že se jedná o informační systém pracující s geografickými 

neboli prostorovými daty. Pro fungování celého systému jsou důležité 4 základní 

komponenty: 

 počítačové vybavení – hardware; 

 programové vybavení – software; 

 data; 

 personál – lidská síla. 

Společně hardware, software, data a lidská síla v organizovaném procesu umí 

získávat, uchovávat, spojovat a vyhodnocovat informace potřebné v různých oborech 

lidské činnosti. Nejčastější využití GIS je v oblastech veřejné správy, dopravy, 

inženýrských sítí, kartografie nebo životního prostředí. Velmi stručně se dá říci, že využít 

veškeré funkce GIS můžeme na vše kolem nás, čemu lze přiřadit prostorovou složku. 

Pokusy o automatizované mapování začaly v 50. letech 20. století. Od konce 60. let 

20. století do počátku 80. let 20. století probíhal vývoj GIS hlavně na úrovních univerzit  

a institucí na lokální úrovni. V roce 1982 se dostal na trh první GIS a do konce 80. let  

20. století se stala problematika GIS velmi komerční záležitostí. V 90. letech 20. století  

se GIS standardizoval, vznikaly uživatelské GIS a otevřené systémy GIS. V současnosti 

dochází k velkému propojování GIS s volně dostupnými databázemi a jsou dodávány různé 

aplikace do mobilních telefonů a tabletů v rámci mobilních GIS. [40], [41] 

4.3.1 GIS Severočeské teplárenské, a.s. 

Severočeská teplárenská, a.s., jako vlastník technické infrastruktury, musí podle 

zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

§ 161 vést evidenci o svých sítích minimálně v rozsahu polohového umístění a ochrany. 

V ojedinělých případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, musí evidence 
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obsahovat i výškové umístění. [7] V dnešní modernizované době nestačí vést záznamy  

o technické infrastruktuře pouze v papírové podobě a polohopisném rozsahu. Množství 

informací, které je o technické infrastruktuře nutné shromažďovat z hlediska jejího 

průběhu v terénu, použité technologie, jejího stáří, procesu obnovy a spousty dalších 

faktorů, nutí vlastníky využívat moderní technologie, které se všemi informacemi umí 

pracovat souhrnně. Geografický informační systém je jedním z nejlepší nástrojů. GIS ST 

využívá prakticky od svého založení. Do roku 2014 využívala GIS software MISYS,  

který v zakoupené podobě znázorňoval pouze průběh technické infrastruktury v prostoru.  

Při zakoupení doplňkových modulů by zvládl i vedení pasportů, ale vývojáři softwaru  

už neuměli provést integraci na jiné informační systémy využívané ve společnosti.  

V roce 2014 ST zakoupila a implementovala software pro vedení geografického 

informačního systému od společnosti CAD Studio a.s., který je postaven na produktech  

a technologiích firmy Autodesk. Celý GIS je založený na CAD technologiích a otevřených 

standardech. Více o pojmech CAD technologie nebo také CAD systémy pojednává 

zveřejněný článek v e-knihovně Mendelovy univerzity v Brně [25] a stejně tak lze více 

informací o pojmu otevřený standard získat na webových stránkách GISMentors [21]. 

Kompletní GIS software pracuje s databází Microsoft SQL. Pro základní správu dat 

slouží technologie nazvaná Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS). Jedná se  

o serverovou technologii, s níž lze velmi snadno spravovat a publikovat data v různých 

formátech, včetně možnosti publikování dat nad mapovými podklady prostřednictvím 

webových prohlížečů. Pro pokročilou správu dat vlastní ST software nazvaný AutoCAD 

Map 3D s jehož pomocí jsou zaváděny zejména prostorová data a prováděno zpracování 

obsahově náročnějších podkladů. GIS ST pracuje na datovém modelu zvaném Teplo,  

bez jehož existence by GIS nemohl fungovat. Datový model sdružuje o jednotlivých 

třídách modelu zároveň prostorová a atributová data a je uspořádán v objektovém přístupu. 

Znamená to, že lze snadno vytvořit hierarchii mezi nadřazenými a podřazenými prvky, 

čímž je usnadněno zejména vyhledávání informací o jednotlivých objektech. Graficky jsou 

data o třídách prvků prezentována vektorově pomocí bodů, linií a ploch. Zobrazení 

datového modelu lze upravovat po vrstvách, u kterých je možné zobrazení individuálně 

nadefinovat. GIS ST, se zachyceným průběhem rozvodů TE, je znázorněn na obrázku 

(Obrázek 5). Datový model Teplo s otevřenou kartou třídy prvku Osa teplovodu  
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a definovaný model zobrazení po jednotlivých vrstvách jsou vyobrazeny na obrázcích 

(Obrázek 6) a (Obrázek 7). 

 

Obrázek 5: GIS implementovaný ve společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 

Zdroj: GIS ST 

 

Obrázek 6: Datový model Teplo s kartou třídy prvku Osa 

Zdroj: GIS ST 
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Obrázek 7: Model zobrazení v jednotlivých vrstvách 

Zdroj: GIS ST 

Podle ustanovení paragrafů 86, 105 a 110 stavebního zákona jsou žadatelé o územní 

řízení a stavební povolení nebo stavebník ohlašující stavbu povinni doložit stanovisko 

vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení  

a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Pro vydání vyjádření 

k existenci sítí a stanovisek vydávaných podle stavebního zákona má Severočeská 

teplárenská, a.s. implementovaný elektronický vyjadřovací portál. Ten je pro veřejnost 

dostupný na webových stránkách společnosti. Za pomoci vyjadřovacího portálu žadatel 

podá na ST elektronickou žádost, ve které specifikuje své požadavky a zakreslí zájmovou 

oblast, pro kterou žádá vyjádření. Vyjadřovací portál je přímo napojen na databázi GIS,  

ve které, podle předem zadaných dotazů, vyhodnotí, zda je žádost ve střetu se zařízením 

pro rozvod TE. Pokud se v žadatelem zadané oblasti nenachází žádné zařízení  

ve vlastnictví ST, vyjadřovací portál automaticky odesílá zpět na e-mail žadatele vyjádření  

o neexistenci technické infrastruktury. Automaticky vyjadřovací portál odesílá i vyjádření 

o existenci sítí společně se zákresem jejich průběhu. Takové vyjádření však nelze použít 

pro územní nebo stavební řízení. Slouží zejména jako podklad pro projektovou přípravu. 

Zaevidované žádosti, které jsou ve střetu s technickou infrastrukturou ve vlastnictví ST  
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a vztahují se k územnímu nebo stavebnímu řízení, vyjadřovací portál neodesílá 

automaticky. Tento typ žádosti musí být odpovědným pracovníkem vyřízen ručně. 

Elektronický vyjadřovací portál snižuje čas od podání žádosti po její vyřízení a zejména 

náklady žadatele i ST, neboť evidence a vyřízení probíhá výhradně elektronickou formou. 

Za rok 2016 uspořilo nasazení vyjadřovacího portálu ST více jak 40 000 Kč. Ukázka 

elektronického vyjadřovacího portálu Severočeské teplárenské, a.s. je vyobrazen  

na následujícím obrázku (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Ukázka elektronického vyjadřovacího portálu ST 

Zdroj: Vyjadřovací portál ST [36] 
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5 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

Pokud společnost uvažuje o zavedení nového výrobku nebo služby, již sama 

předpokládá, že výrobek nebo službu bude využívat určitý okruh budoucích zákazníků  

a odhaduje jejich počet. Může zároveň předpokládat, že potenciální zákazník má o novém 

výrobku či službě alespoň základní představu a nabídka výrobku nebo služby bude 

následně marketingově méně finančně nákladná. Jsou vytvářeny hypotézy, které se na 

základě provedeného marketingového průzkumu potvrzují nebo vyvracejí.  

Marketingový průzkum je jednou z důležitých součástí uvedení zamýšleného 

výrobku či služby na trh. Z provedeného marketingového průzkumu by měl jeho zhotovitel 

získat informace o tom, na jaké zákazníky se zaměřit a jak velká poptávka  

po zamýšleném výrobku nebo službě bude. Marketingový průzkum by měl také odhalit 

případnou konkurenci. 

5.1 Hypotézy 

V rámci přípravy marketingového průzkumu, kdy se definují problémy a cíle 

průzkumu, jsou také definovány různé hypotézy. Hypotézou se vyslovuje nějaký 

předpoklad o výsledku zkoumaného jevu nebo znaku, který se má dalším výzkumem ověřit 

nebo vyvrátit. Hypotéza se skládá ze stránky formální a stránky obsahové. Formální 

stránka je tvrzení, obsahová stránka je seznam předpokládaných odpovědí. Pomocí hypotéz 

se lépe vytváří například dotazník, který je nástrojem marketingového průzkumu.  

Na základě odpovědí respondentů výzkumu jsou předem definované hypotézy přijímány 

nebo zamítány. Hypotézy rozdělujeme na výzkumné a statistické. Obě formy hypotéz  

by společně měly být v souladu. Výzkumnými hypotézami se odpovídá na důležité otázky 

výzkumu. Statistické hypotézy předpokládají pravděpodobnost rozložení jedné či více 

proměnných. Statistickou hypotézu je možné statisticky testovat a na základě výsledku 

hypotézu přijmout nebo zamítnout. [2] 
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5.1.1 Statistická hypotéza 

Statistická hypotéza nepočítá s výsledky šetření jako celkem, ale pracuje pouze 

s vybranou částí. Výběr je podroben šetření a následně použit k rozhodnutí,  

zda je definovaná hypotéza správná nebo nesprávná. Proces ověřování hypotézy  

je nazýván jako testování hypotézy. Testování hypotézy má obecný postup, který je možné 

definovat následovně: 

 formulace výzkumného tvrzení formou nulové a alternativní hypotézy; 

 volba úrovně chyby rozhodování, kterou lze akceptovat; 

 výpočet testovací statistiky; 

 vyhodnocení testu; 

 závěr a doporučení. 

Podrobně o statistických hypotézách pojednává HINDLS a kolektiv [1]  

nebo KOZEL a kolektiv [2]. 

5.1.2 Definování hypotéz 

Pro správné vytvoření dotazníku, který byl zvolen jako nástroj marketingového 

průzkumu, byly definovány dvě hypotézy, vždy v nulové a alternativní podobě následovně: 

 hypotéza č. 1: 

H0 – 60 % respondentů má zpracované pasporty a zákresy inženýrských sítí. (π = π0) 

H1 – Více jak 60 % respondentů má zpracované pasporty a zákresy inženýrských sítí. 

(π > π0) 

 hypotéza č. 2: 

H0 – 70 % respondentů se setkalo s pojmem geografický informační systém. (π = π0) 

H1 – Více jak 70 % respondentů se setkalo s pojmem geografický informační systém. 

(π > π0) 

Pro testování hypotéz byla zvolena alternativa malé chyby omylu, to je menší  

než 5% pochybení, že bude zamítnuta nulová hypotéza. Hladina významnosti testu 

hypotézy pro provedení výpočtu je α = 0,05. 
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5.2 Dotazník 

V rámci marketingového průzkumu možnosti rozšíření služeb Severočeské 

teplárenské, a.s. o službu geografického informačního systému byl vytvořen dotazník, 

který tvoří přílohu č. 5 diplomové práce. Elektronický dotazník byl  

vytvořen v aplikaci Formuláře Google a je dostupný z odkazu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe45E9_5n_b1KXVI1otGArmkvi_GxlzsrO00

NvzluxeMFe54w/viewform?usp=sf_link. Dotazník byl otestován na srozumitelnost  

a úplnost otázek na vzorku 15 respondentů během měsíce prosince 2016. Po prvním 

testování byla v dotazníku přeformulována jedna otázka a u dvou otázek byly doplněny 

možnosti ve výběru odpovědí. Druhé testování proběhlo v lednu 2017 na vzorku  

15 respondentů. Z druhého testování nebyly zjištěny žádné podněty ke srozumitelnosti  

a úplnosti otázek. Elektronický dotazníkový průzkum probíhal od 2. března do 17. března 

2017. Respondentům byl dotazník zaslán e-mailovou zprávou. Text e-mailové zprávy 

zaslané respondentům dotazníkového průzkumu je zachycen na následujícím obrázku 

(Obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Text e-mailové zprávy zaslané respondentům dotazníkového průzkumu 

Zdroj: vlastní 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe45E9_5n_b1KXVI1otGArmkvi_GxlzsrO00NvzluxeMFe54w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe45E9_5n_b1KXVI1otGArmkvi_GxlzsrO00NvzluxeMFe54w/viewform?usp=sf_link
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Cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit: 

 kdo je respondentem; 

 zda respondent vlastní nebo spravuje inženýrské sítě a jaké; 

 zda se respondent vyjadřuje v rámci územních a stavebních řízení k existenci sítí  

a využívá-li k vyjádření automatický vyjadřovací portál; 

 zda má respondent zpracované pasporty svých inženýrských sítí, v jaké podobě  

a kým je má zpracované a jaké jsou roční náklady na dodavatelské vedení pasportů; 

 zda se respondent setkal s pojmem geografický informační systém; 

 jaký software respondent využívá v případě, že zákresy a pasporty svých 

inženýrských sítí vede v geografickém informačním systému. 

Vyhodnocení odpovědí mělo za úkol vymezit: 

 zda vůbec se službou GIS přijít na trh; 

 okruh potenciálních zákazníků; 

 v jakém rozsahu zpracovat kalkulaci služeb GIS; 

 výši ceny, kterou jsou zákazníci ochotni platit za služby spojené s GIS. 

5.3 Respondenti 

Geograficky byl marketingový průzkum zaměřen na Ústecký kraj, bývalé okresy 

Most, Chomutov, Louny a Teplice. Dotazník byl odeslán i na respondenty v bývalém 

okrese Tábor a Plzeň-město, konkrétně na vlastníky rozvodů tepelné energie. Při přípravě 

seznamu respondentů bylo zjištěno, že oslovená Teplárna Tábor, a.s. uvažuje o využití 

služeb z oblasti GIS a Plzeňská energetika a.s. patří, v rámci vlastnické struktury, do stejné 

skupiny jako Severočeská teplárenská, a.s. Jako dotazovaní v marketingovém průzkumu 

byli vybráni předpokládaní vlastníci nebo správci inženýrských sítí, což jsou obce, 

společnosti zřízené a vlastněné obcemi, ostatní společnosti vzniklé na základě zákona  

o obchodních společnostech a družstvech a fyzické osoby podnikající na základě zákona  

o živnostenském podnikání. Počty dotázaných respondentů rozdělených podle geografické 

polohy a způsobu působení na trhu jsou patrné z následující tabulky (Tabulka 14). 
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Tabulka 14: Rozdělení počtu dotázaných respondentů 

Region 

(bývalý okres) 
Obec 

Společnost 

zřízená a 

vlastněná obcí 

Ostatní 

společnost 

založená podle 

ZOSD 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

ŽZ 
Celkem 

Most 25 2 9 0 36 

Louny 70 2 4 1 77 

Teplice 32 3 7 2 44 

Chomutov 42 1 6 2 51 

Tábor 0 0 1 0 1 

Plzeň-město 0 0 1 0 1 

Celkem 169 8 28 5 210 

Zdroj: vlastní 

5.4 Vyhodnocení odpovědí 

Z počtu 210 oslovených respondentů se zpět vrátilo 81 odpovědí, tj. 38,57 %. 

Z celkového pohledu je počet vrácených odpovědí malý, ale dostatečný, aby se dalo 

provést vypovídající vyhodnocení marketingového průzkumu. 

5.4.1 Respondenti 

Největším počtem oslovených respondentů byly obce. Z celkového počtu  

169 oslovených na dotazník odpovědělo 63 zástupců obcí, tj. 37,28 %. Z počtu  

8 obeslaných společností zřízených a vlastněných obcí na dotazník odpovědělo  

5 společností, což je 62,5 %. Elektronický dotazník byl zaslán 28 ostatním společnostem, 

které byly založeny podle ZOSD. Dotazník vyplnilo a odeslalo zpět 12 společností,  

tj. 42,86 %. Z 5 oslovených fyzických osob podnikajících dle ŽZ odpověď odeslal pouze  

1 respondent, tj. 20 %. Následující obrázek (Obrázek 10) znázorňuje rozložení celkového 

počtu 81 odpovědí mezi skupiny respondentů. 
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Obrázek 10: Rozložení počtu odpovědí na dotazník mezi skupiny respondentů 

Zdroj: vlastní 

5.4.2 Vlastnictví a typy inženýrských sítí 

Z 81 doručených odpovědí elektronického dotazníku odpovědělo 47 respondentů,  

že je vlastníkem inženýrských sítí, tj. 58,03 %. Z tohoto počtu je 33 (70,21 %) obcí,  

3 (6,38 %) společnosti zřízené a vlastněné obcí a 11 (23,40 %) ostatních společností 

založených podle ZOSD. Fyzická osoba podnikající podle ŽZ, která se zapojila do 

průzkumu, uvedla, že žádné inženýrské sítě nevlastní ani nespravuje. 

Mezi nejvíce zastoupené inženýrské sítě ve vlastnictví nebo správě obcí patří veřejné 

osvětlení, vodovod a kanalizace. U společností zřízených obcemi jsou to tepelné rozvody  

a datové vedení. U ostatních společností založených podle ZOSD je to datové vedení. 

Rozložení inženýrských sítí podle skupin respondentů je uvedené v následující tabulce 

(Tabulka 15). 
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Tabulka 15: Rozložení inženýrských sítí podle skupiny respondentů 

  Obec 
Společnost zřízená a 

vlastněná obcí 

Ostatní společnost 

založená podle 

ZOSD 

Veřejné osvětlení 31 1 0 

Vodovod 12 1 1 

Kanalizace 24 1 1 

Elektrické vedení 1 1 0 

Datové vedení 1 2 9 

Plynovod 0 1 1 

Tepelné rozvody 3 2 2 

Obecní rozhlas 1 0 0 

Zdroj: vlastní 

5.4.3 Vyjadřování k existenci sítí a využití elektronického VP 

Všichni respondenti, kteří vlastní nebo spravují inženýrské sítě, se v rámci územních  

a stavebních řízení, která probíhají v jejich správním obvodě, vyjadřují k existenci svých 

sítí. Vydat stanovisko k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásem ukládají vlastníkům veřejné dopravní a technické 

infrastruktury příslušné paragrafy zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Pouze 19 (40,43 %) dotázaných ze 47 respondentů využívá k vydávání vyjádření  

a stanovisek svůj nebo pronajatý elektronický vyjadřovací portál. Rozdělení do skupin 

respondentů, kteří využívají elektronický VP je znázorněno na obrázku (Obrázek 11). 

5.4.4 Způsob zpracování a vedení zákresů a pasportů inženýrských sítí 

Na otázku, jakým způsobem mají respondenti vlastnící inženýrské sítě zpracované 

pasporty a zákresy, bylo zaznamenáno 47 odpovědí, z nichž 17 (36,17 %) dotázaných 

uvedlo, že pasporty a zákresy mají zpracované v papírové i elektronické podobě.  

Ve 12 (25,53 %) odpovědích byla uvedena pouze elektronická podoba, 8 (17,02 %) 

respondentů uvedlo papírovou podobu, 5 (10,64 %) dotázaných zpracovává pasporty  

a zákresy v GIS a 5 (10,64 %) vlastníků je nemá zpracované vůbec. Počty jednotlivých 

odpovědí rozdělené mezi skupiny respondentů jsou zachyceny v následující tabulce 

(Tabulka 16). 
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Obrázek 11: Rozdělení do skupin respondentů využívajících elektronický VP 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 16: Způsob zpracování zákresů a pasportů inženýrských sítí 

Způsob zpracování zákresů 

a pasportů inženýrských sítí 
Obec 

Společnost zřízená a 

vlastněná obcí 

Ostatní společnost 

založená podle 

ZOSD 

Papírově 7 1 0 

Elektronicky 7 0 5 

Papírově i elektronicky 9 2 6 

GIS 5 0 0 

Nejsou zpracované 5 0 0 

Zdroj: vlastní 

Ze 42 respondentů, kteří mají zpracované zákresy a pasporty svých inženýrských sítí, 

na otázku, zda je vedou sami nebo dodavatelským způsobem, odpovědělo  

22 (52,38 %) dotázaných, že si zákresy a pasporty vedou sami a 20 (47,62 %) respondentů 

je vede dodavatelským způsobem. Počty odpovědí rozdělené mezi skupiny dotázaných 

jsou zaznamenány v následující tabulce (Tabulka 17). 
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Tabulka 17: Způsob vedení zákresů a pasportů inženýrských sítí 

Způsob vedení zákresů a 

pasportů inženýrských sítí 
Obec 

Společnost zřízená a 

vlastněná obcí 

Ostatní společnost 

založená podle 

ZOSD 

Sami 10 9 3 

Dodavatelský způsob 18 2 0 

Zdroj: vlastní 

5.4.5 Výše ročních nákladů na dodavatelský způsob 

Aby mohla být odhadnuta výše ceny, kterou jsou potenciální zákazníci ochotni  

za službu platit, byla respondentům v dotazníku položena otázka, jak velké jsou jejich 

roční náklady na dodavatelský způsob vedení pasportů a zákresů inženýrských sítí. Na tuto 

otázku odpovědělo celkem 20 dotázaných, kteří využívají dodavatelský způsob vedení 

pasportů a zákresů IS. Celkem 15 (75 %) dotázaných odpovědělo, že výše ročních nákladů 

za dodavatelské služby je do 10 000 Kč, 2 (10 %) respondenti uvedli, že jsou jejich roční 

náklady v rozmezí od 10 001 do 20 000 Kč a 3 (15 %) účastníci průzkumu uvedli, že mají 

roční náklady vyšší jak 20 000 Kč. Procentuální rozdělení odpovědí na dotaz ohledně výše 

ročních nákladů na dodavatelský způsob vedení pasportů a zákresů IS je znázorněn 

na následujícím obrázku (Obrázek 12). 
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Obrázek 12: Roční výše nákladů na dodavatelský způsob vedení pasportů a zákresů IS [%] 

Zdroj: vlastní 

5.4.6 Doplňující otázky 

Pro doplnění potřebných informací a získání většího přehledu byly do dotazníku 

zapracovány doplňující otázky, které zněly: 

 Setkali jste se s pojmem geografický informační systém (GIS)? 

Na dotaz odpovědělo celkem 47 dotázaných, z nichž 40 (85,11 %) respondentů 

odpovědělo ano a 7 (14,89 %) dotázaných odpovědělo ne. 

 Chtěli byste se o GIS a možnostech, které tento systém nabízí, dozvědět více? 

Ze 47 odpovědí bylo 38 (80,85 %) odpovědí ne a 9 (19,15 %) odpovědí ano. 

 Jaký software k vedení geografického informačního systému používáte? 

Na otázku odpověděli 3 dotázaní a z odpovědí bylo zjištěno, že 2 respondenti 

využívají software MISYS, který na svých webových stránkách nabízí společnost 

GEPRO spol. s r.o. [20] a 1 respondent využívá software KEN 4, který  

je dle webového průzkumu distribuován společností MK Consult, v.o.s. [30]. 

 Pokud by vám byly nabídnuty služby z oblasti GIS nebo výhodnější služby oproti 

GIS službám, které používáte: výběr ze tří možností odpovědí. 
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Na otázku odpovědělo celkem 38 dotázaných, přičemž 2 (5,26 %) dotázaní  

by nabídku využili, 14 (36,84 %) respondentů by nabídky nevyužilo a 22 (57,90 %) 

respondentů by o využití služeb GIS uvažovalo po předložení konkrétní nabídky. 

Rozdělení jednotlivých odpovědí mezi skupiny respondentů je znázorněno 

v následující tabulce (Tabulka 18). 

 V závěru dotazníku měli respondenti možnost zanechat kontaktní údaje za účelem 

bližšího představení geografického informačního systému a jeho možností  

a představení nabídky služeb. Kontaktní údaje poskytlo celkem 5 respondentů, 

z nichž 3 dotázaní jsou obce a 2 dotázaní jsou společnosti vlastnící datové vedení. 

Tabulka 18: Rozdělení odpovědí na využití služeb GIS mezi skupiny respondentů 

Využití nabídky služeb GIS Obec 
Společnost zřízená a 

vlastněná obcí 

Ostatní společnost 

založená podle 

ZOSD 

Využiji ji 1 1 0 

Nevyužiji ji 9 2 3 

Budu uvažovat o jejím 

využití po předložení 

konkrétní nabídky 

16 0 6 

Zdroj: vlastní 

5.5 Testování hypotéz 

Pro testování vyjádřených hypotéz je nutné provést volbu testového kritéria.  

Pro určené hypotézy č. 1 a 2 bylo zvoleno testovací kritérium o relativní četnosti, které se 

vypočítá podle vzorce (9): 

n

)π(1π

π-p
U

00

0


          (9) 

U – výběrové testovací kritérium 

p – výběrová relativní četnost 
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n – počet respondentů odpovídajících na otázku 

Alternativní hypotéza H1 je definovaná jako pravostranná (π > π0). Pro alternativní 

pravostrannou hypotézu byl sestrojen kritický obor W, který zní U ≥ 1,645. Znamená to,  

že pokud vypočítané testovací kritérium relativní četnosti bude odpovídat kritickému 

oboru, bude přijata alternativní hypotéza H1. Nebude-li výpočet odpovídat kritickému 

oboru, bude alternativní hypotéza zamítnuta. [1] 

Výpočet relativní četnosti a výpočet testovacího kritéria je uveden v následující 

tabulce (Tabulka 19). 

Tabulka 19: Výpočet relativní četnosti a testovacího kritéria, vyhodnocení 

Číslo otázky v dotazníku 6 12 

Číslo testované hypotézy 1. 2. 

Počet respondentů 47 47 

Počet vyhovujících odpovědí 42 40 

Výběrová relativní četnost - p 0,894 0,851 

H0: π = π0 0,60 0,70 

H1: π > π0 0,60 0,70 

Testové kritérium U 4,109 2,260 

Kritický obor pro  = 0,05 1,645 1,645 

Vyhodnocení 
Přijmutí 

hypotézy H1 

Přijmutí 

hypotézy H1 

Zdroj: vlastní 

Závěr pro vyslovené hypotézy v kapitole 5.1.2 zní: 

 Hypotéza č. 1: 

Na hladině významnosti 5 % bylo prokázáno, že více jak 60 % respondentů  

má zpracované pasporty a zákresy inženýrských sítí. 

 Hypotéza č. 2: 

Na hladině významnosti 5 % bylo prokázáno, že více jak 70 % respondentů  

se setkalo s pojmem geografický informační systém. 
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5.6 Poptávka 

Zjištění velikosti poptávky je jedním z důležitých cílů marketingového průzkumu. 

Provedené dotazníkové šetření ukázalo, že pouze 9 potenciálních zákazníků vlastnících 

technickou infrastrukturu má zájem o získání dalších informací o GIS. Pět oslovených 

zaslalo kontaktní údaje, které je, při vhodném marketingovém mixu, možno využít 

k vyvolání potřeby možných zákazníků si nabízené služby objednat. Celkem  

22 dotázaných však odpovědělo, že pokud jim bude předložena konkrétní nabídka,  

budou o službách v oblasti geografického informačního systému uvažovat. 

Výši poptávky je také možno odhadnout na základě vyhodnocení různých nástrojů 

pro sledování vyhledávání výrazů na internetu. Jedním z takových nástrojů je Google 

Trends. [22] Z provedené analýzy vyhledávání výrazů Geografický informační systém 

nebo GIS na internetu v období od 1. 1. 2012 do 17. 3. 2017 v Ústeckém kraji vyplynulo, 

že oba výrazy byly nejvíce vyhledávány v březnu 2012 a v listopadu 2016. V březnu  

2012 byly výrazy Geografický informační systém a GIS vyhledávány každý celkem  

v 84 případech. V listopadu 2016 byl výraz Geografický informační systém vyhledáván 

celkem 100 krát a výraz GIS 83 krát. V ostatních měsících nepřesáhlo vyhledávání obou 

výrazů počet 75 za měsíc. K rozlišení z jakých částí Ústeckého kraje bylo dotazování 

prováděno, nemá analytický nástroj dostatek dat. Zobrazení porovnání vyhledávání obou 

výrazů na internetu nástrojem Google Trends je zachyceno na následujícím obrázku 

(Obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Porovnání vyhledávání výrazů na internetu – nástroj Google Trends 

Zdroj: [22] 
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Podobný srovnávací nástroj má na svých webových stránkách i společnost 

Seznam.cz, a.s. Nástroj statistiku vyhledávaných výrazů shromažďuje pouze za posledních  

12 měsíců a bez možnosti blíže lokalizovat, odkud byl dotaz zadáván. Z analýzy provedené 

nástrojem od společnosti Seznam.cz, a.s. vyplynulo, že výraz Geografický informační 

systém byl nejvíce vyhledáván v měsících duben až srpen 2016, kdy se počet vyhledávání 

výrazu za měsíc pohyboval od 65 do 79 případů. Od září 2016 do března 2017 nepřesáhl 

počet vyhledávání výrazu 15 případů za měsíc. Výraz GIS byl nejvíce vyhledáván  

v měsících červen 2016, celkem 233 krát a listopad 2016, celkem 203 krát. Zobrazení 

porovnání vyhledávání obou výrazů na internetu nástrojem společnosti Seznam.cz, a.s.  

je zachyceno na následujícím obrázku (Obrázek 14). [37] 

 

Obrázek 14: Porovnání vyhledávání výrazů na internetu – nástroj Seznam.cz, a.s. 

Zdroj: [37] 

Na obou porovnávacích nástrojích byla provedena analýza vyhledávání výrazů 

Nabídka GIS a Nabídka geografický informační systém. Oba porovnávače vyhodnotili,  

že zadané výrazy nebyly na internetu vyhledávány. 

Na základě provedených analýz lze usuzovat, že výrazy GIS a Geografický 

informační systém jsou vyhledávány pravděpodobně nejvíce z důvodu zjištění, co dané 

výrazy znamenají. Ke zjištění, jaké společnosti GIS nabízejí, pak uživatelé internetu 

přistupují pravděpodobně z odkazů, které jim internetové vyhledavače nabídnou po zadání 

výrazů GIS nebo Geografický informační systém. 

V oblasti poptávky je možné učinit závěr, že sami potenciální zákazníci 

nevyhledávají služby v oblasti GIS a čekají na konkrétní nabídku od dodavatelů tohoto 
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systému. Rozhodujícím kritériem pro jejich volbu budou reference od jiných uživatelů  

a zejména pak konkrétní cenová nabídka. 

5.7 Konkurence 

Již ve stádiu příprav marketingového průzkumu bylo v rámci vyhledávání kontaktů 

na jednotlivé územní samosprávné celky zjištěno, že 36 územních samosprávných celků 

využívá služeb společností, které služby geografického informačního systému nabízejí 

nebo mají zakoupený vlastní GIS. Služby společností jsou provozovány jako geoportály, 

tedy aplikace, které pracují pod webovými prohlížeči, ve kterých je možné zobrazovat 

prostorová data. Při přípravách průzkumu byly zjištěny 2 společnosti, které vyvinuly  

a provozují své vlastní geoportály. 

První a nejvíce územními samosprávnými celky v Ústeckém kraji, bývalých 

okresech Most, Chomutov, Louny a Teplice, využívaný geoportál je od společnosti  

Cleerio s.r.o., se sídlem Praha 9 – Vysočany, Sokolovská 352/215. Počet obcí 

využívajících službu této společnosti je 27. Druhou společností působící na trhu mezi 

obcemi v zájmové lokalitě je společnost GEPRO spol. s r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, 

Štefánikova 77/52. Počet obcí, které využívají jejích služeb, je 6. Tři města pak využívají 

svůj GIS. Z dotazníkového šetření byla zjištěna, jako další možná konkurence v Ústeckém 

kraji, společnost MK Consult v.o.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 493/40. 

5.7.1 Geoportál Cleerio  

Společnost Cleerio s.r.o. provozuje online aplikaci pro evidenci a správu majetku. 

Jedná se o geografický informační systém provozovaný na serverových úložištích 

společnosti, ke kterým má uživatel přístup přes internetovou aplikaci po předchozím 

přihlášení. Webovou aplikaci Cleerio s.r.o. nabízí pro veřejnou správu, sportovní  

a zábavné areály, vlastníky nebo správce pozemků, vlastníky nebo správce budov a pro 

těžební a těžký průmysl. Pro každou skupinu uživatelů má připravený produktový balíček 

zaměřený na jejich potřeby. Vyjma webové aplikace nabízí Cleerio s.r.o. také mobilní 

aplikaci, která umožňuje prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů přístup k datům 

zákazníka přímo v terénu. Zákazník má tak prostřednictvím mobilní aplikace možnost 

editovat data podle zjištěného stavu přímo na místě v terénu. Ukázka geoportálu 
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provozovaného společností Cleerio s.r.o. pro obec Dobroměřice je zobrazena  

na následujícím obrázku (Obrázek 15). 

 

Obrázek 15: Ukázka geoportálu Cleerio s.r.o. provozovaného pro obec Dobroměřice 

Zdroj: [31] 

V levé části obrázku je zvýrazněná oblast s jednotlivými, samostatně zapínatelnými 

vrstvami, které může uživatel prohlížející si portál po jejich zapnutí vidět  

nad podkladovými mapami. V základním zobrazení se uživateli zobrazí ortofotomapa
3
  

se žlutým zvýrazněním správního obvodu obce. Pro názornost byla do mapy zobrazena 

vrstva Inženýrské sítě, kde má obec Dobroměřice zachycené vedení veřejného osvětlení. 

Jedná se o červené čáry v mapě. Více informací o službách, mapové a mobilní aplikaci  

je možné získat na webových stránkách společnosti Cleerio s.r.o. [9]. [31] 

Ke službám společnosti byly od dvou jejích zákazníků z oblasti veřejné správy 

získány informace, které přibližují rozsah služeb a finanční náklady hrazené  

za poskytované služby.  

Obec v bývalém okrese Teplice využívá starší verzi geoportálu Cleerio od roku  

2012 a umožňuje návštěvníkům webových stránek vidět rozsah obcí spravovaného území 

nad několika vrstvami různých mapových podkladů. Zároveň je možné zobrazit obcí 

spravované inženýrské sítě. Společnost Cleerio s.r.o. zástupce obce kontaktovala sama 

prostřednictvím tvůrců webových stránek obce. Provozovaný geoportál nenabízí možnost 

                                                 
3
 letecká fotografie zemského povrchu transformovaná do souřadnicového systému 
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vést pasporty inženýrských sítí a rovněž nenabízí elektronický vyjadřovací portál. 

Pracovníci obce nemají možnost editace uložených dat. Celý geoportál je provozován  

na serverech společnosti Cleerio, s.r.o. Cena za základní zpracování uveřejněných dat byla 

v roce 2012 ve výši 34 000 korun. Roční platba za provoz portálu je ve výši 13 000 korun. 

Obec v bývalém okrese Louny využívá novější verzi geoportálu Cleerio.  

Na webových stránkách návštěvníkům umožňuje vidět spravované území nad několika 

vrstvami různých mapových podkladů. Zároveň má v geoportálu zapracované spravované 

inženýrské sítě, místa pro uložení separovaného odpadu nebo správu hřbitova. Obec 

využívá pro vlastní správu a editaci dat mobilní aplikaci společnosti. Vyjadřovací portál 

není ani modernější verzí geoportálu nabízen, proto pro výdej vyjádření používá obec 

elektronický vyjadřovací portál od jiného poskytovatele. Geoportál je provozován  

na serverech společnosti Cleerio, s.r.o. Pokud obec potřebuje do geoportálu přidat hladinu 

zobrazení nebo novou třídu prvků, platí jednorázovou úhradu, která nepřevyšuje  

20 000 korun. Roční platba za provoz portálu se dle vyjádření zástupce obce pohybuje  

do 10 000 Kč.  

5.7.2 Geoportál GEPRO 

Společnost GEPRO spol. s r.o. nabízí internetový portál, který zobrazuje v několika 

vrstvách různé mapové podklady a informace. Geoportál je určen pro obce a města  

a společnost jej nabízí ve variantách standard a premium. Varianta standard je základní 

variantou, kterou má GEPRO spol. s r.o. zpracovanou pro každou obec v České republice.  

Varianta premium má rozšířené funkce a možnosti jako například vlastní vzhled, pasporty 

nebo mobilní aplikaci. Standardní varianta je pro obce a města poskytována bezplatně, 

roční paušální platba za využití varianty premium se stanovuje dohodou smluvních stran. 

Ukázka geoportálu ve standardní variantě pro náhodně vybranou obec Jeníkov  

je vyobrazena na následujícím obrázku (Obrázek 16). Hnědá čára znázorňuje správní 

obvod obce, na obrázku vpravo je vidět menu s jednotlivými samostatně zapínatelnými 

vrstvami map a informací. 
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Obrázek 16: Ukázka geoportálu GEPRO spol. s r.o., verze standard, náhodný výběr obce Jeníkov 

Zdroj: [20] 

Ve svém portfoliu má společnost několik dalších programů, které je možné využít  

při správě dat, pozemkových úpravách nebo geodetických činnostech. GEPRO spol. s r.o. 

má vyvinutý vlastní GIS nazvaný MISYS. Více informací o produktech a jejich cenách  

je možné získat na webových stránkách společnosti [20]. [20] 

5.7.3 Služby MK Consult 

Veřejná obchodní společnost MK Consult nabízí univerzální GIS nazvaný Kompas3. 

K nabízenému GIS je možné připojovat další moduly jako pasporty zeleně nebo pasporty 

infrastruktury. Dodavatelsky je společnost schopna řešit tvorbu dalších aplikací podle 

konkrétních potřeb zákazníka. V referencích společnost uvádí, že její služby využívají 

například města Chomutov, Duchcov a Bílina. 

Vyjma GIS nabízí MK Consult v.o.s. také internetové rozhraní pro práci s mapou  

a daty GIS nazvané MKCMapServer. Webový server převádí data z databáze  

do internetového prohlížeče. Data mohou být uložena na serveru zákazníka  

a pro internetové rozhraní pak musí mít zákazník zakoupenou licenci nebo jsou data 

uložena na serveru společnosti a pro internetové rozhraní poté není nutné zakoupení 

licence. Uživatel za službu platí pouze roční paušální částku. Cena za licenci se pohybuje 

od 50 000 Kč do 105 000 Kč podle jejího typu. Paušální částka, při využití uložení dat na 

serveru poskytovatele, je v rozmezí od 500 do 6 000 korun za měsíc. Ukázka webového 
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rozhraní, které využívá obec Bylany s pasportem komunikací je znázorněna  

na následujícím obrázku (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Ukázka webového rozhraní společnosti MK Consult v.o.s., obec Bylany a pasport 

komunikací 

Zdroj: [30] 

V nabídce společnosti jsou i další podpůrné programy spolupracující s nabízeným 

GIS. O nabídce a cenách společnosti je možné získat více informací na webových 

stránkách [30]. [30] 

5.8 Celkové vyhodnocení marketingového průzkumu 

Provedený marketingový průzkum formou dotazníkového šetření v dostatečné míře 

odpověděl na 4 základní otázky uvedené v kapitole Dotazník (kapitola 5.1). 

Služby v oblasti geografického informačního systému nejsou mezi potenciálními 

zákazníky v Ústeckém kraji v dostatečné míře rozšířeny, a proto vstup nového 

poskytovatele těchto služeb bude obohacením současného trhu. 

Potenciálními zákazníky jsou všichni vlastníci nebo správci technické infrastruktury. 

Největší zastoupení těchto zákazníků je podle provedeného průzkumu v územních 

samosprávných celcích, tedy obcích a případně i ve společnostech, které byly obcemi 

zřízeny a ve kterých mají obce vlastnická práva. Tito potenciální zákazníci vlastní 

zpravidla 2 a více inženýrských sítí. Dalšími možnými zákazníky jsou společnosti, 

zejména ty, které provozují datové sítě. Protože možní zákazníci sami poptávku  
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po službách GIS nevyvolávají, je nutné u všech skupin možných zákazníků využít 

kvalitní marketingový mix, pro vyvolání potřeby zákazníka, aby služby v oblasti 

geografického informačního systému chtěl využívat. Vhodná marketingová činnost  

by měla být zpracována v celkovém marketingovém plánu společnosti. Zlepšení 

marketingové činnosti je doporučováno v kapitole 3.3. 

 Z provedeného průzkumu bylo dále zjištěno, že činnosti spojené s provozováním 

technické infrastruktury, které by mohl GIS nahradit, si ve více jak 50 % provádějí 

vlastníci infrastruktury sami. Proto, aby byla nabídka služeb pro budoucího zákazníka 

zajímavá a přiměla jej začít využívat služeb GIS dodavatelským způsobem, by bylo 

vhodné zpracování několika variant nabízených služeb a na každou variantu 

zpracovat samostatnou kalkulaci a cenovou nabídku pro konečného zákazníka. 

Při tvorbě jednotlivých variant nabízených služeb a jejich cenové nabídky  

je nutné uvažovat s tím, že současné roční náklady na činnosti, které by mohly být 

službami GIS nahrazeny, ve většině případů nepřesahují částku 10 000 Kč. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYBRANÉ SLUŽBY 

Na základě provedeného marketingového průzkumu a v rámci nabídky co možná 

nejkvalitnějších služeb pro cílové zákazníky by měla být možnost rozšíření služeb 

navržena ve více variantách. Jednotlivá varianta by se měla následně posoudit 

z technického a ekonomického hlediska, zda je proveditelná, případně jaké další finanční 

náklady na její provedení bude muset ST vynaložit. V následující kapitole jsou navrženy  

4 varianty rozsahu možné nabídky služeb v oblasti GIS, které by mohla ST poskytovat,  

je provedeno jejich technické vyhodnocení, cenová kalkulace a výpočty bodu zvratu  

a doby návratnosti z důvodu určení, kolik zákazníků musí služby GIS využívat, aby bylo 

rozšíření nabídky služeb pro Severočeskou teplárenskou, a.s. ekonomicky výhodné.  

6.1 Návrh variant poskytnutí služby 

Navrhované varianty poskytovaných služeb jsou sestaveny na základě vlastní účasti 

potenciálního zákazníka na službě. Zohledňuje se tím zejména finanční faktor na pořízení 

celého systému a případná personální struktura u zákazníka. 

6.1.1 Varianta 1 – Základní balíček 

Základní balíček nabízených služeb bude určen těm zákazníkům, kteří nemohou 

nebo nechtějí investovat do zakoupení vlastního GIS, protože pořízení takového softwaru 

je pro ně finančně velmi nákladné. Přijatelná je pro takového zákazníka možnost si GIS 

software pronajmout formou služby. Samotný zákazník disponuje dostatkem personálu, 

který je po krátkém zaškolení schopen v prostředí GIS pracovat a udržovat tak potřebná 

data v aktuálním stavu. 

ST v základním balíčku: 

 pronajme prostor na počítačovém serveru k ukládání dat zákazníka; 

 umožní využití Autodesk Infrastructure Map Serveru; 

 vytvoří oborový model pro inženýrské sítě v rámci potřeb zákazníka; 

 vytvoří základní model zobrazení; 

 zavádí prvotní prostorová data technické infrastruktury zákazníka bez vyplňování 

atributů. 
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Zákazník v rámci základního balíčku: 

 spravuje a udržuje ve své režii atributová data pomocí AIMS. 

6.1.2 Varianta 2 – Rozšířený balíček 

Rozšířený balíček nabízených služeb bude opět určen potenciálním zákazníkům, 

kteří si z finančních důvodů nemohou nebo nechtějí pořizovat vlastní GIS a nedisponují 

ani dostatkem personálu, který by s GIS pracoval v relativně plném rozsahu. V rozšířeném 

balíčku má zákazník možnost vkládat a udržovat data, ale pouze v rozsahu dohodnutém 

s poskytovatelem služby. 

V rámci rozšířeného balíčku ST: 

 pronajme prostor na počítačovém serveru k ukládání dat zákazníka; 

 umožní využití Autodesk Infrastructure Map Serveru; 

 vytvoří oborový model pro inženýrské sítě v rámci potřeb zákazníka; 

 vytvoří základní model zobrazení; 

 zavádí prvotní prostorová i atributová data technické infrastruktury zákazníka; 

 aktualizuje prostorová i atributová data dle potřeb zákazníka nejvýše však v rozsahu 

8 hodin za měsíc. 

Zákazník v rozšířeném balíčku služeb: 

 má možnost za pomoci AIMS kontrolovat aktuálnost dat a zpracovávat pokyny  

pro jejich aktualizaci; 

 může sám v případě potřeby ve své režii provádět editaci dat. 

6.1.3 Varianta 3 – Kompletní servis 

Varianta 3 – Kompletní servis je určena pro zákazníky, kteří chtějí veškerá 

prostorová i atributová data o svém majetku zobrazovat pouze vizuálně a pracovat s daty 

chtějí v rozsahu prohlížení, případně filtrování jednotlivých atributů. Rovněž tak mají 

zájem o zjednodušení povinnosti vyjadřování se k existenci své technické infrastruktury 

v rámci stavebního zákona využitím elektronického vyjadřovacího portálu. 
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Balíček kompletního servisu znamená ze strany Severočeské teplárenské, a.s.: 

 pronájem prostoru na počítačovém serveru k ukládání dat zákazníka; 

 umožnění využití twiGIS; 

 zprostředkování elektronického vyjadřovacího portálu; 

 vytvoření oborového modelu pro inženýrské sítě v rámci potřeb zákazníka; 

 vytvoření základního modelu zobrazení; 

 zavedení prvotních prostorových i atributových dat technické infrastruktury 

zákazníka; 

 aktualizaci dat dle potřeb zákazníka, nejvýše však v rozsahu 16 hodin za měsíc; 

 spolupracuje na vytvoření šablon pro předem dané případy vyjádření k existenci sítí 

a vyjádření v rámci územních a stavebních řízení v rozsahu potřeb zákazníka. 

Zákazník v balíčku kompletní servis: 

 kontroluje data a zpracovává pokyny pro jejich aktualizaci přes aplikaci twiGIS; 

 využívá pro vydání vyjádření k existenci sítí a vyjádření dle stavebního zákona 

vyjadřovací portál. 

6.1.4 Varianta 4 – Individuální nabídka 

Individuální nabídka je určena těm zákazníkům, kteří nenajdou své potřeby v rámci 

vytvořených balíčků služeb a mají specifická přání na rozsah poskytovaných služeb 

v rámci geografického informačního systému. Takovým zákazníkem by mohla být 

mateřská společnost United Energy, a.s., která chce vést veškerý svůj majetek v areálu 

Teplárny Komořany v GIS. 

6.2 Technické řešení posouzené dodavatelem softwaru 

První tři navržené varianty nabídky služeb byly konzultovány s pracovníky CAD 

Studia a.s., která je dodavatelem GIS softwaru ST. Při pracovní schůzce pracovníci CAD 

Studia a.s. potvrdili, že navržené technické řešení jednotlivých variant je proveditelné. 

Při pracovní schůzce zaměstnanci dodavatele softwaru upozornili, že neustále pracují 

na vývoji aplikace nazvané twiGIS, kterou představili na konferenci GISfórum  

2016 v Brně. Původně zamýšlený záměr, že za použití aplikace twiGIS nebude možné 
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editovat data v databázi GIS, byl přehodnocen. Vývojáři aplikace zpracovali novou verzi 

twiGIS a v současné době je možné přes tuto aplikaci rovněž editovat potřebná data. 

Aplikace twiGIS je moderní webovou aplikací, která slouží k rychlému přístupu  

a zobrazení dat v databázi GIS. Aplikaci je možné používat ve všech webových 

prohlížečích i na zařízeních s dotykovým ovládáním. TwiGIS je schopen nahradit  

nebo doplnit mapové portály a webové GIS klienty, které jsou v současnosti již morálně 

nebo technicky zastaralé či složité a pomalé. [8] 

Pracovníci CAD Studia a.s. navrhli, že místo technologie Autodesk Infrastructure 

Map Server by z ekonomického i praktického hlediska bylo vhodnější využití aplikace 

twiGIS s editovací podporou. Zároveň nastínili, že twiGIS je možné dodat ve třech 

variantách, které se liší v objemu podporovaných funkcí a v ceně měsíčního pronájmu 

licence. Rozhodnutí, zda v konkrétním balíčku nasadit AIMS nebo twiGIS, je závislé  

na požadavcích zákazníka a rozsahu jeho zapojení do editace dat. Při pracovní schůzce 

byly uvedeny ceny jednotlivých variant aplikace twiGIS a zároveň byla uvedena i cena 

licence a implementačních nákladů pro vyjadřovací portál. 

6.3 Technické zajištění služeb 

Aby mohla být služba v oblasti geografického informačního systému provozována  

a nabízena potenciálním zákazníkům, je nutné zhodnotit, zda v současnosti zavedený 

hardware u ST bude technicky dostačující pro provoz služby. Proto byla provedena 

konzultace s pracovníky, kteří ve společnosti za provoz počítačů a počítačové sítě 

odpovídají. Při konzultační schůzce byla probrána problematika nasazeného hardwaru  

a softwaru. Z pracovní schůzky vyplynul závěr, že současné počítačové i programové 

vybavení je dostačující pro zavedení služby do doby, než objem dat v databázích 

zákazníků nedosáhne kvóty 10 GB. Po dosažení objemu dat bude nutné zakoupit 

licencovaný databázový program. Konzultována byla i otázka zabezpečení vnitřní 

podnikové počítačové sítě tak, aby bylo eliminováno riziko možného útoku počítačových 

specialistů (hackerů). I tento problém je pro nasazení služby v oblasti GIS řešitelný 

správným nastavením ochrany sítě. 
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Severočeská teplárenská, a.s., prostřednictvím mateřské společnosti United Energy, 

a.s., disponuje v současné době dostatečnými technickými prostředky, které umožňují 

zavést službu GIS pro potenciální zákazníky. 

6.4 Kalkulace ceny 

Pro jednotlivé varianty možností nabídky služeb bude v následující kapitole 

provedena nákladová kalkulace se zápočtem marže podniku a zjištění ceny  

pro potenciálního zákazníka. Jelikož se jedná o službu, která doposud není ST nabízena, 

bude kalkulace provedena jako předběžná a absorpční. Jako způsob výpočtu ceny varianty 

služby je stanovena přirážková kalkulace v diferencované variantě, aby byl výčet 

předpokládaných celkových nákladů co nejpřesnější. Pro každou variantu bude 

kalkulována jednorázová úhrada za zavedení varianty a pravidelná měsíční úhrada  

za využívání varianty balíčku služeb. Vstupní údaje, pro rozvrhové základny, jsou použity 

z vnitřních účetních dokladů ST v účetním období roku 2016. 

Ve variantě č. 1 a 2 byla změněna možnost využití AIMS na aplikaci twiGIS,  

neboť pro zákazníka je měsíční pronájem licence twiGIS oproti AIMS levnější o 84 %. 

Z vnitřních účetních dokladů ST byly za rok 2016 zjištěny celkové mzdové náklady  

a celkové náklady na materiál. Z těchto údajů byl zjištěn podíl režijních nákladů. Režijní 

náklady ST eviduje pouze formou správní režie. Další rozdělení režijních nákladů ST 

neprovádí, neboť není výrobním podnikem.  

Vzhledem k tomu, že zamýšlená služba v oblasti GIS bude zahrnovat výrobní proces 

i činnosti související s odbytem nabízené služby, jsou pro potřeby cenové kalkulace 

vymezeny další oblasti režijních nákladů v následujícím členění a přiřazenou rozvrhovou 

základnou pro jejich následující výpočet: 

 režijní náklady při výrobě – rozvrhová základna přímé mzdy; 

 správní režie – rozvrhová základna přímé náklady (přímé mzdy + přímý materiál); 

 režijní náklady při odbytu – rozvrhová základna přímé mzdy. 

Pro jednotlivé druhy režijních nákladů byla vypočítána režijní přirážka podle  

vzorce (2). Výsledek výpočtu jednotlivých režijních přirážek je uveden v následující 

tabulce (Tabulka 20). 
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Tabulka 20: Výsledek výpočtu procentuálních režijních přirážek 

Druh režijního nákladu 
Režijní náklady při 

výrobě 

Režijní náklady při 

odbytu 
Správní režie 

Rozvrhová základna přímé mzdy přímé mzdy přímé náklady 

Režijní přirážka [%] 39 39 35 

Zdroj: vlastní 

Všechny 4 varianty nabídky služeb mají společné vstupní náklady. Jedná  

se o pravidelnou měsíční platbu za licenci twiGIS a jednorázovou implementační úhradu  

za aplikaci twiGIS. Vzhledem k tomu, že veškerá data a přístup zákazníků bude na jeden 

počítačový server, je dle licenčních podmínek dostačující pouze 1 serverová licence  

bez ohledu na počet uživatelů. Varianta č. 3 zahrnuje využití elektronického vyjadřovacího 

portálu. Pro každého zákazníka, při volbě této varianty, musí být k dispozici licence pro 

vyjadřovací portál. V souvislosti s vyjadřovacím portálem jsou ve variantě č. 3 započítány 

i implementační náklady. 

Pravidelná platba za pronájem licence twiGIS a jednorázová implementační úhrada 

za aplikaci twiGIS byla mezi 4 nabízené varianty rozdělena prostou kalkulací dělením. 

Nákladová částka pro jednu variantu je výsledek podílu ceny licence nebo ceny 

implementace a počtem navrhovaných variant služby v oblasti GIS. Podíl společných 

vstupních nákladů na jednu variantu a další náklady u varianty č. 3 jsou zachyceny 

v následující tabulce (Tabulka 21). Zisková marže ST je stanovena na 5 % z částky 

úplných vlastních nákladů výkonu. 

Tabulka 21: Podíl nákladů na jednu variantu a další náklady varianty č. 3 

Společné vstupní náklady Cena [Kč] Podíl na variantu [Kč] 

Licence twiGIS 10 728 2 682 

Implementace twiGIS 62 580 15 645 

Vstupní náklady pro variantu č. 3     

Licence vyjadřovací portál 4 917   

Implementace vyjadřovací portál 44 700   

Zdroj: Ústní jednání s pracovníky CAD Studia a.s., vlastní 

Předběžné cenové kalkulace byly vypočítány za použití typového kalkulačního 

vzorce (1), který je definován v kapitole 3.1.6. 
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6.4.1 Varianta 1 – cenová kalkulace 

Pro variantu č. 1 a její implementaci, to je jednorázovou úhradu, pro zákazníka jsou 

stanoveny přímé náklady následovně: 

 podíl na implementaci aplikace twiGIS; 

 tvorba oborového modelu v předpokládaném rozsahu 16 hodin; 

 tvorba modelu zobrazení v předpokládaném rozsahu 4 hodiny; 

 zavedení vstupních dat do GIS v předpokládaném rozsahu 40 hodin; 

 hodinová sazba pracovníka ST ve výši 199 korun; 

 sociální a zdravotní pojištění hrazené ST za zaměstnance ve výši 34 %. 

Pro měsíční úhradu za využití služeb ve variantě č. 1 jsou přímé náklady stanoveny 

takto: 

 pronájem místa na počítačovém serveru ST; 

 licence pro databáze SQL; 

 podíl na měsíčním pronájmu licence twiGIS. 

Z uvedených vstupních údajů byla sestavena kalkulace ceny za implementaci  

pro zákazníka, která je uvedena v tabulce (Tabulka 22). 

Tabulka 22: Výpočet kalkulace ceny jednorázové platby za implementaci varianty č. 1 

Varianta 1 Náklady [Kč] 

Implementace twiGIS 15 645 

Oborový model (mzda pracovníka) 3 184 

Model zobrazení (mzda pracovníka) 796 

Zavádění dat (mzda pracovníka) 7 960 

SP+ZP 4 059 

Režijní náklady při výrobě 6 240 

Vlastní náklady výroby 37 883 

Správní režie 11 075 

Vlastní náklady výkonu 48 959 

Režijní náklady při odbytu 6 240 

Úplné vlastní náklady výkonu 55 198 

Marže 2 760 

Cena bez DPH 57 958 

Zdroj: vlastní 
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Pro stálou měsíční platbu za využívání služeb v rozsahu varianty č. 1 byla vypočtena 

cenová kalkulace uvedená v následující tabulce (Tabulka 23). 

Tabulka 23: Výpočet pravidelně hrazené měsíční ceny za využití služeb varianty č. 1 

Varianta 1 Náklady [Kč] 

Pronájem místa na serveru 0 

SQL databáze 0 

Licence twiGIS 2 682 

Vlastní náklady výroby 2 682 

Správní režie 939 

Úplné vlastní náklady výkonu 3 621 

Marže 181 

Cena bez DPH 3 802 

Zdroj: vlastní 

Jak je z kalkulací cen patrné, do ceny jednorázové úhrady vstupují režijní náklady při 

výrobě, správní režie a režijní náklady při odbytu. Jedná se o režijní náklady, které bude 

jednorázový výkon při tvorbě a zavádění služeb pro konkrétního zákazníka spotřebovávat. 

U pravidelné měsíční platby, za využití služeb, už vstupují režijní náklady pouze ve formě 

správní režie, protože rozsah služby nepředpokládá žádný výkon při tvorbě ani při odbytu. 

6.4.2 Varianta 2 – cenová kalkulace 

Ve variantě č. 2 je předpokládán stejný rozsah přímých nákladů na implementaci 

služby jako u varianty č. 1. Cenová kalkulace jednorázové úhrady za zavedení služby  

ve variantě č. 2 je znázorněna v tabulce (Tabulka 24). 

Pro pravidelnou měsíční cenu za využití služeb poskytovaných v rámci varianty  

č. 2 jsou přímé náklady stanoveny takto: 

 pronájem místa na počítačovém serveru ST; 

 licence pro databáze SQL; 

 podíl na měsíčním pronájmu licence twiGIS; 

 údržba dat pro zákazníka v rozsahu 8 hodin za měsíc; 

 hodinová mzda pracovníka ST ve výši 199 korun; 

 sociální a zdravotní pojištění hrazené ST za zaměstnance ve výši 34 %. 

Výpočet kalkulace ceny pro pravidelnou měsíční úhradu za využití služeb v rozsahu 

varianty č. 2 je zachycen v tabulce (Tabulka 25). 
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Tabulka 24: Výpočet kalkulace ceny jednorázové platby za implementaci varianty č. 2 

Varianta 2 Náklady [Kč] 

Implementace twiGIS 15 645 

Oborový model (mzda pracovníka) 3 184 

Model zobrazení (mzda pracovníka) 796 

Zavádění dat (mzda pracovníka) 7 960 

SP+ZP 4 059 

Režijní náklady při výrobě 6 240 

Vlastní náklady výroby 37 883 

Správní režie 11 075 

Vlastní náklady výkonu 48 959 

Režijní náklady při odbytu 6 240 

Úplné vlastní náklady výkonu 55 198 

Marže 2 760 

Cena bez DPH 57 958 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 25: Výpočet pravidelně hrazené měsíční ceny za využití služeb varianty č. 2 

Varianta 2 Náklady [Kč] 

Pronájem místa na serveru 0 

SQL databáze 0 

Licence twiGIS 2 682 

Mzdové náklady 1 592 

SP+ZP 541 

Režijní náklady při výrobě 832 

Vlastní náklady výroby 5 647 

Správní režie 1 685 

Úplné vlastní náklady výkonu 7 332 

Marže 367 

Cena bez DPH 7 699 

Zdroj: vlastní 

Z cenové kalkulace pravidelné měsíční úhrady za využití služeb ve variantě  

č. 2 je patrné, že do vlastních nákladů výroby vstupují režijní náklady při výrobě, neboť 

v rámci služby bude pro zákazníka prováděna tvorba dat v rozsahu 8 hodin. Protože služba 

je již poskytována, nevstupují do kalkulace režijní náklady při odbytu. 

6.4.3 Varianta 3 – cenová kalkulace 

Vstupními údaji pro výpočet ceny jednorázové úhrady implementace služeb varianty 

č. 3 jsou: 
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 podíl na implementaci aplikace twiGIS; 

 implementační náklady na vyjadřovací portál; 

 tvorba oborového modelu v předpokládaném rozsahu 16 hodin; 

 tvorba modelu zobrazení v předpokládaném rozsahu 4 hodiny; 

 zavedení vstupních dat do GIS v předpokládaném rozsahu 80 hodin; 

 příprava formulářů pro vyjadřovací portál v předpokládaném rozsahu 16 hodin; 

 hodinová sazba pracovníka ST ve výši 199 korun; 

 sociální a zdravotní pojištění hrazené ST za zaměstnance ve výši 34 %. 

Cenová kalkulace jednorázové úhrady služeb ve variantě č. 3 je znázorněna 

v následující tabulce (Tabulka 26). 

Tabulka 26: Výpočet kalkulace ceny jednorázové platby za implementaci varianty č. 3 

Varianta 3 Náklady [Kč] 

Implementace twiGIS 15 645 

Implementace vyjadřovací portál 44 700 

Oborový model (mzda pracovníka) 3 184 

Model zobrazení (mzda pracovníka) 796 

Zavádění dat (mzda pracovníka) 15 919 

Formuláře pro vyjadřovací portál (mzda pracovníka) 3 184 

SP+ZP 7 848 

Režijní náklady při výrobě 12 063 

Vlastní náklady výroby 103 339 

Správní režie 31 947 

Vlastní náklady výkonu 135 286 

Režijní náklady při odbytu 12 063 

Úplné vlastní náklady výkonu 147 349 

Marže 7 367 

Cena bez DPH 154 717 

Zdroj: vlastní 

Vstupními údaji pro cenovou kalkulaci pro pravidelnou měsíční úhradu za využití 

služeb ve variantě č. 3 jsou: 

 pronájem místa na počítačovém serveru ST; 

 licence pro databáze SQL; 

 podíl na měsíčním pronájmu licence twiGIS; 

 úhrada licence vyjadřovacího portálu; 

 údržba dat pro zákazníka v rozsahu 16 hodin za měsíc; 
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 hodinová mzda pracovníka ST ve výši 199 korun; 

 sociální a zdravotní pojištění hrazené ST za zaměstnance ve výši 34 %. 

Výpočet cenové kalkulace pravidelné měsíční platby za využití služeb varianty  

č. 3 je zachycen v následující tabulce (Tabulka 27). 

Tabulka 27: Výpočet pravidelně hrazené měsíční ceny za využití služeb varianty č. 3 

Varianta 3 Náklady [Kč] 

Pronájem místa na serveru 0 

SQL databáze 0 

Licence twiGIS 2 682 

Licence vyjadřovací portál 4 917 

Mzdové náklady 3 184 

SP+ZP 1 083 

Režijní náklady při výrobě 1 664 

Vlastní náklady výroby 13 529 

Správní režie 4 153 

Úplné vlastní náklady výkonu 17 682 

Marže 884 

Cena bez DPH 18 566 

Zdroj: vlastní 

Z vypočtené cenové kalkulace pravidelné měsíční úhrady je opět zřejmé,  

že do kalkulace nevstupují režijní náklady při odbytu, neboť služba je u zákazníka 

zavedena a nevyžaduje náklady na odbyt započítávat. 

6.4.4 Varianta 4 – cenová kalkulace 

Vzhledem k tomu, že varianta č. 4 je formulována jako individuální nabídka,  

která bude odrážet konkrétní přání potencionálního zákazníka, lze k cenové kalkulaci pro 

jednorázovou úhradu za implementaci formulovat zatím zjištěné náklady v tomto rozsahu: 

 podíl na implementaci aplikace twiGIS; 

 tvorba oborového modelu v určitém rozsahu hodin; 

 tvorba modelu zobrazení v určitém rozsahu hodin; 

 hodinová sazba pracovníka ST ve výši 199 korun; 

 sociální a zdravotní pojištění hrazené ST za zaměstnance ve výši 34 %; 

 režijní náklady při výrobě s rozvrhovou základnou přímé mzdy a procentem režijní 

přirážky ve výši 39 %; 
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 správní režie s rozvrhovou základnou přímé náklady a procentem režijní přirážky  

ve výši 35 %; 

 režijní náklady při odbytu s rozvrhovou základnou přímé mzdy a procentem režijní 

přirážky ve výši 39 %. 

Pro cenovou kalkulaci pravidelné měsíční platby za využívání služeb ve variantě  

č. 4 lze zatím definovat náklady takto: 

 pronájem místa na počítačovém serveru ST; 

 licence pro databáze SQL; 

 podíl na měsíčním pronájmu licence twiGIS; 

 správní režie s rozvrhovou základnou přímé náklady a procentem režijní přirážky  

ve výši 35 %.  

Předběžná kalkulace by byla vypočítána podle typového kalkulačního vzorce tak, 

jako v předešlých variantách. 

6.5 Bod zvratu 

Ceny jednotlivých variant nabídky služeb v oblasti GIS, uvedené v předešlé kapitole, 

jsou rozděleny na jednorázovou úhradu vzniklých nákladů při implementaci služby 

zákazníkovi a pravidelnou měsíční úhradu v rámci rozsahu varianty služby. Při získání 

jednoho zákazníka, který si zvolí například užívání služeb v rozsahu varianty č. 1, vznikne 

ST pravidelný měsíční náklad ve výši 10 728 korun na pronájem licence aplikace twiGIS. 

Zároveň vznikne jednorázový náklad na implementaci aplikace ve výši 62 580 korun. 

Zákazník však uhradí pouze podíl těchto dvou nákladů, který připadá na jednu variantu.  

V tomto případě by pro ST bylo zavedení služby nerentabilní. Pro managerské rozhodnutí 

o zavedení služby je potřeba stanovit bod zvratu. 

Jako definici bodu zvratu je možné uvést, že se jedná o takové množství produkce 

v produkčním prostředí, při kterém se celkové náklady rovnají celkovým výnosům  

a podnik není ani v zisku ani ve ztrátě. Po dosažení bodu zvratu začíná podnik tvořit zisk. 

V případě služby GIS se nejedná o objem produkce, ale počet zákazníků, kterým bude 

služba dodávána. Výpočet množství produkce pro bod zvratu se provádí podle 

následujícího vzorce (10): 
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náklady variabilní-cena

náklady fixní
[ks] produkce množství        (10) 

Pro výpočet bodu zvratu variant č. 1 až č. 3, u nichž byla vykalkulována cena, jsou 

stanoveny fixní a variabilní náklady tak, jak je uvedeno v následující tabulce  

(Tabulka 28). 

Tabulka 28: Stanovení fixních a variabilních nákladů pro jednotlivé varianty služby 

Měsíční úhrada služby 

Varianta 1 2 3 

Fixní náklady (cena licence, mzdové 

náklady, SP+ZP) [Kč] 
10 728 12 861 19 911 

Variabilní náklady (součet režijních 

nákladů) [Kč] 
939 2 517 5 817 

Jednorázová úhrada služby 

Fixní náklady (cena za implementaci, 

mzdové náklady) [Kč] 
78 579 78 579 138 211 

Variabilní náklady (součet režijních 

nákladů) [Kč] 
23 555 23 555 56 073 

Zdroj: vlastní 

Podle vzorce (10) byl dle stanovených fixních a variabilních nákladů v tabulce 

(Tabulka 28) a vykalkulované ceny pro jednotlivé varianty vypočítán bod zvratu. Ukázka 

výpočtu bodu zvratu pro měsíční úhradu služby ve variantě č. 2 je uvedena v následujícím 

vzorci (11), kde v čitateli je uvedena cena měsíčního pronájmu licence twiGIS, úhrada 

mzdy pracovníka ST za 8 hodin práce a částka, odpovídající 34 % mzdy pracovníka  

za 8 hodin práce, jako odvod ST na SP a ZP za zaměstnance. Ve jmenovateli  

je vykalkulovaná cena služby, vypočítaná cena režijních nákladů při výrobě  

a vypočítaná cena správní režie. Všechny údaje jsou použity z kalkulace ceny. 

 
48,2

12861

1685

541







5182832-7699

159210728
       (11) 

Všechny výpočty počtu zákazníků pro bod zvratu byly vypočítány stejným 

způsobem. Výpočet bodu zvratu byl proveden pro jednotlivé varianty v rámci měsíční 

úhrady služby i v rámci jednorázové úhrady služby. Zjištěné body zvratu jsou zachyceny  

na následujícím obrázku (Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Hodnoty bodu zvratu pro jednotlivé varianty 

Zdroj: vlastní 

Na základě provedených výpočtů bodu zvratu lze konstatovat, že služba v oblasti 

GIS ve variantě č. 1 začne vytvářet pro ST zisk v úrovni měsíční úhrady při získání  

4 zákazníků, v úrovni jednorázové úhrady bude zisk generován již při získání 3 zákazníků.  

Služba ve variantě č. 2 začne vytvářet zisk v obou úrovních při získání 3 zákazníků  

a ve variantě č. 3 je zisk v obou úrovních vytvářen již při získání 2 zákazníků. 

Předpokladem pro toto tvrzení je, že zákazníci budou získáni v časovém období jednoho 

měsíce, aby došlo k úhradě fixních nákladů. Pro získání zákazníků je vhodné, v rámci 

marketingové činnosti, zpracovat prezentaci a se zákazníky jednat osobně. 

6.6 Celkové zhodnocení – podklad pro rozhodnutí 

Na základě závěrů marketingového průzkumu byly navrženy 4 varianty s různým 

rozsahem plnění, ve kterých lze služby v oblasti geografického informačního systému 

nabízet. Všechny varianty byly zhodnoceny dodavatelem softwaru GIS, který potvrdil,  

že navržený rozsah služeb je, za využití současně implementovaného GIS, možné nabízet. 

Pro práci zákazníka s daty doporučil dokoupit aplikaci twiGIS, která je cenově výhodnější  

než navrhovaná aplikace Autodesk Infrastructure Map Server. Variantní řešení bylo 

vyhodnoceno i z hlediska technického řešení v rámci počítačové sítě ST se závěrem,  

že současný hardware a software, používaný v rámci podnikové sítě, je vyhovující  
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pro zavedení služby. V případě, že velikost zákaznických dat dosáhne kvóty 10 GB,  

bude nutné dokoupení licencovaných programů, které umožní pracovat s databázemi  

o větším objemu dat. 

U navržených variant služby byla provedena předběžná cenová kalkulace 

přirážkovou metodou v diferencované variantě. Kalkulována byla cena pravidelné měsíční 

úhrady a jednorázová cena za implementaci služby zákazníkovi. Do obou cen byla 

zahrnuta 5% zisková marže. Srovnání cen variant č. 1 až č. 3 je uvedeno v následující 

tabulce (Tabulka 29). Varianta č. 4 obnáší individuální kalkulaci podle potřeb zákazníka. 

Tabulka 29: Ceny jednotlivých variant 

Varianta 1 2 3 

Měsíční platba [Kč] 3 802 7 699 18 566 

Jednorázová platba [Kč] 57 958 57 958 154 717 

Zdroj: vlastní 

Marketingový průzkum doporučoval stanovení ceny služby tak, aby nepřesahovala 

částku 10 000 korun za rok. Vzhledem k navrženému aplikačnímu vybavení pro práci 

zákazníka s daty, není možné v předběžné kalkulaci doporučení dodržet. Služba v oblasti 

geografického informačního systému je, zejména díky programové úrovni, konkurence 

schopná, i když je cena služby vyšší oproti doporučení. Varianty služeb není možné 

sestavit univerzálně. Varianty upravují činnosti, které v jejich rámci budou prováděny. 

Rozsah činností, jejich pracnost, však bude u každého zákazníka jiný, neboť je ovlivněn 

rozsahem technické infrastruktury, dosavadním způsobem vedení zákresů a pasportů  

a dalšími faktory. Cenová kalkulace jednotlivých variant bude vždy přepočítána  

po provedených vstupních jednáních se zákazníkem. 

Na základě předběžných cenových kalkulací byl proveden výpočet bodu zvratu  

pro varianty č. 1 až č. 3. U navržené varianty č. 1 dochází k tvorbě zisku již při 3,  

resp. 4 zákaznících, varianta č. 2 je zisková při třech zákaznících a varianta č. 3 tvoří zisk 

již při dvou zákaznících. 

Pro rozhodnutí lze vedení Severočeské teplárenské, a.s. navrhnout doporučení: 

 zavedení služby geografického informačního systému pro zákazníky vlastnící 

technickou infrastrukturu a vhodnou marketingovou činností je přimět služby 

využívat, nebo 
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 službu nabídnout jako doplněk k další navrhované službě Provozování 

primárních zdrojů, vždy ve variantě individuální nabídky, nebo 

 službu nabídnout jen v případě, že o ní sám zákazník projeví zájem. 
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7 ZÁVĚR 

Každý člověk uspokojuje své potřeby výrobky nebo službami. Aby mohly být 

výrobky nebo služby spotřebitelem využívány, musí je výrobce nebo poskytovatel služeb 

nabízet. Výrobky ani služby nejsou jejich poskytovateli nabízeny zdarma. Výrobky  

a služby jsou peněžně oceňovány a podchycují tak základní cíl podnikání, kterým  

je vytváření zisku. Ze zisku dále výrobce či poskytovatel služby uspokojuje své konkrétní 

potřeby. Bez těchto vztahů nemůže fungovat trh, na kterém jsou konkrétní výrobky  

a služby nabízeny. 

Každý trh má i svá úskalí. Je ovlivňován sílou poptávky, množstvím konkurence, 

nabízenými substituty. To jsou ovlivnitelné složky trhu. Ale trh je také ovlivněn 

neovlivnitelnými složkami, jako jsou klimatické podmínky nebo právní předpisy. 

Takovým trhem je i obchod s tepelnou energií. Míru spotřeby tepelné energie zákazníkem  

ovlivňují právě klimatické podmínky a právní předpisy. Na trhu s tepelnou energií působí  

i Severočeská teplárenská, a.s., která je výhradním dodavatelem tepelné energie 

z primárních rozvodů v lokalitách měst Mostu a Litvínova. Od svého založení  

se společnost potýká s výkyvy výsledku hospodaření, které jsou způsobeny zejména 

klimatickými podmínkami a neustálým snižováním energetické náročnosti vytápěných 

objektů. Proto, aby mohla více ovlivňovat výsledek hospodaření, hledá nové příležitosti, 

kterými by mohla ovlivnit výsledek hospodaření. 

Jednou z příležitostí je rozšíření nabídky služeb. Cílem diplomové práce bylo provést 

vyhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti, vyhodnocení možností 

z hlediska rozšíření nabídky služeb a u vybrané služby provést marketingový průzkum  

a její ekonomické zhodnocení. 

V úvodu diplomové práce byla v krátkosti charakterizována společnost Severočeská 

teplárenská, a.s. Teoretická část práce je zaměřena na popis postupů pro provedení finanční 

analýzy, sestavení SWOT analýzy, provedení průzkumu trhu a cenové kalkulace tak,  

jak jsou uváděny v knižních nebo internetových zdrojích. 

V praktické části diplomové práce byly provedeny výpočty vybraných 

ekonomických ukazatelů společnosti, v období let 2012 až 2015, s cílem zjistit příčinu 

výkyvů výsledku hospodaření. Výpočtem přírůstků, úbytků a procentuálního meziročního 

srovnání množství prodeje tepelné energie bylo prokázáno, že množství prodané tepelné 
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energie je ovlivňováno průběhem zimního období a chováním zákazníků. Pro ověření 

platnosti tvrzení bylo provedeno srovnání se dvěma konkurenčními dodavateli tepelné 

energie a indexem průmyslové produkce. Rozboru z hlediska přírůstků, úbytků  

a procentuálního meziročního srovnání byly podrobeny tržby za prodej tepelné energie  

a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Z výpočtů bylo zjištěno, že tržby za prodej 

TE byly, ve sledovaném období, ovlivněny nejen průběhem zimního období, ale také 

proběhlou fúzí společností, kdy se ST stala nástupnickou organizací zanikající PRVNÍ 

MOSTECKÉ a.s., převzala do svého majetku sekundární zařízení pro rozvod TE a začala 

prodávat TE i v ceně stanovené pro sekundární zařízení. Z těchto důvodů došlo  

v roce 2015 k přírůstku tržeb za prodej TE ve výši více jak 161 milionu korun oproti roku 

2014. Naopak úbytek, v roce 2015 ve výši více jak 18 milionu korun oproti roku 2014, 

zaznamenaly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Úbytek byl opět způsoben fúzí 

společností. Analýze byl podroben výsledek hospodaření za sledované období s cílem určit 

složky nákladů a výnosů, které ho nejvíce ovlivňují. Výsledkem bylo definování těchto 

složek s určením procentního podílu na celkových výnosech a celkových nákladech. 

Posledním zkoumaným ukazatelem byla rentabilita tržeb společnosti. Z provedených 

výpočtů byl jasně určen závěr, že společnost je v úrovni zisku EBITDA rentabilní ve výši 

pohybující se okolo 20 %. 

Po zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů byla sestavena SWOT analýza 

společnosti s cílem definovat silné a slabé stránky společnosti a příležitosti a hrozby  

pro společnost. Jednotlivé kvadranty analýzy byly podrobeny zkoumání z hlediska 

vzájemných vztahů. Na základě zkoumání těchto vztahů lze učinit závěr, že za pomoci 

vlastnické struktury a zaměstnanců společnosti je možné využít definované příležitosti pro 

společnost a odstranit slabé stránky společnosti. Hrozby pro společnost byly definovány 

jako neovlivnitelné. 

Provedenou analýzou trhu v okolí společnosti bylo zjištěno, že dosavadní postavení 

společnosti na trhu s tepelnou energií může být ovlivněno chováním zákazníků a vstupem 

nových zdrojů TE na trh. V celkovém zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů ST 

byla stanovena doporučení pro společnost zaměřená na zlepšení marketingové činnosti  

a rozšíření nabídky služeb. 
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V další praktické části diplomové práce byly navrženy možnosti rozšíření služeb 

společnosti. Jednou z navržených možností je rozšíření nabídky o služby v oblasti 

geografického informačního systému. V krátkosti byl význam GIS v diplomové práci 

definován, včetně popisu využívaného GIS u společnosti. 

V zájmu správného rozhodnutí byl pro navrženou službu zpracován marketingový 

průzkum formou dotazníku, který vyplňovali respondenti, u nichž byl předpoklad 

vlastnictví technické infrastruktury. Marketingový průzkum byl dále zaměřen na zjištění 

velikosti poptávky a možnou konkurenci. Výsledky marketingového průzkumu ukázaly,  

že služby v oblasti GIS nejsou v Ústeckém kraji dostatečně rozšířeny a poptávku ovlivní 

zejména výše ceny nabízené služby. Zároveň byly určeny 3 hlavní konkurenční 

společnosti, které v regionu služby GIS nabízí. Závěrem marketingového průzkumu  

je doporučení na zpracování variantního řešení nabídky služby. 

V rámci ekonomického hodnocení služby v oblasti GIS byly vypracovány 4 varianty 

rozsahu nabízené služby. Varianty byly zkoumány z hlediska softwarového vybavení  

a hardwarového zajištění. Provedené zkoumání ovlivnilo zpracování předběžné cenové 

kalkulace jednotlivých variant. Pro výpočet cenové kalkulace byla použita metoda 

přirážkové kalkulace v diferencované variantě s provedením odhadu rozsahu práce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o předběžné cenové kalkulace a pracnost pro konkrétního 

zákazníka se bude měnit, doporučuje se kalkulace variantních řešení přepočítat podle 

skutečných zjištění. Provedený výpočet bodu zvratu prokázal, že služba by mohla začít 

generovat zisk ve variantě 1 již při čtyřech získaných zákaznících, ve variantě 2 při třech 

získaných zákaznících a ve variantě 3 při dvou získaných zákaznících. 

Závěrem celé diplomové práce je definování tří doporučení pro vedení společnosti  

se vztahem k zavedení služby v oblasti geografického informačního systému do portfolia 

společnosti. Službu je možné nabídnout tak, jak je popsána v diplomové práci, nebo lze 

službu nabídnout jako doplněk ke službě Provozování primárních zdrojů, nebo je možné 

službu nabídnout až ve chvíli, kdy o ní zákazník projeví zájem. 

Diplomová práce ve svém obsahu prokázala, že společnost Severočeská  

teplárenská, a.s. může rozšířit rozsah nabízených služeb o oblast geografického 

informačního systému a využít tak možnost, jak alespoň částečně vykrýt úbytek tržeb  

za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s.  akciová společnost 

CN  celkové náklady 

CZT  centrální zásobování teplem 

CV  celkové výnosy 

č.  číslo 

ČEZT  ČEZ Teplárenská, a.s. 

ČHÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČLT  ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČR  Česká republika 

DM  dlouhodobý majetek 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EPH  Energetický a průmyslový holding, a.s. 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

GIS  geografický informační systém 

GJ  gigajoule (joule – jednotka práce a energie) 

IPP  index průmyslové produkce 

IS  inženýrské sítě 

kW  kilowatt 

PJ  provozní jednotka 

RZ  rozvrhová základna 

SP  sociální pojištění 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

ST  Severočeská teplárenská, a.s. 

TE  tepelná energie 

TJ  terajoule (joule – jednotka práce a energie) 

UE  United Energy, a.s. 

VH  výsledek hospodaření 

v.o.s.  veřejná obchodní společnost 

VP  vyjadřovací portál 
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ZOSD Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 

ZP zdravotní pojištění 

ŽZ Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 

Cizojazyčné zkratky 

AIMS Autodesk Infrastructure Map Server 

CAD návrh za pomoci počítače (z anglického Computer Aided Design) 

EAT čistý zisk (z anglického Earnings after Taxes) 

EBIT zisk před zdaněním a úroky (z anglického Earnings before Interest and 

Taxes) 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a odpisy (z anglického Earnings before Interest, 

Taxes, Depreciations and Amortization Charges) 

GB Giga Bajt, jednotka množství dat v informatice (z anglického Giga Byte)  

ROA výnosnost celkových aktiv (z anglického Return on Assets) 

ROE výnosnost vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROS rentabilita tržeb (z anglického Return on Sales) 

SWOT silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby (z anglického Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities and Threats)  
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