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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá energetickými úsporami panelového domu. V teoretické části 

je nejdříve řešena problematika investování a řízení rizika. Dále se práce věnuje panelové 

výstavbě v ČR, energetické náročnosti budov, tepelným ztrátám, a především metodám 

ekonomického hodnocení investic. Cílem práce je provedení ekonomické analýzy a 

analýzy životního cyklu. Případová studie se zabývá vyčíslením úspor na vytápění 

panelového domu po jeho regeneraci a výpočtem ekonomických ukazatelů.   

KLÍČOVÁ SLOVA  

Panelový dům, vytápění, energetické úspory, energetická opatření, investice, náklady 

životního cyklu, ukazatele ekonomické efektivnosti, riziko 

ABSTRACT  

The Master’s thesis deals with the energy savings of a prefabricated house. In the 

theoretical part, the issue of investment and risk management are first dealt with. 

Afterwards, the thesis deals with large panel construction in the Czech Republic, energy 

performance of buildings, heat losses, and especially methods for invesment appraisal. 

The main objective of the thesis is the economic analysis and the life-cycle analysis. The 

case study deals with the calculation of saving on heating the prefabricated house after its 

refurbishment and calculation of economic indicators. 

KEYWORDS  

Prefabricated house, heating, energy savings, energy saving measures, investment, Life 

Cycle Costs, indicators of economic efficiency, risk 
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ÚVOD 

Bydlení v panelových domech většina lidí preferuje pro jejich umístění v centru města, 

dobrou dopravní obslužnost a velké množství služeb v okolí. Majitelé nebo nájemci bytů 

upřednostňují panelové domy po rekonstrukci, jelikož jsou cenově dostupnější než 

novostavby a zároveň nevykazují tak velké náklady spojené se spotřebou energií jako 

panelové domy, které rekonstrukcí neprošly. Tato diplomová práce je zaměřená na 

energetické úspory panelového domu v Novém Lískovci. Řešena bude spotřeba tepla na 

vytápění a z toho plynoucí peněžní úspory. Cílem práce je provedení ekonomické analýzy 

a analýzy životního cyklu budovy. 

V teoretické části bude nejprve vymezen pojem investice a s tím spojená terminologie 

jako např. investiční prostor, výnos, stupeň likvidity a riziko, jeho klasifikace dle různých 

hledisek a proces řízení rizika. Bude popsáno hodnocené období a veškeré peněžní toky 

projektu. Následující kapitola se bude zabývat hodnocením ekonomické efektivnosti 

investic, možnými metodami hodnocení a ukazateli ekonomické efektivnosti včetně 

nákladů životního cyklu. Část práce bude věnována panelové výstavbě, její historii, 

typům panelových soustav a způsobu dosažení energetických úspor jako např. zateplení 

obvodového pláště, zateplení střechy, výměna výplní otvorů apod. Poslední kapitola řeší 

energetickou optimalizaci budov. Popisuje stanovení energetického štítku obálky 

budovy, průkazu energetické náročnosti, tepelné ztráty objektu a jejich výpočet a 

následně způsob rozúčtování nákladů na vytápění a s tím související základní pojmy této 

problematiky.  

V úvodu případové studie, která se zabývá analýzou energetické optimalizace panelového 

domu Oblá 2 v městské části Nový Lískovec statutárního města Brna bude nejdříve 

specifikován původní stav panelového domu a rozsah regenerace provedené v roce 2001. 

Dále bude provedeno energetické zhodnocení BD, ve kterém bude vymezena spotřeba 

tepla na vytápění před regenerací panelového domu a po jejím provedení a dále stanovení 

výsledné úspory tepla pro jednotlivé roky hodnocení v příslušných jednotkách (GJ, 

kWh/(m2.rok)). Následně bude BD zařazen do třídy energetické náročnosti budovy. 

Poslední část případové studie se bude zabývat ekonomickým zhodnocením. Uveden 

bude vývoj ceny tepla, kterým panelový dům zásobují Teplárny Brno, a.s. po celé 

hodnocené období a dále veškeré peněžní toky projektu od regenerace BD až do 

současnosti s následným vyčíslením úspory na vytápění v peněžní formě. Na základě 

těchto výpočtů budou dále stanoveny ekonomické ukazatele, náklady životního cyklu a 

ukazatel ROI. Na závěr bude provedena analýza rizik, jejíž cílem je nalezení 

nejvýznamnějších rizikových faktorů, které mohou ohrozit projekt. 
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1 INVESTICE 

Investice lze charakterizovat jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch budoucí 

nejisté hodnoty. Proces investování lze definovat jako obnovení nebo zvýšení stávající 

kapitálové zásoby společnosti, přičemž investice reprezentují tok nového kapitálu během 

určitého období např. jednoho roku. Z makroekonomického hlediska jsou investice velice 

důležité. Jejich prudké změny ovlivňují agregátní poptávku a spolu s ní národní produkt 

a zaměstnanost. Na straně druhé vedou investice k akumulaci kapitálu. Investice jsou 

velmi významnou součástí ekonomického růstu země, což se projevuje v tempu růstu 

hrubého domácího produktu (Gross domestic product, GDP), který lze stanovit dle 

vzorce: [1] 

                                             GDP = C + Ig + G + X                                                       (1) 

kde C … výdaje domácností na osobní spotřebu 

 Ig … hrubé soukromé domácí investice 

 G … výdaje státu na nákup zboží a služeb 

 X … saldo obchodní bilance (čistý export) [1] 

 

Investice lze rozdělit do tří základních skupin: 

 Finanční investice – nákup cenných papírů, dlouhodobé úvěry, vklady do 

investičních společností apod. 

 Hmotné investice – souvisí s pořízením majetku např. nákup pozemků, 

nemovitostí, výrobních strojů a zařízení. 

 Nehmotné investice – do této skupiny lze zařadit nákup softwaru, licencí, výdaje 

na vzdělávání zaměstnanců atd. 

Dle významu pro investora lze investice rozdělit na: 

 Rozvojové investice – pro investora zvyšují možnost prodávat výrobky či služby 

a přínosem těchto investic je i růst tržeb. 

 Obnovovací investice – zaměřují se na obnovu zastaralých výrobních zařízení a 

snížení jejich nákladů. 

 Regulatorní investice – jedná se o investice, jejichž cílem nejsou přímé 

ekonomické efekty, ale dosažení souladu s existujícími zákony, předpisy a 

nařízeními. Jedná se např. o bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a 

zlepšení pracovního prostředí. [2] 
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 1.1 Investiční prostor 

Základní investiční prostor tvoří tři atributy: výnos, stupeň likvidity a riziko, které 

probíhají v čase. Vynaložení určité části finančních prostředků probíhá v současnosti a je 

jisté, naproti tomu výnos přichází později a jeho výše je nejistá. Pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektu je nutné zvolit vhodnou metodu hodnocení, která musí 

tyto atributy sledovat a správně odhadnout investiční a provozní náklady, vývoj úrokové 

míry, výši zdanění a předpokládaný výnos. 

                                                            Výnos 

 

   Čas 

        Stupeň likvidity      Riziko 

Obrázek 1 – Základní investiční prostor [3] 

Výnos představuje čistý peněžní tok (Net Cash Flow, NCF), který vznikne v okamžiku, 

kdy do projektu vložíme finanční prostředky a trvá až do okamžiku posledního příjmu 

(např. likvidace) z této investice. 

Stupeň likvidity představuje rychlost, s jakou jsme schopni přeměnit investici zpět na 

hotové peněžní prostředky. [3] V podmínkách tržní ekonomiky je zachycen stupeň 

likvidity ve schodišti likvidity. Na jeho vrcholu leží investice nejvíce likvidní např. měna, 

bankovní vklady a směrem dolů se likvidita snižuje až po nejméně likvidní investice, což 

jsou např. nemovitosti, nepřenosné cenné papíry apod. [1] 

  
    Kč, USD, EURO 

 

  
   Bankovní vklady, zlato,  

  
   pokladniční poukázky.  

  
  Depozitní poukázky, obligace a  

  
  akcie kótované na burze.  

  
 Na burze nekótované: obligace, akcie, majetkové  

  
 poukázky investičních fondů.  

 

  Akcie a další cenné papíry omezeně obchodovatelné.  

 

Nepřenosné akcie s uzavřenou emisí, nepřenosné cenné papíry, nemovitosti, 
umělecké předměty, finanční spoluúčast, podnikatelské projekty a aktivity.     

Obrázek 2 – Schodiště likvidity [1] 
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Riziko přestavuje možné odchýlení skutečných výnosů investice od výnosů očekávaných 

s možností vzniku ztráty (vyšších nákladů) nebo zisku (snížení nákladů). Na základě 

zkoumání kapitálových trhů můžeme uspořádat různé druhy investičních příležitostí do 

tzv. bezpečnostní pyramidy. V základě této pyramidy leží investice nejbezpečnější a 

směrem k vrcholu se riziko investice postupně zvyšuje. [1] 

  
Opce a termínované kontrakty   

  
Akcie a podnikové projekty    

  
Směnky Finanční spoluúčast   

  
    Zástavní listy Pojistky a renty   

 
Zúročené peněžní Depozitní Pokladniční Státní a   

 
vklady se státní certifikáty poukázky komunální  

 
garancí     obligace  

  Nemovitosti Drahé kovy Starožitnosti Sbírky   

      
Obrázek 3 – Bezpečnostní pyramida [1] 

1.2  Řízení rizika 

Řízení rizika má za cíl zvýšení pravděpodobnosti úspěchu a minimalizaci nebezpečí 

neúspěchu projektů stavby. Dále zjištění významných faktorů, které působí na riziko 

projektu stavby, stanovení velikosti rizika a nalezení opatření na snížení nebo eliminaci 

rizika projektu stavby. [4] 

1.2.1 Klasifikace rizika podle různých hledisek 

Riziko se týká vlivu mnoha faktorů, které mohou ovlivňovat cenu stavebního díla 

v průběhu celého jeho životního cyklu. Rizika lze obecně členit na riziko systematické a 

nesystematické. Systematické riziko postihuje současně v různé míře všechny 

hospodářské subjekty, je vyvolané společnými faktory a obvykle se jedná o rizika 

makroekonomická. Jde například o změnu legislativy, monetární a fiskální politiky nebo 

celkovou změnu trhu. Nesystematické riziko je typické pro jednotlivé subjekty a 

individuálně pro jejich aktivity a představuje mikroekonomické riziko. Z dalšího členění 

lze rozdělit rizika na ovlivnitelná a neovlivnitelná nebo na rizika vnější a vnitřní. [4] 

Rizika se vyskytují ve všech fázích projektu od fáze přípravy až po fázi likvidace. Rizika 

lze členit i podle jejich věcné náplně na rizika: 
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 výrobní, 

 ekonomická, 

 technicko – technologická, 

 finanční, 

 legislativní, 

 enviromentální, 

 lidský faktor atd. [4] 

1.2.2 Proces řízení rizika 

Proces řízení rizika lze rozdělit do dvou základních částí. První část lze nazvat jako proces 

analýzy rizika, která zkoumá body 1-3 viz níže a druhou část lze nazvat proces řízení 

rizika, která se zabývá body 4 a 5. 

1) Identifikace rizika a jeho sledování 

2) Stanovení významnosti rizika 

3) Měření rizika 

4) Hodnocení a rozhodování o riziku 

5) Příprava a realizace opatření na snížení rizika [3] 

Identifikaci rizika lze chápat jako posouzení vnějších vlivů a z nich plynoucích 

nebezpečí, které působí na projekt stavby. Souhrn všech potencionálních rizik se 

v předinvestiční fázi zpracovává formou studie proveditelnosti a jejich identifikace se 

provádí různými metodami (např. delfská metoda, brainstorming, SWOT analýza apod.) 

Stanovení významnosti rizika lze provést na základě analýzy citlivosti, kde se sleduje 

primárně pravděpodobnost výskytu rizika a intenzita negativního dopadu při jeho 

výskytu. [4]  

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Způsoby kvantifikace rizika [4] 

Kvantifikace rizika 
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Pro měření rizika lze využít simulaci Monte Carlo. Tento program se používá i pro více 

rizikových faktorů, které ovlivňují projekt stavby. Ve výsledku program generuje velké 

množství scénářů a pro každý scénář stanovuje hodnoty kriteriálního ukazatele. [3] 

1.2.3 Studie proveditelnosti 

„Cílem studie proveditelnosti je poskytnout všechny technické, technologické, 

ekonomické, finanční, manažerské a další specifické informace, které jsou zapotřebí pro 

kvalifikované rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí zamýšleného investičního projektu 

s přihlédnutím k rizikům, které toto rozhodnutí přinese.“ [5] 

Studii proveditelnosti předchází vypracování SWOT analýzy a Logického rámce, z nichž 

se čerpají důležité informace. Základním obsahem studie proveditelnosti jsou podrobnější 

údaje o způsobu financování projektu a jeho životnosti, umístění stavby a staveniště, 

kapacitě trhu a závodu, shrnutí surovin a jejich dodávek, technické a technologické řešení 

projektu, režijní náklady, pracovní síly a časový plán realizace projektu. Po zpracování 

studie proveditelnosti by mělo být rozhodnuto o realizaci zamýšleného projektu. [5] 

1.3 Peněžní toky 

Stanovení peněžních toků hraje klíčovou roli při hodnocení investičních projektů a patří 

k nejvýznamnějším a také nejobtížnějším úkolům investičního rozhodování. [6] 

1.3.1 Hodnocené období 

Hodnocené období lze definovat jako počet let, v nichž probíhají peněžní toky daného 

projektu. Délka hodnoceného období se stanovuje na základě dvou rozhodujících 

hledisek. Za prvé musí být délka tohoto období taková, aby bylo možné posoudit finanční 

proveditelnost projektu, tj. zjistit, zda je projekt se všemi svými provozními náklady 

schopen vytvářet kladné peněžní toky v dostatečné výši potřebné pro splácení nákladů 

souvisejících s pořízením kapitálu na celou investici. Za druhé je nutné jednoznačně 

prokázat jeho ekonomickou efektivnost. Délku hodnoceného období je nutné stanovit 

minimálně do roku, kdy budou splaceny všechny závazky firmy související s pořízením 

investice a zároveň bude firma produkovat plný projektovaný výkon. [1] 

V některých případech lze vhodně použít pro hodnocené období délky ekonomické 

životnosti hlavního aktiva, které je rozhodující pro daný projekt. V této souvislosti je 

nutné rozlišit délku technické a ekonomické životnosti. Technická životnost představuje 

období, ve kterém je majetek schopen poskytovat nezávadný užitek. Ekonomická 
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životnost investice je ovlivněna řadou faktorů jako např. změny v normách a předpisech 

nebo v cenových relacích. Přestavuje období, po které je účelné investiční majetek 

využívat. Zpravidla bývá kratší než technická životnost, jelikož postupem času dochází k 

technologickému pokroku. V České republice je délka ekonomické životnosti 

jednotlivých druhů investičního majetku vyjádřena v příloze zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. [1] 

1.3.2 Význam peněžních toků 

Na kvantifikaci peněžních toků se podílí jednotlivé útvary podniku, ale i jednotlivci 

podniku. Stanovené peněžní toky obsahují více veličin a pochybení při jejich určování 

může vést k chybným rozhodnutím o přijetí či zamítnutí projektu. Nedostatky a chyby při 

stanovení peněžních toků mohou mít více příčin jako například nesprávná náplň 

peněžních toků projektů z hlediska jejich složek nebo chyby při stanovení hodnot 

jednotlivých složek peněžních toků projektu za dobu jeho života. [6] 

Peněžní toky lze rozlišit dle jejich účelu v hodnocení na: 

 Hodnocení ekonomické efektivnosti, které vychází z předpokladu plného 

vlastního financování projektu. To znamená, že peněžní tok projektu pro 

hodnocení jeho ekonomické efektivnosti zahrnuje i jeho investiční a provozní 

peněžní tok. 

 Hodnocení finanční stability (komerční životaschopnosti), které slouží ke 

zjištění schopnosti projektu hradit úroky a splátky úvěrů nebo leasingové splátky 

při uplatnění této formy financování projektu. Kromě investičního a provozního 

peněžního toku zahrnuje tedy i finanční peněžní tok. [6] 

1.3.3 Peněžní toky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu, za předpokladu plného vlastního 

financování, představuje peněžní tok (Cash Flow) veškeré příjmy a výdaje, které projekt 

vyvolá během svého života, tzn. v průběhu výstavby, v období provozu a při jeho 

likvidaci.   

Výdaje investičního charakteru jsou typické pro období výstavby a představují 

vynaložené prostředky, které budou v projektu dlouhodobě vázány. V období provozu lze 

nalézt příjmy i výdaje. Příjmy jsou tvořeny z prodeje produkce, resp. služeb, na něž se 

projekt orientuje a výdaje mohou mít investiční nebo provozní charakter.  
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Investiční výdaje lze chápat jako výdaje na dokončení výstavby, rozšíření výrobní 

kapacity nebo výdaje na obnovu určitých složek dlouhodobého majetku s kratší 

životností, než je doba životního cyklu. Provozní výdaje představují především výdaje na 

nákup surovin, materiálů, energií nebo služeb. Další nedílnou složku výdajů tvoří 

vyplácené mzdy a platby sociálního a zdravotního pojištění. Ve fázi likvidace projektu 

mohou být vykazovány příjmy i výdaje spojené s ukončením provozu. Výše příjmů a 

výdajů vždy závisí na konkrétní situaci a podmínkách likvidace. Nelze přesně určit, zda 

budou převažovat příjmy či výdaje. [6] 

Investiční náklady projektu (investiční peněžní tok) 

Investiční náklady lze chápat jako souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, které 

je nutné vynaložit na vybudování výrobní jednotky a zabezpečení jejího provozu. Jedná 

se o náklady, jejichž prostředky jsou dlouhodobě vázány v projektu. [6] 

Investiční náklady lze rozdělit do tří základních skupin: 

1. Náklady na pořízení dlouhodobého majetku 

Do této skupiny se řadí majetek hmotný i nehmotný. Mezi náklady hmotného majetku 

lze zařadit náklady na získání pozemků, náklady na stavební části projektu a náklady 

na pořízení strojního vybavení. Součástí investičních nákladů na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku jsou také náklady na zpracování studií, projektové 

dokumentace, přepravné, celní poplatky a také náklady na montáž strojů a zařízení. 

Náklady dlouhodobého nehmotného majetku tvoří především náklady na nákup 

softwaru, náklady na získání průmyslových práv, patentů apod. Převážná část těchto 

investičních výdajů se vynakládá v období přípravy, a to především na realizaci 

projektu, menší část výdajů se vztahuje k období provozu. Jelikož životnost projektu 

nebývá stejně dlouhá jako životnost dlouhodobého majetku, je třeba uvažovat s výdaji 

na obnovu tohoto majetku. V případě vyřazení majetku za účelem prodeje je nutné 

uvažovat i s náklady na prodej nebo likvidaci majetku.  

2. Čistý pracovní (provozní) kapitál 

Projekt by nemohl fungovat bez běžných aktiv, které tvoří zásoby, pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek. Tyto prostředky se označují jako tzv. hrubý pracovní 

(provozní) kapitál. Čistý pracovní (provozní) kapitál tvoří rozdíl oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků a je kryt dlouhodobým kapitálem viz následující obrázek. [6] 
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Obrázek 5 – Rozvaha projektu (zdroj: vlastní zpracování dle [6]) 

Jak vyplývá z obrázku oběžná aktiva tvoří zásoby (materiál, suroviny, nedokončená 

výroba atd.), pohledávky a krátkodobý finanční majetek (pokladní hotovost a běžné 

účty), což jsou základní složky pro fungování firmy i projektu. Čistý pracovní kapitál, 

resp. jeho výše představuje určitý odhad v rámci technicko-ekonomické studie, který 

se však může od skutečných nároků na pracovní kapitál během fungování projektu 

lišit.  

3.   Ostatní výdaje kapitálového charakteru 

Kromě nákladů na pořízení dlouhodobého majetku a přírůstky čistého pracovního 

kapitálu se lze ještě setkat s dalšími výdaji, které nejsou zahrnovány do účetních 

investičních nákladů. Mezi tyto výdaje lze zařadit výdaje na výzkumné a vývojové 

programy související s investičním projektem, výdaje na rekvalifikaci a výcvik 

pracovníků pro daný investiční projekt nebo například náklady marketingových 

kampaní a konzultační služby při iniciování projektu. [6] 

Příjmy a výdaje v období provozu (provozní peněžní tok) 

V období provozu lze příjmy a výdaje neinvestičního charakteru stanovit přímou nebo 

nepřímou metodou. 

 Přímá metoda = veškeré příjmy a výdaje projektu v jednotlivých letech povozu, 

přičemž rozhodující složku příjmů tvoří příjmy z tržeb. Ty se však mohou velmi 

odlišovat od výnosů z tržeb. Je tedy nezbytně nutné rozlišovat výnosy a příjmy a 

náklady a výdaje v období provozu projektu.  
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 Nepřímá metoda = veškeré výnosy a náklady projektu, které se stanoví ve výkazu 

zisku a ztrát projektu. Korekce nákladů na výdaje a výnosů na příjmy následně 

zajišťuje čistý pracovní kapitál. [6] 

Hospodářský výsledek (zisk) a daň z příjmů 

Hospodářský výsledek představuje zisk před zdaněním, který lze stanovit jako rozdíl 

výnosů a nákladů v každém roce fungování projektu. Podstatnou výdajovou položkou 

peněžního toku je stanovení daně z příjmů. Po odečtení daně z příjmů od hospodářského 

výsledku dostaneme hospodářský výsledek projektu po zdanění, což představuje čistý 

zisk projektu.  

Příjmy (výdaje) spojené s likvidací projektu 

V posledním roce životnosti projektu nebo v roce následujícím je třeba do peněžního toku 

začlenit výdaje či příjmy z projektu související s jeho likvidací. Pokud lze majetek 

projektu prodat za určitou cenu, pak se čisté příjmy z jeho prodeje označují jako příjmy 

z likvidace. V případě, že nelze celý majetek zpeněžit, např. odprodat pouze méně 

opotřebované stroje či zařízení, je nutné vynaložit i určitý obnos na likvidaci majetku z 

projektu např. demontáž strojů a zařízení nebo jejich likvidaci.  

Ke stanovení čistých příjmů z likvidace lze použít zůstatkové hodnoty projektu. Tato 

částka je tvořena hodnotou pozemků, zůstatkovou hodnotou staveb, budov, strojů a 

zařízení. Čisté příjmy z likvidace projektu lze vyjádřit jako součet zůstatkové hodnoty 

projektu a jeho čistého pracovního kapitálu sníženého o odhadované výdaje spojené 

s likvidací projektu. [6] 
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2 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Podstatu hodnocení ekonomické efektivnosti investic tvoří porovnání výdajů na investici 

s příjmy, které může investice přinést v budoucnu. Za přijatelnou lze považovat takovou 

investici, jejíž budoucí výnosy převyšují náklady na investici vynaložené.  

Základní kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti investice tvoří: 

 výnosnost, 

 stupeň likvidity – tzn. rychlost přeměny investice zpět na peněžní prostředky, 

 rizikovost – představuje stupeň nebezpečí, při kterém nemusí být dosaženo 

očekáváných výnosů z investice. 

Ideální investice je v praxi spíše nereálná. Musí splňovat podmínky bezrizikovosti a 

vysoký stupeň likvidity. Projekty s vysokou výnosností bývají velice rizikové a se snahou 

snížit riziko se snižuje i likvidita a výnosnost investice. [7] 

2.1 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů tvoří závěrečnou oblast 

investičního rozhodování a plánování. Pro hodnocení existuje v teorii i praxi několik 

různých metod, které se liší v různých postupech výpočtu. 

Za důležitý faktor při hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů lze 

považovat čas. Podle toho, zda metody k faktoru času přihlížejí či ne je můžeme rozdělit 

na: 

a) statické metody (nerespektují faktor času), 

b) dynamické metody (respektují faktor času). [8] 

2.1.1 Statické metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

Statické metody lze použít jen v případě, že nemá faktor času vliv na rozhodování o 

investičním projektu. Za takovou investici lze považovat jednorázové investice na koupi 

fixního majetku např. stroje, budovy, jejichž doba pořízení je rovna nule nebo s 

krátkodobou životností investice, za níž lze považovat jeden až dva roky.  

Distancování od časového faktoru není vždy správné, ale většinou nemá vliv na výběr 

nejlepší varianty. Důležitou úlohu má spíše diskontní sazba. Čím je její sazba nižší, tím 

se stává vliv faktoru času méně významný. V praxi se lze setkat s takovými investicemi 

velmi zřídka, proto se statické metody hodnocení používají v dosti omezené míře. Slouží 
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pouze jako první krok k přiblížení pro konečné rozhodnutí o investici.  V praxi jsou však 

tyto metody velice oblíbené a používané díky své jednoduchosti. [8] 

2.1.2 Dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

Dynamické metody jsou na rozdíl od statických metod používány pro hodnocení 

investičních projektů, kde se počítá s delší dobou pořízení investičního majetku a delší 

dobou jeho ekonomické životnosti. Při výběru vhodné varianty lze respektování času 

považovat za podstatné, jelikož se při propočtech efektivnosti investičních projektů 

promítá jak do vymezení peněžních příjmů z investice, tak do vymezení kapitálových 

výdajů. V případě nerespektování časové osy dochází většinou ke zkreslování pohledu na 

efektivnost jednotlivých projektů, a to vede k nesprávnému rozhodování. [8] 

2.1.3 Další metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

Dalším hlediskem, podle kterého lze třídit metody hodnocení investičních projektů může 

být pojetí efektů z investic. Toto třídění lze dále rozdělit na: 

 

1) Nákladová kritéria hodnocení efektivnosti 

V této metodě hodnocení ekonomické efektivnosti projektů hraje zásadní roli úspora 

nákladů, a to nákladů investičních i provozních. Důležitou roli při rozhodování o 

přijetí investice by měly hrát jak náklady investiční, tak provozní, protože 

rozhodování jen na základě jedněch nákladů by bylo chybné. Jelikož nejsou 

jednorázové investiční a provozní náklady aditivní, spojují se do tzv. ročních 

průměrných nákladů, kde se jednorázové investiční náklady vyjadřují ve formě úroků 

z vynaložených investičních nákladů.  

Pomocí ročních průměrných nákladů lze pouze doporučit, který projekt je více 

vhodný. Metodu nákladového kritéria lze použít pouze pro hodnocení investice se 

stejným rozsahem produkce. Používá se i tehdy, když nelze odhadnout ceny výrobků, 

které budou investicí vyráběny, a tudíž nelze určit budoucí zisk. [8] 

2) Zisková kritéria hodnocení efektivnosti 

Tato metoda je založena na důležitém efektu z investování, a to zisku sníženého o daň 

ze zisku, což je nadřazeno úspoře nákladů. Z hlediska finančního ale účetní zisk 

nepředstavuje celkový peněžní tok příjmů z investice. Důležitou složku hrají odpisy, 

které obecně představují náklad, který ovlivňuje zisk. V tomto případě ale odpisy 

představují peněžní příjem, který lze okamžitě využít pro krytí výdajů.  
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V současné teorii vyhodnocování investičních projektů se dává přednost kritériím, 

které zohledňují peněžní příjem z investice, což představuje zisk po zdanění plus 

odpisy a další možné příjmy. [8] 

2.2 Ukazatele ekonomické efektivnosti 

V návaznosti na předchozí kapitolu budou blíže specifikované ukazatele, které lze zařadit 

mezi dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti.  Pro lepší pochopení metod 

zohledňující faktor času a rizika je nutné zmínit pojem tzv. časová hodnota peněz a 

diskontní sazba. [9] 

Časová hodnota peněz zohledňuje peněžní jednotku, která má dnes větší hodnotu než 

zítra, jelikož dnešní hodnota může být investována a přinášet tak určitý výnos. Tento 

očekávaný výnos představuje časovou hodnotu peněz. [1] 

Vzhledem k tomu, že dynamické metody zohledňují čas a riziko, eliminují tak nedostatek 

prosté doby návratnosti, která je spojena s časovou hodnotou peněz. Díky tomuto procesu 

dochází ke stavu, že peněžní částka získaná dnes nemá stejnou hodnotu jako částka 

získaná např. za 1 rok. 

Časovou hodnotu peněž ovlivňuje hned několik faktorů: 

 nejistota budoucích příjmů, která uvádí, že časově vzdálenější příjmy jsou 

zpravidla méně jisté než příjmy časově bližší, 

 inflace, kterou lze definovat jako situaci, kdy ceny v ekonomice během určitého 

časového úseku rostou, 

 oportunitní náklady, které představují ušlý výnos, o který investor přišel, protože 

nevhodně investoval své peněžní prostředky. [9] 

Diskontní sazbu lze pojmout ze dvou hledisek, a to z pohledu nákladovosti kapitálu nebo 

jako očekávanou míru výnosnosti. Pořízení kapitálu pro financování investičních projektů 

je vždy spojeno s určitými náklady a ty mohou tvořit např. dividendy, výše úroků. Oproti 

tomu diskontní sazbu jako očekávanou míru výnosnosti lze stanovit z klasických 

teoretických předpokladů poměřování výnosnosti zkoumaného projektu s alternativní 

výnosností investice na trhu se srovnatelným rizikem. Na základě této teorie lze projekty 

sdružit do určitých skupin dle nominální diskontní sazby, která se dále využívá pro 

výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti. V tabulce níže jsou uvedeny základní typy 

projektu s přiřazenou diskontní sazbou. [1] 
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Tabulka 1 – Závislost diskontní sazby na typu projektu [1] 

Typ projektu Diskontní sazba [%] 
Obnova 12 
Rozšíření existujícího výrobního programu 15 
Doplňkové zaměření firmy 18 
Výzkum a vývoj 25 

S metodou diskontování vzniká pojem diskontní faktor (odúročitel). Pro každou 

investici lze stanovit výši diskontní sazby na základě které se stanovuje diskontní faktor. 

V roce pořízení je diskontní faktor vždy roven jedné a s dalšími roky jeho výše klesá. Lze 

ho určit na základě následujícího vzorce: 

𝐷𝐹 =  
( )

                                                                     (2) 

kde r  diskontní sazba [%] 

 i  hodnocené období (1-n let) [9] 

Mezi dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic lze zařadit: 

- Čistou současnou hodnotu (Net Present Value, NPV).  

- Vnitřní výnosové procento (Internal RAte of Return, IRR). 

- Diskontovanou dobu návratnosti (Pay Off method, PO). 

- Index rentability (Profitability Index, IR). [1], [3] 

2.2.1 Čistá současná hodnota (NPV) 

„Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů podniku vyvolaný investováním.“ 

[3] 

Ukazatel čisté současné hodnoty slouží pro hodnocení ekonomické efektivnosti pro delší 

časový horizont a projekt hodnotí v rámci celého jeho životního cyklu. Stanovení NPV 

vychází z předpokladu, že peněžní prostředky jsou efektivně investovány, jestliže výnos 

(NCF) z investice je vyšší nebo roven investičnímu nákladu projektu. Při výpočtu se 

využívá diskontování, které určuje časovou hodnotu peněz. 

Prvním krokem je stanovení současné hodnoty projektu (Present Value, PV), pro který 

slouží následující vzorec: 

𝑃𝑉 =  ∑
( )

                                                                   (3) 

kde PV  současná hodnota [Kč] 
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 Vi  výnosy v jednotlivých letech [Kč] 

 i  počet let 

 r  diskontní sazba [%/100] 

Čistá současná hodnota se stanoví odečtením investičních nákladů od současné hodnoty. 

NPV = PV – IN                                                                  (4) 

kde NPV  čistá současná hodnota [Kč] 

 PV  současná hodnota [Kč] 

 IN  investiční náklad [Kč] 

Pro ukazatel NPV platí základní rozhodovací pravidlo: 

Akceptujeme všechny investice s kladnou nebo nulovou čistou současnou hodnotou, 

jelikož ty produkují výnos vyšší nebo stejný jako počáteční náklady a odmítněme všechny 

ty, které mají čistou současnou hodnotu zápornou.  [1,3] 

2.2.2 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

„Vnitřní výnosové procento představuje procentuální výnosnost projektu za celé 

hodnocené období.“ [1] 

Představuje tedy výnosnost investice za celé hodnocené období, při které čisté peněžní 

toky vytvoří nulovou NPV.  Obecně lze IRR vyjádřit jako hodnotu diskontní sazby viz 

následující vzorec. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
( )

 = 0                                                         (5) 

kde CFi  peněžní toky [Kč] 

 i  počet let 

 r  diskontní sazba [%/100] 
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IRR lze stanovit na základě lineární interpolace v pěti krocích následujícím způsobem: 

1. Počáteční odhad IRR (r).  

2. Výpočet NPV pro odhadované IRR (r). 

3. Porovnání stanovené hodnoty NPV s rozhodovacími kritérii: 

NPV = 0 …. odhad IRR je správný 

NPV> 0 …. odhad IRR je nízký (r1) 

NPV < 0 …. Odhad IRR je vysoký (r2) 

4. Postup se opakuje, dokud nebude stanoveno kladné NPV a záporné NPV. 

5. Dosazení vypočtených hodnot do interpolačního vzorce, který stanoví skutečnou 

hodnotu IRR. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟 +
| | | |

× (𝑟 − 𝑟 )                                           (6) 

kde  IRR  vnitřní výnosové procento [%] 

 r1  odhad IRR pro NPV + 

 r2  odhad IRR pro NPV – 

Na základě vypočítané hodnoty IRR platí pravidlo pro rozhodování viz tabulka níže. 

V případě porovnávání projektů, by měl být zvolen projekt s vyšší hodnotou IRR. [3] 

Tabulka 2 – Pravidlo pro rozhodování IRR [3] 

Hodnota ukazatele IRR Provedení 
IRR ≥ r projekt je přijatelný 
IRR < r projekt je nepřijatelný 

 

2.2.3 Diskontovaná doba návratnosti (PO) 

Diskontovaná doba návratnosti respektuje časovou hodnotu peněž a stanovuje počet let, 

za které investice vytvoří kladné peněžní toky ve výši počátečních investičních nákladů. 

Samotná doba návratnosti je dosažena při rovnosti kumulovaných peněžních toků a 

investičního nákladu v určitém roce životnosti projektu. Tento ukazatel je používán pouze 

jako doplňkový, jelikož nezahrnuje provozní peněžní toky, které vznikají po stanovené 

PO.  Pro rozhodování o PO platí jednoduché pravidlo, které udává, že čím je doba 

návratnosti kratší, tím je investice příznivější.  [3,9] 
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Výpočet PO vychází z kumulace diskontovaných CF až do okamžiku, kdy se budou 

rovnat investičním nákladům nebo dosazením do vzorce: 

𝑃𝑂 = 𝑆𝐼 +                                                          (7) 

kde SI  počet let spodní hranice intervalu 

 PCVksi  kumulované peněžní toky spodní hranice intervalu  

 PCVrhi  kumulované peněžní toky horní hranice intervalu [9] 

2.2.4 Index rentability (IR) 

Index rentability je užíván jako doplňkový ukazatel pro rozhodování, jelikož vypovídá o 

efektivnosti vynaložených investičních nákladů. Udává kolik korun diskontovaného 

příjmu připadá na jednu investovanou korunu. Nejvíce je využíván pro porovnávání více 

projektů mezi sebou a investorovi napomáhá při rozhodování, zda investovat do více 

malých projektů či jednoho velkého projektu. 

𝐼𝑅 =                        (8) 

kde NPV  čistá současná hodnota [Kč] 

 IN  investiční náklad [Kč] 

Platí zde pravidlo pro rozhodování stejně jako u IRR viz tabulka níže. Vždy lze považovat 

projekt za přijatelný jen pokud je ukazatel kladný a čím je jeho hodnota vyšší, tím je 

projekt lepší. [3] 

Tabulka 3 – Pravidlo pro rozhodování IR [3] 

Hodnota ukazatele IR Provedení 
IR ≥ 0 projekt je přijatelný 
IR < 0 projekt je nepřijatelný 

 

2.3 Náklady životního cyklu (LCC) 

Výpočet nákladů životního cyklu (Life Cycle Costs, LCC) je založen na obdobném 

principu jako již zmíněná čistá současná hodnota. Od NPV se LCC liší především v tom, 

že převádí všechny výnosy a náklady na jejich současnou hodnotu, a to v různých letech 

hodnoceného období. Stejně jako u výpočtu NPV se zde využívá metoda diskontování, 



28 
 

ale náklady se uvažují pro celý životní cyklus stavby, tj. fázi realizační, provozní i 

likvidační. [10] 

Obecně lze ukazatel vypočítat dle následujícího vztahu: 

LCC = PV + IN             (9) 

Požadovaná data pro stanovení ukazatele LCC: 

1. Investiční náklady 

2. Provozní náklady, náklady na údržbu a náklady na opravy 

3. Náklady na pravidelné výměny 

4. Finanční ukazatele 

a. Diskontní sazba [%] 

b. Míra růstu cen [%] 

c. Délka hodnoceného časového období [roky] [11] 

Ukazatel nákladů životního cyklu lze stanovit vlastním výpočtem dle vztahu: 

𝐿𝐶𝐶 =  ∑
( )

                                                                  (10) 

kde LCC  náklady životního cyklu [Kč] 

 Ci  celkové náklady související s investicí v roce i [Kč] 

 r  diskontní sazba [%] 

 n  délka hodnoceného období [roky] [12] 

2.3.1 Posouzení nákladů životního cyklu (LCCA) 

Posouzení nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost Assessment, LCCA) lze využít pro 

nalezení ekonomicky, energeticky i enviromentálně nejvhodnější varianty např. provozu 

budovy. Výpočet LCCA se provádí ve všech fázích procesu stavby a lze ho považovat za 

spolehlivý nástroj pro rozhodování při výstavbě budov. Hlavním důvodem pro včasné 

použití metody LCCA je úspora nákladů na provoz, údržbu nebo obnovu nových, ale i 

stávajících staveb, jejichž výše se může vyšplhat až na 80 % celkových nákladů životního 

cyklu.  

Příklady použití LCCA v praxi: 

 minimalizace spotřeby zdrojů v rámci celé životnosti budovy, 

 optimalizace celkových nákladů životního cyklu budovy, 
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 odhadování budoucích nákladů, 

 ověřování a posuzování různých investičních návrhů apod. [13] 

Princip LCCA spočívá v převedení všech výdajů a nákladů stanovených v rámci LCC na 

současnou hodnotu, tzn. ke dni rozhodování. Podrobnější postup výpočtu viz níže. 

1) Doplnění peněžních toků o další možné výdaje po dobu životnosti budovy (CF). 

2) Diskontování – současná hodnota těchto výdajů, lze získat objektivizované 

náklady za dobu životnosti LCC. 

3) Výpočet celkových výdajů po dobu životnosti budovy viz vzorec: 

Cv = Iv + Av + Pv + Úv + Lv                                                        (11)  

kde Cv  celkové výdaje 

 Iv  investiční výdaje 

 Av  administrativní výdaje 

 Pv  provozní výdaje 

 Úv  výdaje na údržbu 

 Lv  likvidační výdaje 

Vyhodnocení LCCA  

K odbornému rozhodnutí je třeba provést následujících 5 kroků: 

1. Finanční analýza současného a plánovaného provozu. 

2. Finanční vize všech variant. 

3. Stanovení diskontní míry. 

4. Pro každou variantu stanovit náklady životního cyklu budovy (BLCC). 

Stanovit současnou hodnotu celkových výdajů za dobu životnosti budovy. 

5. Vypočet anuity současné hodnoty celkových výdajů, tzn. převést LCC na 

roční náklady, a to pro každou variantu, což umožnuje porovnávat mezi 

sebou projekty s různou dobou životnosti. [13] 

V rámci této kapitoly lze zmínit i ukazatel návratnosti investic ROI z anglického Retrn 

On Investment někdy nazýván jako ROI index. Ten vyjadřuje poměr vydělaných peněz 

k penězům investovaným. Udává tedy výnos uvedený v procentech z utracené částky. Pro 

jeho výpočet lze použít jednoduchý vzorec.  

ROI = výnosy / investice * 100 [%]  [14]                                 (12) 
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2.3.2 Průměrné náklady kapitálu (WACC) 

Průměrné náklady kapitálu (Weighted average cost of capital, WACC) vyjadřují kolik 

procent firma zaplatí za svůj kapitál svým věřitelům. Věřitele mohou představovat např. 

banky, které firmě poskytují úvěr nebo jiní vlastníci majetku. Ve své podstatě WACC 

vyjadřují aktuální minimální požadovanou míru výnosnosti, které by firma měla 

dosáhnout. WACC jsou důležité především pro střední a malé firmy. Díky ratingovému 

modelu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR si mohou firmy potýkající se s krizí 

hravě zjistit, že by měly dosahovat WACC optimálně 20 – 30 %. 

Výpočet WACC už není tak jednoduchý jako u předchozích ukazatelů. Je nutné si 

uvědomit, že cizí kapitál, který uvažujeme, může být diametrálně odlišný od účetní 

položky zdroje, která není zahrnuta v rozvaze. Uvažujeme pouze zpoplatněný cizí kapitál 

(např. úročené úvěry, půjčky). WACC nikdy neuvažuje pasiva jako celek a vypočítá se 

dle vzorce: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟 (1 − 𝑡) × + 𝑟 ×                                     (13) 

kde rd  úroková míra zpoplatněného cizího kapitálu [%] 

 t  sazba daně z příjmu právnických osob [%] 

 D  úročený cizí kapitál [Kč] 

 re  požadovaná výnosnost vlastního kapitálu [%] 

 E  vlastní kapitál [Kč] 

C celkový zpoplatněný kapitál, tzn. D+E (hodnota může být menší 

než pasiva společnosti, jelikož ty mohou obsahovat bezúročené 

půjčky, ze kterých se neplatí úroky) [15] 
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3 PANELOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA 

V následující kapitole bude blíže specifikovaná panelová výstavba, která se bude zabývat 

převážně problematikou související s bytovými domy v Novém Lískovci, na které je 

zpracována případová studie této diplomové práce.  

3.1 Základní pojmy 

Panelový dům je dům o více nadzemních podlažích, zhotovený technologií montáže 

prefabrikovaných dílců.  [16] 

Bytový dům je dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území stavbou pro bydlení. „Bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.“  [17] 

Byt je součástí rodinného nebo bytového domu, který tvoří soubor místností, které svým 

uspořádáním a vybavením splňují požadavky pro trvalé bydlení. Dle nařízení vlády č. 

366/2013 Sb. je byt prostorově oddělenou částí domu a je ohraničen vnitřními 

obvodovými stěnami, stropem nebo konstrukcí krovu a podlahou. [9] 

Příslušenství bytu lze dle zákona č. 89/2012 Sb. definovat jako vedlejší věc vlastníka u 

věci hlavní, která je trvale užívaná s věcí hlavní v rámci jejich hospodářského určení. 

Odlišně definované je v normě ČSN 73 4301, která uvádí, že příslušenstvím bytu jsou 

pouze prostory, které lze považovat za doplnění obytných prostor jako např. prostor pro 

osobní hygienu, vaření atd., které jsou nezbytné pro splnění podmínek pro trvalé bydlení. 

[9,19] 

Údržba a oprava  

Za opravu lze považovat odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo 

poškození za účelem uvedení do provozu nebo navrácení předcházející podoby. 

„Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a 

předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.“ [16] 

Rekonstrukce je dle zákona č. 586/1992 Sb. považována za zásah do majetku, který mění 

jeho technické parametry nebo mění jeho účel. 

Modernizaci lze pro účely předcházejícího zákona považovat za rozšíření vybavenosti a 

použitelnosti majetku. [18] 
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Regeneraci lze chápat jako komplexní soubor opatření, který má snahu obnovovat 

majetek a zkvalitňovat jeho zanedbaný stav. [16] 

Správa domu a pozemku  

„Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co náleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech 

spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a 

zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené 

s přípravou a provádění změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební 

úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení 

v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.“.  [19] 

Za správu domu a pozemku je dle zákona č. 89/2012 Sb. odpovědné společenství 

vlastníků, pokud toto společenství nevzniklo je odpovědnou osobou správce. [19] 

Společenství vlastníků (SVJ) lze dle předchozí definice považovat za právnickou osobu 

založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Společenství vlastníků je 

založeno jen za účelem správy a nesmí podnikat ani se nijak podílet na podnikání. 

Majetek může nabýt pouze pro účely správy domu a pozemku, jednat může s vlastníky 

jednotek, ale i s třetími osobami. [19] 

Bytové družstvo se řídí občanským zákoníkem, a především obchodním zákoníkem. 

Členové družstva mají oproti nájemníkům obecních bytů rozhodovací hlas o tom, jak 

bude jejich dům opraven a jakým způsobem bude oprava financována. Bytové družstvo 

je tvořeno orgány jako je představenstvo či předseda, členská schůze a kontrolní komise. 

[19,20] 

Příspěvky bytového družstva a společenství vlastníků jednotek 

Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má každý vlastník jednotky povinnost měsíčně 

hradit příspěvky. Pro bytové družstvo tyto příspěvky nejsou přesně definovány, ale 

v praxi se hradí stejně jako u SVJ a to: 

1. zálohy na služby, 

2. příspěvky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na 

společných částech, 

3. příspěvek na správní činnost pověřené osoby. [9,19] 

Referenční budovu lze charakterizovat jako budovu, která má určité vlastnosti, jako 

např. tvar, orientace ke světovým stranám, velikost, vnitřní uspořádání atd. stejné 
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s hodnocenou budovou, avšak se od této budovy liší referenčními hodnotami. Za 

referenční hodnoty lze považovat např. průměrný součinitel prostupu tepla. Hodnoty 

referenční budovy lze nalézt např. v příloze č.1 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov. [9] 

3.2 Charakteristika panelové výstavby 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá energetickou optimalizací panelového domu 

v Novém Lískovci, konkrétně panelovým domem Oblá 2, bude v následující kapitole 

zmíněna historie panelové výstavby v ČR a popsány některé typy panelových domů. 

3.2.1 Historie panelové výstavby 

Panelová výstavba v ČR probíhala v letech 1957-1992, přičemž největší rozmach nastal 

v 70. a 80. letech 20. století. V tomto období bylo postaveno okolo 80 tisíc panelových 

domů, které byly většinou čtyř až osmipodlažní. V malé míře se budovaly domy 

dvanáctipodlažní a budovy výškové s 20 podlažími. Během těchto let bylo postaveno 

přibližně 30 % všech bytů v ČR, což představuje 1,165 milion bytů. [21] 

V této době bylo zavedení prefabrikace pro výstavbu BD hlavně z časových důvodů. 

Nastala snaha o zrychlení výstavby bytových domů, které měly pomoci vyřešit bytovou 

problematiku a snížit sezónnost stavebních prací v zimním období. [22] 

Panelové domy byly stavěny s příčným uspořádáním nosných stěn doplněných o podélné 

ztužující stěny, což umožnilo otevření obvodových konstrukcí a vytvoření tak 

průběžného průčelí s pásy oken a parapetů. V dnešní době, je však toto uspořádání 

považováno za překážku v modernizaci a rekonstrukci bytů, protože nelze provádět 

dispoziční úpravy. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Schéma deskostěnové prefabrikované panelové konstrukce [16] 
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Následující graf vyjadřuje strukturu bytového fondu ČR. Největší podíl tvoří rodinné 

domy, které jsou zastoupeny 43 %. Panelové domy jsou druhou nejpočetnější skupinou 

s 32 % a zbylých  25 % tvoří nepanelové bytové domy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Struktura bytového fondu ČR [30] 

3.2.2 Typy panelových soustav 

Soustava typu G byla  první celostátně uplatněnou soustavou panelových domů. 

Vytvořena byla ve Zlíně, kde měla navazovat na projekt Baťových kanceláří s myšlenkou 

minimalizace nákladů na sociální bydlení s uplatněním průmyslové výroby. Domy se 

označovaly např. typu G40, G55, což vyjadřovalo počet bytů v jednotlivých domech.  

Na přelomu 50. a 60. let byl zaznamenán zásadní zlom v panelové výstavbě, který stále 

více převyšoval výstavbu klasickou. Byly zjišťovány nové možnosti konstrukčního 

uspořádání, které měly vést k diverzifikaci domů typu G. Za hlavní změny lze považovat 

zavěšení obvodových dílců ve formě např. parapetních pásů. První takto postavené domy 

byly domy typu B v Brně. Tento typ je klíčový pro diplomovou práci, a proto bude blíže 

specifikován. [23] 

T 06 B 

Charakteristickým znakem této soustavy je jednotná modulová vzdálenost příčných 

nosných stěn 3,6 m. Panelové domy tohoto typu se realizovaly především v 60. až 80. 

letech a tvoří největší počet realizovaných domů v ČR s největším počtem variant.  

Obvodové pláště byly tvořeny z lehkých betonů (keramzitbeton, struskokeramzitbeton, 

expanditbeton, apod.) a později i z pórobetonu, jednovrstvé a dvouvrstvé keramiky a 

sendvičové pláště s tepelnou izolací. Samotné dílce obvodového pláště se vyráběly 
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celostěnové na výšku podlaží ve tvaru písmene U. Atiky většinou mírně vystupovaly nad 

rovinu střechy a v průčelí se vyskytovaly balkony i lodžie. Balkony se většinou prováděly 

ocelové, zavěšené. Povrchové úpravy obvodového pláště se prováděly dodatečně 

tenkovrstvým nástřikem omítky na bázi pryskyřice. [23] 

 

Obrázek 8 – Jihomoravská varianta s obvodovým pláštěm ze struskokeramzitbetonu [23] 

3.3 Energetické úspory panelového domu 

V současné době se jedná o stovky miliard korun, které by bylo třeba investovat do oprav 

a modernizací panelových domů, které mnohdy nesplňují požadavky na kvalitní bydlení. 

To je způsobeno v důsledku použití tehdy nových neověřených technologií, nižší kvalitou 

materiálů, špatnými tepelnými vlastnostmi panelů a oken apod. Nejvíce poruch vykazují 

obvodové pláště, zastřešení, balkony a lodžie. [20,23] 

Obrázek 9  – Vývoj požadavků na prostup tepla dle ČSN 730540 od roku 1964 [24] 
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3.3.1 Zateplení obvodového pláště 

Nedostatečné tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště panelových domů se stávaly 

závažnými až po roce 1990. Do té doby byly ceny energií určovány státem a úniky tepla 

přes obvodový plášť a netěsnostmi oken nikdo neřešil. Ceny se postupem času zvyšovaly, 

a to vedlo majitele bytů k modernizaci a rekonstrukci.  

Ani jeden z panelů, které byly v ČR používané v současné době nesplňuje normy na 

tepelnou ochranu budov. Z tohoto důvodu se provádí zateplování budov, při kterém je 

třeba dbát na kvalitní provedení ostění, lodžií, balkonů, zateplení obvodových stěn 

suterénu apod., aby bylo zabráněno vzniku tepelných mostů a tím vytvoření úspory 

energie, ochrany proti kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní. [20] 

Obvodový plášť z keramzitbetonu patří k problematickým, jelikož došlo ke kombinaci 

dvou rozdílných materiálů. Už v průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu docházelo vlivem 

smrštění a dotvarování betonu ke vzniku trhlin, které se v průběhu času vlivem tahového 

napětí prohlubovaly. Nejlepším řešením povrchové ochrany je aplikace ETICS což je 

vnější kontaktní tepelně izolační systém. K tomuto zateplování jsou používány talířové 

hmoždinky s ocelovým pozinkovaným trnem, které se kotví až do vrstvy keramzitbetonu. 

[22] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Degradovaná povrchová vrstva keramzitbetonových dílců [22] 

Dalším možným způsobem zateplení obvodového pláště je odvětrávaný systém 

s minerální izolací. Díky tomu má panel po zateplení funkci akumulace tepla.  

Dříve se zateplovalo izolantem o tl. 60 mm, což v dnešní době nevyhovuje požadavkům 

energetické náročnosti. Tloušťku zateplení lze spočítat dle vlastností původního panelu 

pomocí energetického auditu viz 5. kapitola. [20] 
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Zásady správně provedeného zateplení: 

 Použití výhradně certifikovaného zateplovacího systému. 

 Zateplení smí provést pouze kvalifikovaná firma, která poskytuje záruční opravy. 

 Navržení správné tloušťky izolace, tak aby výsledná hodnota tepelného odporu 

odpovídala minimálně hodnotě doporučené normou. 

 Kvalitní povrchová úprava (např. silikátová nebo silikonová omítka), která 

ochrání izolační vrstvu a prodlouží životnost obvodového pláště, se zaručením 

trvalých barevných vlastností omítky. 

 Důkladné zateplení ostění oken min. 4-6 cm izolace, správné napojení na okenní 

rám a oplechování parapetu. 

 Dodatečné zateplení stropu suterénu a jeho vnějšího pláště. 

 Prodloužení zateplení obvodového pláště až do úrovně atiky. 

 Správně řešení tepelných mostů v místě napojení balkonů a lodžií. [20] 

3.3.2 Zateplení střechy 

Dnešním požadavkům neodpovídají ani střechy panelových domů. Ty je třeba také 

opravovat a zateplovat. Při jejich rekonstrukci nastává otázka, zda ponechat stávající 

jednoplášťovou (případně u novějších soustav dvouplášťovou) střechu nebo použít jiný 

typ střechy. Pokud je při opravách zamýšlena výstavba dalších bytových jednotek, bývá 

jasná volba šikmé střechy, a to pro svoji spolehlivost oproti střechám plochým, které 

vykazují značné poruchy. V dnešní době jsou ploché střechy daleko spolehlivější a není 

tedy vždy nutné volit střechu šikmou. Pokud dojde k provedení šikmé střechy, je důležité 

vyřešit odvětrávání prostoru mezi střechou plochou a novou konstrukcí šikmé střechy a 

zamezit zavátí sněhu pod střechu. [20] 

U obou střech záleží na kvalitě provedení, a proto je důležité vzít v úvahu tyto vlastnosti: 

 V případě provedení šikmé střechy se musí počítat se stavebním povolením 

případně i územním rozhodnutím, jelikož dochází ke změně vzhledu budovy. 

 Provedení zateplení a položení nové krytiny na jednoplášťové ploché střeše je 

levnější. 

 Na ploché střeše je lepší přístup při montáži antén a jiných zařízení a pohyb je 

bezpečnější. [20] 
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3.3.3 Okna 

Jak již bylo zmíněno, panelové stavby byly prováděny nekvalitně. Nejvíce se to projevilo 

na oknech. Jejich životnost byla plánována až 50 let, ale byly použity natolik nekvalitní 

materiály, že okna rychle chátrala a velkými netěsnostmi, které vznikaly při montáži 

probíhala velká výměna vzduchu. Do bytů proto zatékalo a docházelo k degradaci dřeva. 

Tyto okna nevyhovují dnešním požadavkům na prostup tepla, což se dříve odstraňovalo 

dodatečným těsněním kovotěsem nebo těsněním silikonovým. Okna lze považovat za 

první krok při rekonstrukci panelových domů. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Výměna oken vlastníky jednotlivých bytů [20] 

Při výměně oken nastává otázka, zda okna plastová nebo dřevěná. Nejdůležitější je však 

kvalita a tuhost rámů a křídel (20 % tepelného prostupu) a kvalita zasklení, která má 

největší vliv na únik tepla. Za hlavní rozdíl mezi okny plastovými a dřevěnými lze 

považovat jen to, že dřevěné vyžadují v průběhu životnosti větší péči. Okna lze měnit 

současně pro celý panelový dům, což je výhodnější především v dosažení poměru cena – 

kvalita nebo na vlastní uvážení majitelů bytů jednotlivě. [20] 
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3.4  Regenerace panelových domů v Novém Lískovci 

Do roku 1994 bylo převedeno na Nový Lískovec 1100 bytů v 17 ti panelových domech. 

V roce 1998 začalo vedení radnice uvažovat o rekonstrukci zanedbaných panelových 

domů. Na podnět občanů a zastupitelů vznikla v roce 1999 komise Pro úspory energií a 

začalo plánování zateplení obecních domů. Komise svou činnost ukončila, ale na její vizi 

navázala pracovní skupina, která v roce 1999 předložila zastupitelstvu návrh na 

komplexní regeneraci panelových domů, a to včetně způsobu financování, ve kterém 

uvažovala kombinaci vlastních zdrojů a půjčky s podporou úroků z programu Panel. Do 

této pracovní skupiny byli přizvání odborníci z VUT a nevládek např. z ZO ČSOP 

Veronica, kteří se zaobírali problematikou hospodaření s energiemi a také iniciátoři, 

aktivní nájemci bytů. Došlo se k závěru, že panelové domy, především typu T06B 

vyžadují po 25 ti letech jejich zanedbávání kompletní rekonstrukci. Byly provedeny 

příslušné výpočty, aby domy splňovaly předpokládané normy a tepelnou charakteristiku 

budov v budoucnu. Výsledkem byla koncepce, která byla v roce 2001 aplikována při 

rekonstrukci dvou panelových domů, a to konkrétně Oblá 2 a Kamínky 6. Na základě 

tohoto konceptu byly dále zrekonstruovány všechny domy s konstrukční soustavou T06B 

a celkem bylo do roku 2006 zrekonstruováno 10 panelových domů s 384 byty.  

Bylo provedeno zateplení obvodového pláště i pláště suterénu, výměna oken, zateplení 

střechy, nové ocelové balkony, snížení tepelných mostů, nová předávací stanice tepla, 

výměna umakartových jader za jádra zděná, rekonstrukce elektrorozvodů apod.  

Dále byl zaveden energetický management, který sleduje týdenní spotřeby energií 

v jednotlivých panelových domech. Po komplexní modernizaci bylo dosaženo úspory na 

vytápění až 65 %. [41] 

V rámci energetického managementu spolupracuje s Novým Lískovcem i Vysoké učení 

technické v Brně jako pracovní skupina TAČR TE02000077, WP 2 – Informace pro 

inteligentní regiony. Posouzení udržitelnosti inteligentních sídel a budov. Výzkum 

prováděný touto skupinou je součástí spolupráce center AdMaS při VUT Brno a UCEEB 

při ČVUT Praha, projektantů, architektů, inženýrských společností, zahraničních institucí 

a obcí. Tato pracovní skupina se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti stavebního 

odvětví v ČR, především na kvalitu zastavěného prostředí. Členové této skupiny 

provádějí např. pravidelné týdenní odečty spotřeby energií jednotlivých BD v Novém 

Lískovci a jejich ekonomické zhodnocení. Dále vytváří např. informační modely budovy 

a regionu, metodiky strategického rozhodování pro vytvoření soustavy znalostí po získání 

a analýze dat nebo optimalizaci vybraných typických budov. [49]  
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4 ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE 

V této kapitole bude specifikována problematika související s náklady na vytápění, 

měření spotřeby energie, výpočet tepelných ztrát a stanovení ENB. 

4.1 Energetický management 

Cílem energetického managementu je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Je to 

soubor opatření a neustálého zlepšování energetického hospodářství, který zahrnuje tyto 

činnosti: 

 měření spotřeby energie, 

 stanovení kapacity úspor energie, 

 návrh opatření a vyhodnocení spotřeby energie, 

 porovnání navržených úspor s úsporami skutečně dosaženými, 

 návrh a aktualizace energetických koncepcí a plánů měst. 

Energetický management je definován normou kvality ČSN EN ISO 50001 – Systémy 

managementu hospodaření s energií a jeho zavedení není nijak náročným krokem. Jeho 

hlavním cílem je snižování provozních nákladů a pro jeho efektivní zavádění jsou 

v některých případech vypsány i dotační tituly. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Postup při zadávání energetického managementu (zdroj: vlastní 

zpracování dle [26]) 
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4.1.1 Aplikace energetického manažerství 

Pro vyhodnocování energetických systémů lze monitorovat průběh spotřeby energií. Cíle 

tohoto monitorování lze rozlišit následovně:  

 zajištění bezpečnosti při provozu,  

 technická provozuschopnost systému,  

 optimální provoz systému. 

V praxi lze definovat využití energetického managementu jako aktivizaci činností mající 

vliv na optimalizaci spotřeby energií s následnou úsporou finančních prostředků. 

Manažerský přístup se dělí na tři stupně: 

Stupeň 1 – hlava – tužka – papír  

Jedná se o beznákladové nebo nízkonákladové opatření v oblasti úspor energie. Lze jej 

realizovat ve všech objektech a má za úkol pravidelné opisy stavů všech druhů energií do 

deníku a následné vyhodnocování. Je vyžadována odborná obsluha. 

Tabulka 4 – Odečty stavů spotřeb energií [27] 

Název zařízení:   

Datum Hodina Plyn Elektřina VT Elektřina NT Teplo Voda Venk.tepl. °C Poznámky: 

01.06.2017                 

02.06.2017                 

03.06.2017                 

04.06.2017                 

05.06.2017                 

06.06.2017                 

07.06.2017                 
….                 

Stupeň 2 – vyšší stupeň předpokládající využití výpočetní techniky - PC 

Tento proces už vyžaduje profesionální využití programů na PC, které vyhodnocují 

provozní stavy. Dále provádí srovnání skutečných a naprogramovaných stavů spotřeby 

energií. 

Stupeň 3 – využití PC k řízení provozu budovy 

Jedná se o nejnáročnější typ jak provozně, tak z pohledu investice. Jeho využití lze 

považovat za nejdokonalejší ze všech, jelikož řídí energetické hospodářství objektu. Jeho 

využití lze považovat jako základ pro energeticky inteligentní budovy. [27] 
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4.1.2 Energetická náročnost budov 

Hospodaření s energií se řídí zákonem č. 406/200 Sb., zákon o hospodaření energií. 

Zákon stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užívání energie, udává pravidla 

Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie 

atd. Jedná se o energii potřebnou na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení apod. [28] 

Dále se energetická náročnost budov řídí vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov.   

„Tato vyhláška zpracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví: 

a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro 

nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených 

budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, 

b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 

c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie, 

d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, 

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, 

f) umístění průkazu v budově.“ [29] 

4.1.3 Požadavky na energetickou náročnost budov 

Požadavky na ENB udává vyhláška š. 78/2013 Sb., stanovené na základě optimální 

úrovně. ENB se dle této vyhlášky stanovuje na základě následujících ukazatelů: 

 celková primární energie za rok, 

 neobnovitelná primární energie za rok,  

 průměrný součinitel prostupu tepla,  

 součinitel tepla jednotlivých konstrukcí, 

 celková dodaná energie za rok. [29] 

Nové budovy musí splňovat tři ukazatele EN, a to celkovou dodanou energii za rok, 

neobnovitelné primární energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou 

budovy.  

Pro rekonstruované budovy lze ukazatele kombinovat a při větší změně dokončené 

budovy je nutné splnit ukazatel neobnovitelné primární energie za rok a součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy nebo součinitel prostupu tepla obálkou budovy a celkovou 
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dodanou energii za rok současně. Další členění požadavků ENB viz následující tabulka. 

[31] 

Tabulka 5 – Požadavky na ukazatele ENB 

Ukazatel energetické náročnosti 

Požadavek na splnění ukazatele energetické náročnosti 
Nová stavba 
(Přístavba, 
nástavba) 

Větší změna dokončené budovy 

možnost 1 možnost 2 možnost 3 možnost 4 

Neobnovitelná primární energie X X       
Celková dodaná energie X   X     
Průměrný součinitel prostupu tepla X X X     
Součinitel prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí na systémové hranici 

      X   

Účinnost technických systémů         X 

Zdroj: vlastní zpracování dle [9] 

4.2 Tepelné ztráty   

„Tepelná ztráta je množství tepla odvedeného za danou dobu z vytápěného prostoru do 

vnějšího prostředí prostupem tepla a větráním.“ 

Opakem tepelných ztrát mohou být tepelné zisky, které vznikaní např. slunečním 

zářením. Za celkové tepelné ztráty lze považovat ztráty prostupem obálkou budovy a 

větráním. Na obrázcích níže lze vidět dva objekty. První objekt je nepodsklepený a 

tepelné ztráty tvoří součet tepelných ztrát prostupem vnějšími stěnami, okny, dveřmi, 

střechou a podlahou na terénu. Druhý objekt je podsklepený a jeho celkové tepelné ztráty 

jsou tvořeny vnějšími stěnami, okny, dveřmi a konstrukcemi na hranici nevytápěného 

prostoru. [32] 

Obrázek 13 – Vymezení obálky budovy [32] 
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Stanovení tepelných ztrát je prováděno pro jednotlivé budovy samostatně. Používají se 

různé metody a nejjednodušší předběžný výpočet tepelných ztrát se provádí pomocí tzv. 

obálkové metody. Pro detailní zjištění tepelných ztrát je používaná tzv. přesná metoda. 

[9] 

4.2.1 Obálková metoda 

Pro předběžný výpočet tepelných ztrát objektu se využívá obálková metoda, jejíž 

výsledky vedou ke stanovení energetického štítku obálky budovy. Pro výpočet je nutné 

vymezit obálku budovy, jelikož tepelné ztráty jsou řešeny pouze pro vytápěné prostory. 

Dále se stanoví součinitel prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a tato hodnota se 

porovná s hodnotou požadovanou dle normy ČSN 73 0540-2. Platí pravidlo, že 

konstrukce s nižší hodnotu U propustí méně tepla než konstrukce s vyšší hodnotou U. Na 

následujícím obrázku jsou stanoveny hodnoty tepelného odporu RT, které se stanovují pro 

výpočet prostupu tepla a určují se zvlášť pro vnitřní a vnější stranu konstrukce. [9] 

 

 

 

 

 

          

Obrázek 14 – Hodnoty tepelného odporu interiéru a exteriéru [9] 

Jako první se stanoví součinitel prostupu tepla U, který vyjadřuje množství tepla, které 

projde plochou 1 m2 stavební konstrukce při rozdílu teplot o 1 K před a za konstrukcí. 

𝑈 =                                                                                   (14) 

𝑅 = 𝑅 + ∑ + 𝑅                                                       (15) 

kde U  součinitel prostupu tepla 

 RT  tepelný odpor konstrukce [(m2.K)/W] 

 Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

 Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně 

Č

S

N 

7

3 

ČSN
 

73 ČSN
 

73 

Rse 

0,04 

Rsi 

0,13 

Rse 

0,04 

Rse 

0,04 

Rsi 

0,10 

Rsi 

0,17 
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 dj  tloušťka jednotlivých vrstev konstrukce [m] 

 𝜆   součinitel tepelné vodivosti jednotlivých materiálů [W/(m.K)] 

Výsledný součinitel prostupu tepla U musí mít hodnotu menší nebo rovnu požadovanému 

prostupu UN, který udává norma ČSN 73 0540-2.  

𝑈 ≤ 𝑈            (16) 

Při předběžném výpočtu tepelných ztrát se stanoví potřeba tepla pro celý objekt. Při 

využití obálkové metody se tepelná ztráta stanoví pro všechny konstrukce vymezující 

obálku budovy na hranici vytápěného prostoru a exteriéru. Obálku budovy tedy tvoří 

převážně obvodové stěny, střecha, výplně otvorů a podlaha na zemině. [9, 43]  

∅ = ∅ + ∅            (17) 

kde ∅   celková předběžná ztráta budovy [W, kW] 

 ∅𝒕𝒊  ztráta prostupem včetně tepelných vazeb [W, kW]  

 ∅   ztráta větráním [W, kW]  

∅ = 𝐻 ∗ (𝑡 − 𝑡 , )                     (18) 

𝐻 = ∑ 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ 𝑏 + 𝐴 ∗ ∆𝑈                      (19) 

𝑏 =
,
                       (20) 

kde ti  převažující teplota interiéru [°C] 

 te,i  venkovní teplota [°C] 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem tepla [W/K] 

 Aj  plocha jednotlivých konstrukcí [m2] 

 Uj  součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/(m2.K)] 

 bj  redukční činitel pro jednotlivé konstrukce [-]  

   (pro konstrukce, které nejsou ve styku s nevytápěnými prostory  

   nebo se zeminou bj=1) 

 A  celková plocha konstrukcí [m2] 

 ∆𝑈   korekční činitel [W/(m2.K)] 
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Korekční činitel ∆𝑈  je celkový průměrný vliv tepelných vazeb, stanovený na základě 

expertního odhadu a jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. [9, 43] 

Tabulka 6 – Hodnoty korekčního činitele [43] 

Budova Hodnota [W/(m2.K)] 
S důsledně optimalizovanými tep. vazbami 0,02 
S mírnými tepelným vazbami 0,05 
S běžnými tepelnými vazbami 0,10 
S výraznými tepelnými vazbami 0,20 

Dále do vzorce pro výpočet celkové předběžné ztráty budovy patří ztráta větráním ∅ . 

Dle následujícího vzorce lze vypočítat ztrátu budovy s přirozeným větráním, kterým se 

bude tato práce zabývat v případové studii. 

∅ = 1300 ∗ 𝑉 ∗ (𝑡 − 𝑡 )                    (21) 

kde Vi  množství vzduchu proudícího do místnosti [m3/h] 

Lze stanovit zjednodušený vzduchový objem budovy s využitím vnějšího objemu budovy 

Vb, který snížíme na 80 % dle vzorce: [9, 32, 43] 

𝑉 = 0,8 ∗ 𝑉            (22) 

Dle normy ČSN EN 12 831 se u objektů s přirozeným větráním stanoví objemový tok 

jako vyšší z hodnot Vinf,i a Vmin,i. 

𝑉 , = 𝑛 ∗ 𝑉           (23) 

kde Vmin,i  nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických důvodů  

   [m3/h] 

 nmin  nejmenší intenzita výměny vzduchu  [h-1]  

 V  celkový objem vytápěných prostor [m3] 

𝑉 , = 2 ∗ 𝑉 ∗ 𝑛 ∗ 𝑒 ∗ 𝜀                     (24) 

kde Vinf,i  infiltrace pláštěm budovy [m3/h] 

 Vm  vnitřní objem budovy [m3] 

 n50  intenzita výměny vzduchu mezi venkovním a vnitřním prostředím  

   při tlaku 50 Pa 
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 ei  koeficient chránění budovy [-] 

 εi  korekční činitel výšky budovy [-] [9, 32]  

4.2.2 Energetický štítek obálky budovy 

Energetický štítek obálky budovy vyplývá z normy ČSN EN 730540 a je součástí 

energetického auditu budovy. [33] 

Dodavatel je dle zákona č. 406/200 Sb. o hospodaření energií povinen pro výrobky 

spojené se spotřebou energie: 

 dodávat tištěný energetický štítek a informační list v českém jazyce, 

 uchovávat nejméně 5 let technickou dokumentaci a na požádání ji předložit Státní 

energetické inspekci, 

 uvádět odkaz na třídu energetické náročnosti výrobku na informačních a 

reklamních materiálech, které popisují spotřebu energie apod. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 15 – Energetický štítek obálky budovy [34] 

Klasifikační ukazatel CI lze stanovit na obdobném způsobu jako výpočet tepelné ztráty 

obálkovou metodou. Jako první je nutné stanovit součinitel prostupu tepla U pro každou 

konstrukci hodnocené budovy a zároveň UN referenční budovy. V dalším kroku se 

definují údaje potřebné pro výpočet klasifikačního ukazatele CI a to: nevytápěné a 

vytápěné prostory, klimatické podmínky, objemy vytápěných prostor budovy V, plocha 



48 
 

obálky budovy A, redukční součinitel bj a objemový faktor budovy A/V. V posledním 

kroku se stanoví měrné tepelné ztráty prostupem tepla konstrukcemi pro hodnocenou i 

referenční budovu HT [W/K] dle následujícího vzorce. [9] 

𝐻 = ∑ 𝐴𝑗 ∗ 𝑈𝑗 ∗ 𝑏𝑗 + 𝐴 ∗ ∆𝑈𝑡𝑏𝑚                                     (25) 

kde Aj   plocha jednotlivých konstrukcí [m2]  

 Uj  součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí [W/(m2*K)]  

 bj  teplotní redukční součinitel pro jednotlivé konstrukce 

 ∆𝑈𝑡𝑏𝑚 korekční součinitel [W/(m2*K)] 

Pro hodnocenou i referenční budovu se dále stanoví průměrný součinitel prostupu tepla 

U. Pro referenční budovu se průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N  počítá s konstantní 

hodnotou tepelných vazeb 0,02. U hodnocené budovy lze stanovit průměrný součinitel 

prostupu tepla Uem dle následujícího vzorce, který uvažuje vliv tepelných vazeb.  

U =                                                                                  (26) 

Pro referenční budovu se průměrný požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N   stanoví: 

𝑈 , =
∑ ∗ ∗

∑
+ 0,02                                            (27)  

Pro nové budovy nesmí hodnota prostupu tepla Uem,N   překročit hranici 0,5. Pro ostatní 

budovy se nejvyšší přípustná hodnota odvíjí od velikosti objemového faktoru budovy 

A/V. Tyto hodnoty lze nalézt v normě ČSN 73 0540-2. Dle této normy je považována 

za vyhovující každá budova splňující podmínku:    

𝑈 ≤ 𝑈 ,                                                                   (28) 

Pro zařazení budovy do klasifikační třídy je nutné dopočítat klasifikační ukazatel CI dle 

následujícího vzorce. (Hranice jednotlivých tříd viz tabulka č.6) [9] 

𝐶𝐼 =
,

                                                                        (29) 
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Energetický audit 

Energetický audit lze definovat jako komplexní posudek aktuálního stavu budovy a 

nutných nákladů na provoz budovy. V úvahu bere i prostředí, ve kterém se budova 

nachází a navrhuje určité varianty opatření. Dokumentace energetického auditu je 

vyžadována především při rozhodování o využití státní podpory v rámci programu Úspor 

energie a regenerace domů a při jednání s bankami o poskytnutí úvěru. Energetický audit 

obsahuje např. zjištění a vyhodnocení výchozího stavu, soubor opatření ke snížení 

spotřeby energie, ekonomické zhodnocení navržených variant, environmentální 

posouzení, doporučení optimální varianty a závazné výstupy. [35] 

4.2.3 Průkaz energetické náročnosti budovy 

Dle zákona č. 406/2000 Sb. je stavebník nebo vlastník budovy povinen opatřit průkaz 

energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při změnách dokončených 

budov, dále pro budovu užívanou orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 platí i pro budovy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší než 250 m2. Průkaz se na vyžádání předkládá ministerstvu nebo 

Státní energetické inspekci. 

Průkaz je nutné opatřit při prodeji budovy nebo její ucelené části, při jejím pronájmu a od 

1.1.2016 i při pronájmu ucelené části budovy. Průkaz nebo jeho ověřená kopie se 

předkládá kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části ještě před uzavřením 

smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy se energetický průkaz předává kupujícímu nebo 

nájemci budovy.  

Energetický průkaz je platný 10 let ode dne vystavení nebo do provedení větší změny 

budovy nebo její části a zpracovává ho výhradně energetický specialista. Aby bylo 

prokázáno dodržení technických požadavků stavby, musí být energetický audit součástí 

technické dokumentace, musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně a dále musí 

tento protokol obsahovat grafické znázornění, z něhož vyplývá zařazení do klasifikačních 

tříd ukazatelů energetické náročnosti. [28] 
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Obrázek 16 – Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budovy [36] 

Grafické zobrazení je vždy stejné bez ohledu na to, jestli se jedná o novou budovu nebo 

o zpracování na základě prodeje budovy. V průkazu je zobrazeno zařazení do klasifikační 

třídy, která budovy zařazuje do sedmi kategorií od A do G viz obrázek níže. Stanovení 

klasifikační třídy je dáno pro celkovou dodanou energii, dílčí dodané energie, 

neobnovitelné primární energie a průměrný součinitel prostupu tepla Uem. Zařazení do 

jednotlivých tříd je stanoveno na základě spotřeby energie v kWh/1 m2 za rok. V příloze 

č. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb. jsou stanoveny horní hranice jednotlivých tříd na základě 

referenční hodnoty ukazatele energetické náročnosti ER (viz tabulka č. 7 – Klasifikační 

třídy EN hodnocení energetické náročnosti budov). [9] 
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Obrázek 17 – Klasifikační třídy PENB (zdroj: vlastní zpracování dle [39]) 

Dle následující tabulky lze stanovit třídu energetické náročnosti hodnocené budovy. 

Hodnota měrné spotřeby energie v kWh/(m2/rok) se zaokrouhlí na celé číslo, přičemž 

číslice 5 se vždy zaokrouhluje směrem nahoru. Referenční hodnoty pro jednotlivé objekty 

jsou vyjádřeny hodnotami ve sloupci C. [40] 

Tabulka 7 – Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 

Druh budovy A B C D E F G 
Rodinný dům < 51 51-97 98-142 143-191 192-240 241-286 > 286 
Bytový dům < 43 43-82 83-120 121-162 163-205 206-245 > 245 
Hotel a restaurace < 102 102-200 201-294 295-389 390-488 489-590 > 590 
Administrativa < 62 62-123 124-179 180-236 237-293 294-345 > 345 
Nemocnice < 109 109-210 211-310 311-415 416-520 521-625 > 625 
Vzdělávací zařízení < 47 47-89 90-130 131-174 175-220 221-265 > 265 
Sportovní zařízení < 53 53-102 103-145 146-194 195-245 246-297 > 297 
Obchodní < 67 67-121 122-183 184-241 242-300 301-362 > 362 

Zdroj: vlastní zpracování dle [40] 

4.3   Rozúčtování nákladů na vytápění 

Případová studie této diplomové práce se zabývá energetickými úsporami na vytápění 

BD v Novém Lískovci. Rozúčtování nákladů se provádí na základě zákona č. 67/2013 

Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a vyhláškou č. 269/2015 Sb. o 

rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. 

 

Mimořádně úsporná A 

Úsporná                          B 

Vyhovující                             C 

Nevyhovující                                 D 

Nehospodárná                  E                        

Velmi nehospodárná                                   F 

Mimořádně nehospodárná                                 G 
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4.3.1 Základní pojmy 

Poskytovatel služeb 

1. „Vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky 

v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo 

2. Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona 

upravujícího bytové spoluvlastnictví.“ [37] 

Příjemcem služeb je nájemce bytu nebo vlastník jednotky dle zákona, který upravuje 

bytové spoluvlastnictví. [37] 

Vymezení a rozsah služeb 

Za služby lze považovat především dodávky tepla a centralizované poskytování teplé 

vody, odvod vod odpadních, osvětlení společných prostor v domě atd. „Rozsah 

poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm 

rozhodne družstvo nebo společenství.“ [37] 

Výše záloh na služby 

Poskytovatel služeb má ze zákona právo požadovat po příjemci služby placení záloh. 

Výše záloh je různá a vždy si ji poskytovatel a příjemce služeb ujednají, nebo o ní 

rozhodne družstvo nebo společenství. V případě, že záloha není sjednaná, poskytovatel 

služeb ji stanoví příjemci jako měsíční zálohy odvození z předpokládaných ročních 

nákladů nebo dle posledního zúčtovacího období. [37] 

Rozúčtování nákladů na vytápění 

„Náklady na vytápění v případě, že není stanovena povinnost instalace stanovených 

měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, a 

náklady na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu 

podle jiného právního předpisu se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se 

všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci 

v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků 

jednotek. Pokud k dohodě nedojde, rozúčtují se náklady na vytápění a společnou přípravu 

teplé vody podle jiného právního předpisu upravujícího podrobnosti pro rozúčtování 

nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě. Změna způsobu 

rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům je možná vždy 

až po skončení zúčtovacího období.“ [37] 



53 
 

Zúčtovací jednotka  

Zúčtovací jednotkou se rozumí dům nebo jeho část, případně jejich části, které mají jedno 

společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření tepla. [38] 

Vytápění 

Vytápěním se rozumí ústřední vytápění pomocí otopné soustavy jako společný zdroj tepla 

pro celý dům. To může být např. ústřední vytápění pro celý BD, které vede teplo do 

jednotlivých bytů. V případě, že by měla některá z bytových jednotek vlastní zdroj tepla 

nejedná se o vytápění definované ve vyhlášce. [38] 

Základní složka 

„Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek 

nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.“ [38] 

Spotřební složka 

Spotřební složka tvoří náklady na dodané teplo do bytu prostřednictvím otopných těles, 

přičemž dodávané teplo je závislé na regulaci přívodu tepla příjemcem služeb na 

otopných tělesech v bytě. Spotřební složku poskytovatelé služeb stanovují na základě 

skutečně naměřených spotřeb tepla a je bráno v úvahu umístění jednotlivých bytů v domě 

a jejich možnou rozdílnou náročnost na vytápění. [9] 

Celkové náklady na vytápění 

Celkové náklady na vytápění jsou tvořeny součtem základní a spotřební složky. Hodnota 

nákladu vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí být nižší než 80 % a 

vyšší než 200 % průměrných nákladů na vytápění za určitou zúčtovací jednotku. [38] 

4.3.2 Vyúčtování nákladů na vytápění 

Vyúčtování nákladů na vytápění pro jednu zúčtovací jednotku se řídí metodickým 

pokynem z 15.12 k zákona 67/2013 Sb. a lze ho rozdělit do následujících kroků: 

1. stanovit celkovou spotřebu tepla na vytápění pro zúčtovací jednotku v rámci 

zúčtovacího období v GJ, 

2. výpočet jednotkové ceny tepla na vytápění pro zúčtovací jednotku v Kč/GJ, 

3. pro danou jednotku stanovit celkové náklady na vytápění za dané zúčtovací 

období v Kč, 
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4. převod na měrné náklady na vytápění v Kč/m2 pro danou jednotku, 

5. vyjádření podílu v % základní a spotřební složky z celkových nákladů, 

6. převod základní a spotřební složky na Kč, 

7. hodnoty z kalorimetrů nebo poměrových indikátorů, 

8. vyjádření měrné spotřeby tepla v GJ/m2 započitatelné podlahové plochy, 

9. výpočet výše úhrady pro příjemce služeb (základní a spotřební složka vč. 

celkových nákladů na vytápění), 

10. použité koeficienty a součinitele např. pro přepočty skutečně naměřených hodnot 

11. výpis výše přijatých záloh na vytápění vyjádřenou v Kč, 

12. vypočtené náklady mínus zálohy na služby, 

13. finanční vypořádání nedoplatku nebo přeplatku za vytápění [9] 

4.3.3 Roční potřeba tepla na vytápění 

V případové studii této práce, je řešeno vyčíslení úspor na vytápění bytového domu na 

základě energetických opatření. Roční potřebu tepla na vytápění lze charakterizovat jako 

množství energie, kterou je nutné dodat do budovy, aby byla zajištěná požadovaní vnitřní 

teplota vytápěných prostor. Roční potřebu tepla na vytápění lze stanovit tzv. 

denostupňovou metodou, kdy k samotné úspoře dospějeme odečtem potřeby tepla 

stávajícího stavu budovy a navrhnutého energetického opatření. Výpočet je nutné rozdělit 

na tzn. teoretickou roční potřebu tepla na vytápění Qzr bez vlivu účinnosti zdroje tepla, 

obsluhy soustavy a rozvodů vytápění a na tzv. skutečnou roční potřebu tepla Qvyt skutr kde 

se všechny uvedené vlivy uvažují. [9,42] 

𝑄 =
∗ ∗ ∗ ∗

( )
                                                              (30) 

Počet denostupňů:   𝐷 = 𝑑 ∗ (𝑡 − 𝑡 )                                                             (31) 

kde ε  součinitel vyjadřující nesoučasnost tepelných ztrát infiltrací během               

  roku (obvykle 0,8-0,9) 

 e  opravný součinitel pro objekty s přerušovaným vytápěním (v noci,  

   o víkendu apod.) 

   e = et * ed 

   et = 0,8 pro pětidenní provoz, ed = 0,8 pro přerušované vytápění   

   během noci   

 Qz  tepelná ztráta budovy (W, kW, MW) 
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 D  počet denostupňů 

 ti  teplota interiéru 

 te  teplota exteriéru 

 d  počet dnů otopné sezóny 

 tes  průměrná venkovní teplota v otopném období 

 tis  průměrná teplota v interiéru  

Pro skutečně vypočtenou roční potřebu tepla platí vztah: 

𝑄  =  𝑄 /(𝑛 ∗ 𝑛 ∗ 𝑛 )                             (32) 

kde nk  účinnost zdroje 

 nr  účinnost rozvodů 

 no  účinnost obsluhy a regulace [42] 
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5 ANALÝZA ENERGETICKÉ OPTIMALIZACE BUDOVY 

PANELOVÉHO DOMU  

Případová studie se zabývá ekonomickým a energetickým zhodnocením panelového 

domu v Novém Lískovci, konkrétně BD Oblá 2.  Nejdříve bude popsán stávající a nový 

stav BD. Dále bude vyčíslena úspora tepla na vytápění a BD bude zařazen do klasifikační 

třídy energetické náročnosti budovy. Následně bude stanovena roční spotřeba tepla na 

vytápění a v návaznosti na energetické opatření budou vyčísleny úspory na vytápění, na 

které navazuje ekonomické zhodnocení, ve kterém budou řešeny ekonomické ukazatele 

včetně nákladů životního cyklu.  

5.1    Základní informace o BD, Oblá 2 

V této kapitole bude blíže popsána městská část, ve které se BD nachází. Dále bude 

popsán původní a nový stav BD a celý rozsah rekonstrukce, která byla provedena v roce 

2001. 

5.1.1 Charakteristika městské části 

Městská část Brno – Nový Lískovec je jednou z 29 městských částí statutárního města 

Brna, která vznikla v roce 1905 na jižním okraji pisáreckého lesa nad údolím řeky Svratky 

z části Starého Lískovce. V 60. letech 20. století byl Nový Lískovec zcela oddělen od 

tehdejšího Starého Lískovce jako osada. K městské části patří i sídliště Kamenný vrch, 

který je oblíbený pro svoji blízkost k přírodě a je vhodným místem k výletům a 

vycházkám. Nachází se zde Libušino údolí, Masarykův háj a přírodní rezervace Kamenný 

vrch, která je chráněnou přírodní památkou.  Svojí rozlohou 1,7 km2 je Nový Lískovec 

druhou nejmenší městskou částí statutárního města Brna. Žije zde 12 tis. obyvatel, z toho 

11,5 tis. v panelových domech. Jedná se tedy spíše o panelové sídliště s 3,5 tis. byty, 

přičemž 864 bytů patří městu.  

Bytový dům Oblá č.p. 2 se nachází na okraji městské části Brno – Nový Lískovec. Je 

situován jako první ze soustavy BD na křižovatce ulic Petra Křivky a Oblé.  Dopravní 

obslužnost této lokality je velmi dobrá. V těsné blízkosti BD vede mezinárodní silniční 

trasa E461 propojující Česko a Rakousko a dobrou dostupnost zajišťuje i DPMB. BD má 

v dosahu velké množství občanské vybavenosti jako např. Fakultní nemocnici Brno 

Bohunice, Univerzitní kampus Bohunice, OC Campus Square, supermarket Albert a 

nedaleko leží i Úřad Městské části Nový Lískovec a Základní škola. [45, 46] 
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Obrázek 18 – Situace BD (zdroj: vlastní zpracování dle [53]) 

5.1.2 Popis původního stavu BD 

Veškeré následující informace vycházejí z energetického auditu regenerace panelového 

objektu Oblá 2 zpracovaného v únoru 2004 uvedeného jako zdroj [51]. 

BD Oblá č.p. 2 spadá pod Obecní bytový fond v Novém Lískovci a správu objektu 

zajišťuje Odbor správy bytů a domů ÚMČ Brno – Nový Lískovec.  

IČ:   44992785-10 

Sídlo:  ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 518/75a, 634 00 Brno 

Jedná se o bodový panelový dům typu T06 B – KDU. Je postaven na parcele st. 2298 k.ú. 

Nový Lískovec. Výška objektu je 22,8 m, obestavěný prostor 8 082 m3 a podlahová 

plocha 2 703,5 m2. Má osm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží, ve kterém se 

nachází skladovací prostory pro nájemníky domu a technické zázemí. V objektu je 32 
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bytových jednotek. Nosnou konstrukci tvoří vnitřní stěnové panely o tl. 140 mm a modulu 

3 600 mm. Obvodový plášť je ze struskokeramzit – betonových panelů tl. 300 mm. 

Fasáda budovy byla velmi členitá s výraznými tepelnými mosty, především vinou 

zavěšených balkónů. Střecha byla jednoplášťová s plechovou střešní krytinou. Okna 

objektu byla zdvojená dřevěná a vstupní dveře kovové s jednoduchým zasklením. Tento 

stav nevyhovoval tehdejším tepelně - technickým požadavkům, a proto bylo v roce 1999 

zahájeno díky iniciativě občanů a některých zastupitelů řízení pro úspory energií 

panelových domů. Na podzim roku 2001 byla dokončena rekonstrukce vnějších i 

vnitřních konstrukcí (včetně bytových jader). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 – Panelový dům Oblá 2 před rekonstrukcí [44] 

Ústřední vytápění 

Objekt byl napojen na systém CZT ze sídlištního zdroje tepla čtyřtrubkovým rozvodem 

(2x potrubí DN 65 pro vytápění a 2x potrubí DN 40 pro přípravu TUV). Topná voda byla 

přiváděna do technického zázemí v 1.PP neprůlezným topenářským kanálem. Pro BD byl 

stanoven průtok 8,26 m3/hod a topný výkon 220 kW. Objekt je napojen na předávací 

stanici a ta na výtopnu Kamenný vrch. 
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5.1.3 Rozsah regenerace BD 

V rámci rekonstrukce a modernizace v roce 2001 byly na BD realizovány následující 

úsporná opatření: 

 tepelná izolace potrubí a armatur vytápění, 

 vyregulování systému vytápění a termoregulační ventily, 

 energetický management jako organizační opatření, 

 řízené větrání s centrální jednotkou a zpětným získáváním tepla, 

 výměna oken, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nad suterénem, a 

zateplení střechy. 

Z pohledu energetické náročnosti budovy a výpočtu úspor na vytápění je nejdůležitější 

poslední bod, a to modernizace obálky budovy. Důležitý je také druhý bod, který řeší 

regulaci systému vytápění. 

Zateplení obvodového pláště a částečně vytápěného suterénu 

Stávající konstrukce, kterou tvoří vnitřní stěnové panely konstrukční soustavy T06 B – 

KDU o tl. 140 mm a modulu 3 600 mm a obvodový plášť ze struskokeramzit – 

betonových panelů o tl. 300 mm byla zateplena kontaktním způsobem tepelnou izolací o 

tl. 160 mm. Po tomto opatření obvodová stěna dosahuje doporučených hodnot dle ČSN 

73 0540. Na obrázku je zachycen pohled na obvodovou stěnu panelového domu při 

provádění zateplení. Nejdříve bylo nutné vyrovnat meziokenní výklenek izolací o tl. 40 

mm a následně byla doplněna celoplošná izolace o tl. 140 mm. Tímto způsobem bylo 

dosaženo průměrné tloušťky zateplení 160 mm. 

 

Obrázek 20 – Detail zateplení objektu [48] 
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Dále byly odstraněny balkóny, které byly nahrazeny novými. Balkony byly zavěšeny na 

ocelové kotvy, které byly bodovým způsobem připevněny do stávajících 

železobetonových panelů. Tímto způsobem byly vyloučeny liniové tepelné mosty a 

dostatečná vrstva tepelné izolace snižuje riziko kondenzace vodních par v místě 

přichycení kotevního prvku.  

Z hlediska ochrany statické konstrukce a omezení tepelných mostů byl zateplený i 

částečně vytápěný suterén, který sice nepřináší velké úspory tepla, ale toto opatření bylo 

také nezbytné. Zvýší se tak životnost nosné konstrukce, která není vystavena tak velkému 

rozdílu vnějších teplot a uvnitř budovy nevznikají velké rozdíly teplot. Nedochází tak 

k větším tepelným ztrátám společných prostor, které jsou nepřímo vytápěny prostupem 

tepla ze sousedních bytových jednotek. Sklepní prostory jsou spojeny schodištěm a 

výtahovou šachtou s prostory obytnými.  

Střešní plášť 

Při zateplení původní jednoplášťové střechy byla na střešní krytinu položena tepelná 

izolace z pěnového polystyrenu o tl. 200 mm, ve které jsou vedeny rozvody rekuperační 

jednotky. Na stávající střešní konstrukci byla dále vystavěna dřevěná střešní konstrukce, 

která mění architektonický ráz budovy. Příznivým dopadem nové konstrukce je zmírnění 

tlaku větru na střeše, na které je osazena zmíněná rekuperační jednotka. Do nové střešní 

nástavby byla položena tepelná izolace z minerálních vláken, která byla odstraněna ze 

štítů budovy. U krajů střechy je navržena větší tloušťka tepelné izolace, jelikož v rozích 

místností umístěných pod střechou dochází ke zvýšeným tepelným tokům.  

Rekuperační jednotka, která je na střeše osazena, plní funkci rozvodu předehřátého 

vzduchu do jednotlivých místností. Před regenerací neexistovala v domě řízená ventilace. 

K největší výměně vzduchu docházelo netěsnostmi v oknech. Po zateplení BD nastává 

opačný problém a je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Z tohoto důvodu byla 

navržena rekuperační jednotka. Nájemníci bytů ale toto opatření nepřijali příliš dobře, 

mají pocit průvanu. Jelikož provoz jednotky spotřebuje velké množství elektrické energie 

a po zateplení nedochází v zimním období na vnitřním ostění oken ke kondenzaci vlhkosti 

a tvorbě plísní není tato jednotka příliš využívána. Na základě tohoto zjištění byly u 

dalších rekonstruovaných BD použity pouze ventilátorky s odtahem v jednotlivých 

bytech a přívod vzduchu mikroventilací v oknech. 
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Obrázek 21 – Rekuperační jednotka na střeše BD [48] 

Výplně otvorů 

Původní dřevěná zdvojená okna byla nahrazena za dřevěná Euro-okna s izolačním 

zasklením, jejichž mezera je vyplněna interním plynem Argonem. Tyto okna dosahují 

dobrých tepelně technických parametrů U = 1,1 W.m-2.K-1 a mají dobrou spárovou 

průvzdušnost, která zajišťuje lepší vnitřní pohodu díky mikroventilačním otvorům, 

pomocí kterých lze regulovat výměnu vzduchu v místnosti.  

Při provádění výměny oken byl nový okenní rám uložen na okraj železobetonového 

panelu. Okna jsou tedy v kontaktu s tepelnou izolací a jsou tak eliminovány tepelné 

mosty, které vznikají při velkém rozdílu součinitele prostupu tepla konstrukcemi.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Nově osazená dřevěná okna (zdroj: vlastní) 

 Původní vchodové kovové dveře s jednoduchým zasklením byly nahrazeny hliníkovými 

dveřmi s izolačním zasklením a kvalitnějším těsněním spár. Nové dveře byly osazeny 
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také na vnější stranu železobetonové konstrukce a jsou v kontaktu s tepelnou izolací. I 

v tomto případě bylo dbáno na omezení vzniku tepelných mostů a menší spárovou 

infiltraci.  

Ústřední vytápění 

Na úpravu otopného systému poskytl investor minimální realizační náklady. Byla 

ponechána stávající litinová otopná tělesa různého typu a rozvody v původních 

dimenzích. Změna byla provedena optimalizací teplotního spádu podle vypočtených 

tepelných ztrát objektu s přihlédnutím k tepelnému výkonu litinových otopných těles.  

Tepelný výkon potřebný pro jednotlivé místnosti se skládá z vypočtených tepelných ztrát 

prostupem tepla bez infiltrace a části výkonu, potřebného pro ohřev větracího vzduchu, 

jehož celková maximální hodnota je 55 m3/hod. Tato hodnota byla rozdělena na 40 % pro 

kuchyni a 60 % rovnoměrně pro zbývající místnosti. Pro výpočet byl použit požadovaný 

teplotní spád 60/45 °C. V závislosti na tomto teplotním spádu byly určeny dimenze 

litinových otopných těles pro jednotlivé místnosti. Došlo se k závěru, že stávající otopná 

tělesa mají výkon nejblíže vyšší a budou ponechány. 

V předávací místnosti je na armatuře Oventrop nastaven průtok 7,9 m3/hod. Do 

přerušeného potrubí je vsazen předávací uzel, sestávající z HVDT pro průtok do 8 m3/hod. 

Dále je osazena trojcestná armatura ESBE se servopohonem omezující maximální teplotu 

v přívodu na 65 °C a řídící její parametry v závislosti na venkovní teplotě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – Regulace tepelné soustavy [20] 
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Následující obrázky č. 24-27 zobrazují nový stav BD po kompletní regeneraci provedené 

v roce 2001.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – BD východní pohled (zdroj: vlastní)     Obr. 25 – BD jižní pohled (zdroj: vlastní)        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 – BD západní pohled (zdroj: vlastní)   Obr. 27 – BD severní pohled (zdroj: vlastní)        
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5.2    Energetické zhodnocení BD 

Z podkladů, které byly poskytnuty ke zpracování diplomové práce nelze stanovit prostup 

tepla obálkou budovy. Budou tedy vyčísleny spotřeby tepla pro jednotlivé roky 

hodnoceného období a BD bude orientačně zařazen do třídy energetické náročnosti 

budovy dle spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé užitkové vody. 

5.2.1 Vymezení potřeby tepla 

VUT provádí pro všechny panelové domy v Novém Lískovci pravidelné týdenní odečty 

spotřeby tepla v rámci projektu TAČR – Smart Regions. Díky tomu mohou sledovat 

specialisté z VUT, ale i samotná městská část spotřebu tepla za posledních 18 let. Odečty 

byly provedeny i před regenerací panelového domu, proto je nyní velice snadné vymezit 

úspory na spotřebu tepla na ÚT a TUV pro všechny sledované roky. Diplomová práce se 

bude zabývat pouze úsporami na vytápění.   

Na webových stránkách městské části Brno-Nový Lískovec lze v záložce energetický 

management a dále sledování spotřeby nalézt přehledné souhrnné tabulky a grafy pro 

všechny panelové domy. Pro každý BD je zde tabulka pro roční přehled spotřeby ÚT a 

TUV, graf spotřeby a ET křivka. Ta zobrazuje spotřebu energie na vytápění pomocí 

závislosti spotřeby energie na venkovní teplotě. Na grafu níže je znázorněna ET křivka 

pro BD Oblá 2. 

Obrázek 28 – ET křivka [50] 
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Každá tečka v grafu odpovídá hodnotě měření spotřeby tepla na ÚT za 7 dní. Na ose „y“ 

je znázorněna spotřeba tepla v GJ za 7 dní a na ose „x“ je průměrná teplota exteriéru 

v měřeném 7-mi denním intervalu. Body jsou následně proloženy regresní přímkou. Čím 

je přímka strmější, tím je vyšší spotřeba energie, přičemž spotřeba je nepřímo závislá na 

venkovní teplotě. Na těchto přímkách je vidět opravdu velký rozdíl ve spotřebě tepla. 

Modré body (hodnoty před rekonstrukcí) razantně převyšují umístění růžových bodů, 

které představují hodnoty po rekonstrukci. Na následujícím grafu lze vidět závislost 

spotřeby tepla na ÚT na venkovní teplotě pro všechny sledované roky.  

Obrázek 29 – Závislost spotřeby tepla na venkovní teplotě (zdroj: vlastní zpracování) 

Při přechodu z roku 2001 na rok 2002 červená křivka vyjadřující spotřebu tepla razantně 

klesá směrem dolů. To vyjadřuje obrovskou změnu ve spotřebě tepla po provedení 

regenerace panelového domu. Následující roky se spotřeba tepla pohybuje v mezích od 

200 do 600 GJ. Na grafu je zřetelně vidět závislost venkovní teploty na spotřebě tepla. 

Při vyšší průměrné roční teplotě exteriéru je logicky spotřeba tepla menší a naopak. 

Díky naměřeným hodnotám na calorimentru umístěným v objektu BD, lze vyčíslit 

spotřeby tepla na ÚT pro jednotlivé týdny, měsíce či roky a lze porovnat odhadované 

úspory tepla se skutečně dosaženými. V následující tabulce jsou uvedeny roční spotřeby 

tepla, kde první rok 2001 je rok před provedením rekonstrukce a u všech následujících let 

je vymezena úspora tepla na ÚT jak v měrných jednotkách [GJ], tak v [%] pro srovnání 

s odhadovanou úsporou tepla dle energetického auditu, který odhadoval úsporu tepla na 

vytápění 65 %. 
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Tabulka 8 – Spotřeba tepla BD na vytápění  

Rok 
Spotřeba 

tepla ÚT [GJ] 
Úspora 

tepla [GJ] 
Úspora 

tepla [%] 
Průměrná 
teplota °C 

2001 1113,3 0 0 10,9 
2002 531,11 582,19 52,29 12,1 
2003 508,4 604,9 54,33 11,8 
2004 435 678,3 60,93 11,4 
2005 404,6 708,7 63,66 11,1 
2006 373,58 739,72 66,44 9,6 
2007 536,7 576,6 51,79 11,2 
2008 358 755,3 67,84 11 
2009 428,8 684,5 61,48 10,3 
2010 519 594,3 53,38 9,7 
2011 428,5 684,8 61,51 10,3 
2012 406,7 706,6 63,47 10,2 
2013 388,29 725,01 65,12 10 
2014 292 821,3 73,77 11,8 
2015 309 804,3 72,24 11,3 
2016 362 751,3 67,48 10,2 
2017 328 785,3 70,54 10,5 

2018 248 * 865,3 77,72 12,8 
           Zdroj: vlastní zpracování 

*spotřeba tepla pro rok 2018 pouze od ledna do listopadu  

Předpokládané 65% úspory tepla bylo dosaženo zhruba pro polovinu hodnoceného 

období. V tabulce jsou tyto hodnoty zvýrazněny žlutou barvou. Nicméně průměrná 

úspora tepla za výše uvedené roky je 63,77 %, cože je blízko předpokladu energetického 

auditu a jedná se opravdu o velikou úlevu pro nájemníky BD a zlepšení komfortu bydlení. 

V následující tabulce jsou pro představu uvedeny průměrné spotřeby tepla pro jednotlivé 

měsíce ve všech letech měření. Tyrkysovou barvou je vyznačena spotřeba tepla před 

regenerací a světle fialovou barvou jsou vyznačeny průměrné měsíční spotřeby tepla BD 

po regeneraci. V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny měsíční úspory vyjádřené v %. 

Nevětší úspory bylo dosaženo v září, avšak tato hodnota může být ovlivněna venkovní 

teplotou, která se v tomto měsíci pohybovala zhruba od 9,6 °C do 23,1 °C.  
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Tabulka 9 – Průměrná měsíční spotřeba tepla BD 

Měsíc 

Spotřeba tepla 
na ÚT před 
regenerací 
(rok 2001) 

[GJ] 

Spotřeba tepla 
na ÚT po 
regeneraci 

(2002-2013) 
[GJ] 

Úspora 
[%] 

leden 271 89,82 66,86 
únor 186 73,99 60,22 
březen 196 55,39 71,74 
duben 98 21,41 78,16 
květen 9 3,62 59,83 
červen 0 0,12 0,00 
červenec 0 0,00 0,00 
srpen 0 0,08 0,00 
září 30,3 5,62 81,44 
říjen 61 36,71 39,82 
listopad 129 57,99 55,05 
prosinec 133 83,95 36,88 
CELKEM 1113,30 428,69 61,49 

    Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě této tabulky lze z hodnot vytvořit přehledný sloupcový graf (viz níže), který 

má větší vypovídací schopnost o dosažených úsporách na vytápění. Barvy pro stav před 

regenerací a po jejím provedení jsou zachovány dle předcházející tabulky a lze si 

všimnout opravdu velkých rozdílů již v prvním měsíci. Průměrná úspora pro měsíc leden 

je 66,86 %, což jsou zhruba 2/3 spotřeby tepla na ÚT.  

Obrázek 30 – Průměrná měsíční spotřeba tepla na vytápění (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.2.2 Zařazení BD do třídy energetické náročnosti budovy 

Zařazení budovy do třídy energetické náročnosti se provádí dle celkové měrné dodané 

roční energie do objektu v jednotkách kWh/(m2.rok). Dodaná energie do budovy je údaj, 

který je považován jako hodnotící měřítko pro zařazení budovy do třídy energetické 

náročnosti v rozsahu A-G (viz tabulka 7 na str. 51). Budova by měla optimálně dosahovat 

hodnot A-C. Hodnoty D-G jsou dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. nevyhovující. 

Jelikož k vypracování této práce nebyly poskytnuty detailní skladby konstrukcí 

vymezující obálku budovy, bude panelový dům zařazen do třídy energetické náročnosti 

orientačně dle roční spotřeby energie. V panelovém domě Oblá 2 se nachází 32 bytů a 

dům má celkovou podlahovou plochu 2 703,5 m2. V následující tabulce jsou uvedeny 

roční souhrnné hodnoty spotřeby tepla rozdělené na ÚT a TUV na základě kterých bude 

budova zařazena do třídy energetické náročnosti. 

Tabulka 10 – Roční přehled spotřeby tepla na ÚT a TUV 

Rok 
Spotřeba tepla ÚT Spotřeba tepla TUV Celkem ÚT+TUV 

[GJ] [kWh/m2] [GJ] [kWh/m2] [GJ] [kWh/m2] 
2001 1 113,3 114,4 320,0 32,9 1 433,3 147,3 
2002 531,11 54,6 315 32,4 846,11 86,9 
2003 508,4 52,2 335 34,4 843,4 86,7 
2004 435 44,7 322 33,1 757 77,8 
2005 404,6 41,6 311 32,0 715,6 73,5 
2006 373,58 38,4 290 29,8 663,58 68,2 
2007 536,7 55,1 285 29,3 821,7 84,4 
2008 358 36,8 286 29,4 644 66,2 
2009 428,8 44,1 285 29,3 713,8 73,3 
2010 519 53,3 289 29,7 808 83,0 
2011 428,5 44,0 271 27,8 699,5 71,9 
2012 406,7 41,8 260 26,7 666,7 68,5 
2013 388,29 39,9 242 24,9 630,29 64,8 
2014 292 30,0 233 23,9 525 53,9 
2015 309 31,7 230 23,6 539 55,4 
2016 362 37,2 246 25,3 608 62,5 
2017 328 33,7 233 23,9 561 57,6 
2018 248 25,5 210 21,6 458 47,1 

          Zdroj: vlastní zpracování 
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Z předcházející tabulky jsou nejvíce důležité souhrnné hodnoty spotřeby energie 

v jednotlivých letech. Nejdříve bude BD zařazen do třídy EN v roce 2001 tj. před 

provedenou regenerací a následně budou hodnoty v letech 2002-2018 zprůměrovány a 

dle výsledné hodnoty bude BD zařazen do třídy EN po provedené regeneraci.  

V roce 2001 dosahovala spotřeba energie nejvyšší hodnoty ze všech a to 147,3 kWh/m2. 

V tomto roce už započala regenerace panelového domu, lze se tedy domnívat, že spotřeba 

energie byla v předchozích letech ještě vyšší. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty 

pro rok 2001 a BD je zařazen do příslušné třídy energetické náročnosti.  

Tabulka 11 – Ukazatel energetické náročnosti budovy pro rok 2001 

Energetická náročnost budovy (GJ/rok) 1 433,3 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kWh/m2) 147,3 
Třída energetické náročnosti BD D 
Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti BD Nevyhovující 
Minimální energetické náročnosti referenční budovy Rrq (kWh/m2) 121 
Maximální energetické náročnosti referenční budovy Rrq (kWh/m2) 162 

          Zdroj: vlastní zpracování 

BD Oblá 2, by byl ve stávající stavu v roce 2001 pravděpodobně zařazen do klasifikační 

třídy D jako nevyhovující. Nesplňoval tedy normu ČSN  73 0540-2 a regenerace byla 

nezbytně nutná pro dosažení komfortního bydlení a minimalizaci tepelných ztrát. 

Zařazení BD do třídy energetické náročnosti po provedené regeneraci by bylo provedeno 

v energetickém auditu pro následující rok 2002. Nyní jsou k dispozici naměřené hodnoty 

až do současnosti, proto bude BD zařazen do třídy EN dle průměrné spotřeby energie 

v letech 2002-2018. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2018 a to 47,1 kWh/m2. 

V této hodnotě, ale chybí naměřené hodnoty z prosince, a proto by bylo zařazení do 

klasifikační třídy dle této hodnoty nepřesné. BD by ale ani v tomto roce nesplnil 

podmínku pro klasifikační třídu A, do které spadají BD se spotřebou energie nižší než 43 

kWh/m2.  

Nejvyšší hodnota po regeneraci byla naměřena v roce 2002 a to 86,9 kWh/m2. Na základě 

této hodnoty by byl BD zařazen do klasifikační třídy C, která má rozsah 83-120 kWh/m2 

a odpovídá referenční budově. 
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Průměrná hodnota spotřeby energie v letech 2002-2018 činí 69,5 kWh/m2 a dle ní bude 

BD zařazen do třídy EN viz. následující tabulka. 

Tabulka 12 – Ukazatel energetické náročnosti budovy v letech 2002-2018 

Energetická náročnost budovy (GJ/rok) 676,5 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kWh/m2) 69,5 
Třída energetické náročnosti BD B 
Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti BD Úsporná 
Minimální energetické náročnosti referenční budovy Rrq (kWh/m2) 43 
Maximální energetické náročnosti referenční budovy Rrq (kWh/m2) 82 

      Zdroj: vlastní zpracování 

Dle průměrné hodnoty spotřeby energie spadá BD do klasifikační třídy B a je úsporný. 

Maximální hranice této třídy 82 kWh/m2 byla překročena pouze v letech 2002, 2003 a 

2007.  

Na základě uvedeného přehledu bilančního hodnocení spotřeby energie je bytový dům 

úsporný a umožnuje komfortní bydlení. Následující obrázek zachycuje BD při provádění 

termovize zateplení v roce 2005. Největší úniky tepla jsou pouze u výplní otvorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 – Termovize zateplení BD 
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5.3    Ekonomické zhodnocení BD 

Vývoj ceny tepla 

BD je napojen na centrální sídlištní zdroj tepla, který je zásobován firmou Teplárny Brno, 

a.s. Po celé sledované období tento BD zásobuje stejná firma za stejných podmínek. 

Odběr tepla BD probíhá každý rok od ledna do května a od září do prosince. Největšího 

odběru tepla je v průměru dosahováno každý rok v lednu a to 89,82 GJ. Pro srovnání 

hodnot před regenerací bylo v lednu dosahováno odběru tepla až 271 GJ, což je zhruba 

3x více. V následující tabulce jsou uvedeny ceny tepla za GJ vč. DPH pro všechny roky, 

ve kterých bylo prováděno měření spotřeby tepla. Ceny odpovídají dodávanému teplu na 

patě objektu z plynových kotelen ve vlastnictví Tepláren Brno. Ceny byly platné vždy 

k 1.1 daného roku a obsahují platnou DPH.  

Tabulka 13 – Vývoj ceny tepla 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Cena Kč/GJ vč. 
DPH 

341,90 363,50 348,31 358,50 388,00 481,30 455,81 562,60 610,95 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cena Kč/GJ vč. 
DPH 

605,55 605,55 662,11 667,92 667,92 667,92 667,92 634,80 634,80 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Cena tepla dodávaného do BD Oblá 2 má zpravidla vzrůstající tendenci a v roce 2018 

dosahuje téměř 100 % nárůstu oproti prvnímu roku hodnocení. Vývoj ceny tepla lépe 

simuluje následující graf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 – Vývoj ceny tepla za hodnocené období (zdroj: vlastní zpracování) 
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Cena tepla dodávaného odběratelům má během let převážně vzrůstající tendenci. To je 

způsobeno odlišnými náklady na údržbu a provoz zařízení, ostatními přímými náklady, 

odlišnými náklady na zákonem stanovené revize a kontroly nebo výší odpisů, ze kterých 

se tvoří finanční prostředky na nákup nového zařízení po jeho likvidaci. Teplárny Brno 

využívají jako primární palivo zemní plyn, což zvyšuje náklady a tím i cenu tepla, ale 

představuje minimální zátěž pro životní prostředí. Ceny zemního plynu se každý rok také 

liší a proto jsou teplárny nuceny měnit prodejní cenu tepla. Následující graf vyjadřuje 

závislost ceny tepla dodávaného do objektu Oblá 2 na ceně zemního plynu platné vždy 

od 1.7 do 31.12 daného roku. 

Obrázek 33 – Závislost ceny tepla na ceně zemního plynu (zdroj: vlastní zpracování) 

5.3.1 Vyčíslení úspor na vytápění v peněžní formě 

V této kapitole už byl vysvětlen vývoj ceny tepla pro sledované roky a byly uvedeny ceny 

tepla dodávaného z plynové výtopny Teplárny Brno, a.s. platné pro Nový Lískovec vždy 

k 1.1. daného roku s platnou DPH. Dále byly vyčísleny úspory tepla pro všechny 

hodnocené roky. Nejdříve byla stanovena úspora tepla pro jednotlivé roky v jednotkách 

GJ a dále v odpovídajícím % vyjádření. Dále byly podrobněji zkoumány spotřeby tepla 

v jednotlivých měsících roku a byl porovnán rok před provedením regenerace 

s následujícími roky po regeneraci panelového domu. 

Pro získání úspory peněžních prostředků je potřeba roznásobit předcházející údaje. Cena 

tepla je uvedena v každém roce vždy v Kč/GJ a naměřené hodnoty na calorimetru jsou 

odečítány také v řádech jednotek GJ. Díky tomu lze pouze vynásobit celkovou spotřebu 

tepla pro každý rok s odpovídající cenou tepla dodávanou z Tepláren Brno. Tímto 

způsobem se postupuje pro každý rok. V roce 2001 je spotřeba tepla před provedením 

regenerace panelového domu a v letech následujících jsou spotřeby tepla výrazně nižší a 
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tím pádem je i nižší cena tepla za rok, a to i při vzrůstající tendenci ceny tepla.  

V následující tabulce jsou vyčísleny úspory tepla v peněžních prostředcích pro každý rok, 

kdy probíhalo odečítání hodnot spotřeby tepla. Úspora je vyčíslena vždy pro celý objekt 

BD za příslušný rok. 

Tabulka 14 – Vyčíslení úspory peněžních prostředků na vytápění BD 

Rok 
Spotřeba tepla 

Jednotková 
cena tepla 

Cena celkem Úspora Úspora 

na ÚT [GJ] [Kč/GJ] za rok [Kč] [Kč/rok] PP [%] 

2001 1113,3 341,90 380 637,27 0,00 0,00 

2002 531,11 363,50 193 058,49 187 578,79 49,28 

2003 508,4 348,31 177 080,80 203 556,47 53,48 

2004 435 358,50 155 947,50 224 689,77 59,03 

2005 404,6 388,00 156 984,80 223 652,47 58,76 

2006 373,58 481,30 179 804,05 200 833,22 52,76 

2007 536,7 455,81 244 633,23 136 004,04 35,73 

2008 358 562,60 201 410,80 179 226,47 47,09 

2009 428,8 610,95 261 975,36 118 661,91 31,17 

2010 519 605,55 314 280,45 66 356,82 17,43 

2011 428,5 605,55 259 478,18 121 159,10 31,83 

2012 406,7 662,11 269 280,14 111 357,13 29,26 

2013 388,29 667,92 259 346,66 121 290,61 31,87 

2014 292 667,92 195 032,64 185 604,63 48,76 

2015 309 667,92 206 387,28 174 249,99 45,78 

2016 362 667,92 241 787,04 138 850,23 36,48 

2017 328 634,80 208 214,40 172 422,87 45,30 

2018 248 634,80 157 430,40 223 206,87 58,64 

   Zdroj: vlastní zpracování 

V prvním roce před provedením regenerace činily náklady na vytápění pro celý 

BD 380 637,27 Kč. Následující rok byla průměrná venkovní teplota o 1,2 °C vyšší a cena 

tepla stoupla o 21,6 Kč/GJ, ale díky regeneraci BD bylo dosaženo úspory na vytápění 

v PP 187 578,79 Kč, což je 49,28 %. Nízké úspory PP bylo dosaženo např. v roce 2010, 

kdy úspora PP činila pouze 17,43 %. Cena tepla ale stoupla oproti roku 2001 o 70% a 

venkovní teplota byla v průměru o 1,2 °C nižší. S výjimkou roku 2010 si ale všechny 

hodnocené roky udržují nejnižší hranici úspory PP 100 000 Kč. Naopak nejvyšší úspory 

PP bylo dosaženo v roce 2004 a to 224 689,77 Kč, přičemž průměrná venkovní teplota 

byla o 0,5 °C vyšší oproti roku 2001 a cena tepla stoupla o 16,6 %. 

Toto hodnocení je ve velké míře závislé na průměrné venkovní teplotě v daném roce, a 

hlavně na ceně dodávaného tepla, které se v průběhu let postupně zvyšuje. V roce 2018 
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za 1 GJ dodávaného tepla zaplatili nájemníci BD o 292,9 Kč více než před regenerací 

panelového domu, za což by měli v roce 2001 skoro jednou více dodávaného tepla. 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím spotřebu tepla jsou také samotní nájemníci BD. 

V průběhu let se samozřejmě nájemníci BD mohou měnit a každý má individuální nároky 

na vytápění svých prostor a spotřebu tepla reguluje na termohlavicích osazených na 

každém otopném tělese. 

Náklady na vytápění BD jsou v každém zúčtovacím období rozúčtovány mezi jednotlivé 

nájemníky BD pomocí základní a spotřební složky.  Základní složku nákladů na vytápění 

tvoří 40 % nákladů a vychází z naměřených hodnot dle poměrových indikátorů. Zbylých 

60 % nákladů tvoří spotřební složka. Vyúčtování za teplo předkládá nájemníkovi správce 

bytového fondu.  

Základní složka zahrnuje náklady rozpočítané na plochu bytu. Zahrnuje fixní náklady na 

pohotovostní výkon otopné soustavy, náklady na vytápění společných prostor panelového 

domu nebo náklady vzniklé tepelnými ztrátami. Spotřební složku ovlivňuje sám nájemník 

bytu, který pomocí termostatických hlavic na otopných tělesech může regulovat přívod 

tepla do svého bytu. Na každém otopném tělese je osazen poměrový měřič – indikátor, 

na základě kterého se provádí odečet spotřeby tepla pro jednotlivé byty. [52] 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční náklady na spotřebu tepla, které 

zaplatí obyvatelé panelového domu v jednotlivých měsících sledovaných let. Průměrné 

náklady jsou uvedeny pro roky 2002–2013 tzn. po regeneraci panelového domu. Cena 

tepla je pro tyto roky zprůměrována na hodnotu 540,3 Kč. Nejvyšší náklady na vytápění 

BD jsou v průměru dosahovány hned v prvním měsíci lednu a to 32 649,57 Kč. V tabulce 

jsou náklady rozděleny i na základní a spotřební složku v poměru 40/60. 

V průměru za jednu topnou sezónu obyvatelé zaplatí za vytápění celkem 155 829,50 Kč. 

Z toho tvoří 93 497,7 Kč spotřební složka, tzn. náklady na vytápění bytů na základě 

odečtu z poměrových indikátorů a 62 331,8 Kč tvoří základní složka.  
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Tabulka 15 – Průměrné náklady na vytápění BD (2002-2013) 

Vytápěná plocha 2 703,5 m2 

Měsíc 
Spotřeba tepla 
pro ÚT [GJ] 

Jednotková cena 
tepla [Kč/GJ] 

Celková cena s DPH 

leden 89,82 

540,30 

32 649,57 Kč 
únor 73,99 26 895,97 Kč 
březen 55,39 20 134,87 Kč 
duben 21,41 7 781,63 Kč 
květen 3,62 1 314,05 Kč 
červen 0,12 42,41 Kč 
červenec 0,00 -   Kč 
srpen 0,08 27,26 Kč 
září 5,62 2 043,86 Kč 
říjen 36,71 13 344,69 Kč 
listopad 57,99 21 077,85 Kč 
prosinec 83,95 30 517,34 Kč 
CELKEM 428,69 155 829,50 Kč 
Měrné roční náklady na vytápění [Kč/(m2.rok)] 57,63 Kč 
Měrná roční spotřeba tepla na vytápění [GJ/(m2.rok)]                       0,16 
Základní složka nákladů na vytápění 40 % [Kč] 62 331,80 Kč 
Spotřební složka nákladů na vytápění 60 % [Kč] 93 497,70 Kč 

                           Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu níže lze vidět srovnání průměrných nákladů na vytápění BD s náklady na 

vytápění v roce 2001 tj. před regenerací a v roce 2002 po regeneraci BD. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 – Průměrné náklady na vytápění BD (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.3.2 Ekonomická analýza BD  

V této kapitole budou stanoveny ukazatelé ekonomické efektivnosti. Dále budou 

stanoveny náklady životního cyklu a jejich závislost na výši diskontní sazby. Následně 

bude vyčíslen ukazatel ROI. Pro výpočet ukazatelů je nutné znát veškeré peněžní toky 

projektu, výši diskontní sazby a délku hodnoceného období. Nakonec bude provedena 

analýza rizik kde na základě pravděpodobnosti výskytu a intenzity dopadu bude 

stanoveno pět nejvýznamnějších rizik ohrožující projekt. 

Peněžní toky projektu 

Regenerace panelového domu probíhala na konci roku 2001. Celkové náklady činily 

15 600 000 Kč tj. 6 500 Kč/m2. Tyto náklady zahrnují i výměnu bytových jader a ostatní 

vnitřní opravy. Investiční náklady na energetická opatření panelového domu činily 

6 200 000 Kč tj. 2 580 Kč/m2. Pro výpočet ekonomických ukazatelů budou brány v úvahu 

pouze náklady na energetické opatření panelového domu, jelikož ty přímo ovlivňují výši 

dodávaného tepla do objektu a z toho plynoucí úsporu spotřeby tepla. 

Obecní bytový fond měl k provedení regenerace k dispozici 4 100 000 Kč z vlastních 

zdrojů např. z nájemného nebo z příjmů bytového fondu. Zbylé peněžní prostředky 

pokryl úvěr ve výši 11 500 000 Kč se splatností 15 let a úroky ve výši 4 – 6,55 % a dále 

dotace z programu „Dotace na odstraňování vad panelové výstavby“, který byl v roce 

2006 převeden pod Státní fond rozvoje bydlení, program PANEL. Výše dotace činila 

3 250 000 Kč.  

Tabulka 16 – Investiční náklady na regeneraci BD 

Celkové náklady     15 600 000 Kč  

Náklady na energetická opatření       6 200 000 Kč  

Zdroje: 
Úvěr     11 500 000 Kč  
Dotace PANEL       3 250 000 Kč  
Vlastní zdroje       4 100 000 Kč  

   Zdroj: vlastní zpracování dle [46] 

Provozní peněžní toky pro hodnocení ekonomické efektivnosti se rovnají energetickým 

úsporám nákladů na vytápění, které se každý rok o něco liší. Jako výchozí rok je uvažován 

rok 2001, tedy rok před provedením regenerace BD, jeho spotřeba tepla a náklady na 

vytápění. Stanovení úspory nákladů je pro následující roky rovno vždy odečtení 

skutečných nákladů na vytápění od nákladů na vytápění výchozího roku. Tímto způsobem 
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jsou vyčísleny úspory na vytápění pro období 2002–2018 a výsledkem jsou kladné 

peněžní toky ve formě výnosů. Každý rok se provozní peněžní toky liší vždy v závislosti 

na spotřebě a ceně tepla.  

Hodnocené období pro výpočet ekonomické efektivnosti je uvažováno v délce 45 let. 

Dlouhé hodnocené období pro tyto typy investic je zvoleno standardně. Projekty jsou 

často velmi nákladné a návratnost investic je uvažována v dlouhém časovém období. 

Diskontní sazba je zvolena 1,0 % na základě předpokládané úrokové sazby, kterou by 

Obecní bytový fond v Novém Lískovci získal, kdyby každý rok ukládal na spořící účet u 

Air Bank částku odpovídající roční energetické úspoře na vytápění. Její výše je oproti 

ostatním spořícím účtům u jiných bank poměrně vysoká, a to hlavně díky nízkým ročním 

vkladům do výše 250 000 Kč. Stanovená diskontní sazba je pouze hrubý odhad a bez ní 

by nebylo možné stanovit ekonomické ukazatele. Představuje minimální procentuální 

výnosnost energetického opatření.  

V následující tabulce jsou shrnuty veškeré vstupní údaje potřebné pro výpočet 

ekonomických ukazatelů. Pro každý rok je uvedena skutečná spotřeba tepla na ÚT. S 

náklady na TUV nebude při vyčíslení úspor uvažováno, jelikož na ně neměla regenerace 

BD podstatný vliv tak jako na snížení spotřeby tepla na ÚT díky provedení zateplení 

obálky budovy a nížení tepelných ztrát. V dalším sloupci je uvedena cena tepla pro 

příslušný rok. Vynásobením spotřeby tepla a ceny tepla vzniká celková cena za vytápění 

pro příslušný rok. Jak již bylo řečeno jako výchozí rok je zvolen rok 2001, kdy nebyl 

bytový dům zcela zrekonstruován. V tomto roce tedy nejsou vyčísleny žádné provozní 

peněžní toky, jelikož nevzniká žádná úspora spotřeby tepla. Ta je uvažována až od roku 

2002 tedy po provedení regenerace panelového domu. Provozní peněžní toky jsou pro 

roky 2002-2018 stanoveny dle skutečné spotřeby tepla a ceny tepla v jednotlivých letech. 

Cena tepla celkem za rok je vždy v příslušném roce odečtena od ceny tepla celkem za 

výchozí rok 2001. Rozdíl těchto dvou hodnot tvoří v každém roce kladné provozní 

peněžní toky. 
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Tabulka 17 – Provozní peněžní toky projektu 

Rok 
Spotřeba tepla Cena tepla Cena celkem Provozní peněžní 

toky [Kč] ÚT [GJ] [Kč/GJ] za rok [Kč] 

2001 1113,3 341,90 380 637,27 Kč -   Kč 
2002 531,11 363,50 193 058,49 Kč 187 578,79 Kč 
2003 508,4 348,31 177 080,80 Kč 203 556,47 Kč 
2004 435 358,50 155 947,50 Kč 224 689,77 Kč 
2005 404,6 388,00 156 984,80 Kč 223 652,47 Kč 
2006 373,58 481,30 179 804,05 Kč 200 833,22 Kč 
2007 536,7 455,81 244 633,23 Kč 136 004,04 Kč 
2008 358 562,60 201 410,80 Kč 179 226,47 Kč 
2009 428,8 610,95 261 975,36 Kč 118 661,91 Kč 
2010 519 605,55 314 280,45 Kč 66 356,82 Kč 
2011 428,5 605,55 259 478,18 Kč 121 159,10 Kč 
2012 406,7 662,11 269 280,14 Kč 111 357,13 Kč 
2013 388,29 667,92 259 346,66 Kč 121 290,61 Kč 
2014 292 667,92 195 032,64 Kč 185 604,63 Kč 
2015 309 667,92 206 387,28 Kč 174 249,99 Kč 
2016 362 667,92 241 787,04 Kč 138 850,23 Kč 
2017 328 634,80 208 214,40 Kč 172 422,87 Kč 
2018 248 634,80 157 430,40 Kč 223 206,87 Kč 

                  Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá současná hodnota (NPV) 

Vstupní hodnoty pro výpočet NPV už byly uvedeny výše. Provozní peněžní toky byly ale 

stanoveny pouze pro 17 let. Celková délka hodnoceného období je 45 let. Bude tedy 

předpokládáno, že cena tepla se v budoucnu nebude výrazně měnit a pro další roky 

zůstane stejná jako v roce 2018. Spotřebu tepla lze pro následující roky uvažovat také 

stejnou jako v roce 2018 a proto budou v dalších letech hodnocení provozní peněžní toky 

konstantní. 

Čistá současná hodnota je rozdíl veškerých budoucích příjmů a investičních nákladů. 

Peněžní toky je ale nutné diskontovat. Pro každý rok hodnocení je stanovená výše 

diskontního faktoru dle vzorce (2) na str. 24. Pro nultý rok hodnocení je diskontní faktor 

vždy roven jedné a v dalších letech se postupně jeho hodnota snižuje. Peněžní toky se 

pomocí diskontování převádí na jejich současnou hodnotu.  

První krok pro stanovení NPV je výpočet současné hodnoty PV dle vzorce (3) na str. 24. 

Současná hodnota se při výpočtu postupně kumuluje až do posledního roku hodnoceného 
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období, jehož hodnota představuje celkové diskontované příjmy projektu. Dále už je 

možné stanovit ukazatel NPV dle vzorce (4) na str. 25 jako rozdíl současné hodnoty a 

investičních nákladů.  

Přesný výpočet NPV je znázorněn v následující tabulce. Za nultý rok je dosazen rok 2001, 

který nepředstavuje žádné peněžní příjmy, ale jsou v něm zahrnuty investiční náklady.  

Tabulka 18 – Výpočet NPV projektu 

Rok 
Investiční 
náklad (-) 

Provozní 
peněžní toky 

(+) 

Diskontní 
faktor 
[DF] 

Současná 
hodnota 

[PV] 

Kumulovaná 
současná 
hodnota 

[PV] 

Čistá 
současná 
hodnota 
[NPV] 

0 6 200 000 Kč 0 Kč 1,0000 0 Kč 0 Kč -6 200 000 Kč 

1 - 187 579 Kč 0,9901 185 722 Kč 185 722 Kč -6 014 278 Kč 

2 - 203 556 Kč 0,9803 199 546 Kč 385 267 Kč -5 814 733 Kč 

3 - 224 690 Kč 0,9706 218 082 Kč 603 349 Kč -5 596 651 Kč 

4 - 223 652 Kč 0,9610 214 926 Kč 818 274 Kč -5 381 726 Kč 

5 - 200 833 Kč 0,9515 191 086 Kč 1 009 360 Kč -5 190 640 Kč 

6 - 136 004 Kč 0,9420 128 122 Kč 1 137 482 Kč -5 062 518 Kč 

7 - 179 226 Kč 0,9327 167 168 Kč 1 304 650 Kč -4 895 350 Kč 

8 - 118 662 Kč 0,9235 109 582 Kč 1 414 232 Kč -4 785 768 Kč 

9 - 66 357 Kč 0,9143 60 673 Kč 1 474 905 Kč -4 725 095 Kč 

10 - 121 159 Kč 0,9053 109 684 Kč 1 584 589 Kč -4 615 411 Kč 

11 - 111 357 Kč 0,8963 99 812 Kč 1 684 401 Kč -4 515 599 Kč 

12 - 121 291 Kč 0,8874 107 639 Kč 1 792 040 Kč -4 407 960 Kč 

13 - 185 605 Kč 0,8787 163 084 Kč 1 955 124 Kč -4 244 876 Kč 

14 - 174 250 Kč 0,8700 151 591 Kč 2 106 715 Kč -4 093 285 Kč 

15 - 138 850 Kč 0,8613 119 599 Kč 2 226 314 Kč -3 973 686 Kč 

16 - 172 423 Kč 0,8528 147 046 Kč 2 373 359 Kč -3 826 641 Kč 

17 - 223 207 Kč 0,8444 188 471 Kč 2 561 830 Kč -3 638 170 Kč 

18 - 223 207 Kč 0,8360 186 605 Kč 2 748 435 Kč -3 451 565 Kč 

19 - 223 207 Kč 0,8277 184 757 Kč 2 933 192 Kč -3 266 808 Kč 

20 - 223 207 Kč 0,8195 182 928 Kč 3 116 120 Kč -3 083 880 Kč 

30 - 223 207 Kč 0,7419 165 602 Kč 4 848 687 Kč -1 351 313 Kč 

35 - 223 207 Kč 0,7059 157 565 Kč 5 652 426 Kč -547 574 Kč 

38 - 223 207 Kč 0,6852 152 931 Kč 6 115 822 Kč -84 178 Kč 

39 - 223 207 Kč 0,6784 151 417 Kč 6 267 239 Kč 67 239 Kč 

40 - 223 207 Kč 0,6717 149 918 Kč 6 417 156 Kč 217 156 Kč 

45 - 223 207 Kč 0,6391 142 641 Kč 7 144 771 Kč 944 771 Kč 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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V posledním roce hodnoceného období, které je stanoveno v délce 45 let je dosažena 

kladná hodnota NPV = 944 771 Kč. Projekty tohoto typu obvykle vyžadují delší 

hodnocené období. V roce 2018, tedy po 17 ti letech hodnoceného období je NPV rovna 

– 3 638 170 Kč a projekt ještě není zdaleka ekonomicky výhodný. Rozhodovací pravidlo 

NPV udává, že pokud je čistá současná hodnota kladná nebo rovna nule, má se přijmout, 

jelikož přináší výnos nebo pokrývá výši investičních nákladů. Dle výpočtu vychází NPV 

v kladné hodnotě a lze přistoupit ke stanovení vnitřního výnosového procenta projektu. 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Pro stanovení IRR bude použita metoda lineární interpolace, která se skládá z několika 

kroků a vypočítá se dle vzorce (6) na str. 26. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟 +
𝑁𝑃𝑉 +

|𝑁𝑃𝑉 +| + |𝑁𝑃𝑉 −|
× (𝑟 − 𝑟 ) 

kde známe NPV+ 

  r1 

Výpočet se bude držet osnovy pro stanovení hodnoty IRR dle zmíněného interpolačního 

vzorce. 

1) Počáteční odhad IRR (r) 

Tento odhad byl stanoven ještě před výpočtem NPV. Odhadovaná hodnota 

diskontní sazby byla stanovena 1,0 %, jako předpokládaný úrok na spořícím účtu. 

 

2) Výpočet NPV pro odhadované IRR (r) 

Tento výpočet byl proveden v rámci stanovení NPV projektu s diskontní sazbou 

1,0 % a jeho hodnota je 944 771 Kč. 

 

3) Porovnání stanovené hodnoty NPV s rozhodovacími kritérii: 

NPV> 0 …. odhad IRR je nízký (r1 = 1,0 %) 

 

4) Stanovení záporné hodnoty NPV 

Pro výpočet záporné hodnoty NPV je nutné stanovit vyšší diskontní faktor např. 

stanovení diskontní sazby 2,0 %. Dle vzorce (2) na str. 24 byly dopočítány 

hodnoty diskontního faktoru. Na základě těchto hodnot byl proveden výpočet 

NPV pro stejné investiční náklady a provozní peněžní toky jako u předchozího 

výpočtu NPV+ viz. tabulka dále. 
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Tabulka 19 – Výpočet záporné NPV projektu 

Rok 
Investiční 
náklad (-) 

Provozní 
peněžní toky 

(+) 

Diskontní 
faktor 
[DF] 

Současná 
hodnota 

[PV] 

Kumulovaná 
současná 
hodnota 

[PV] 

Čistá 
současná 
hodnota 
[NPV] 

0 6 200 000 Kč 0 Kč 1,0000 0 Kč 0 Kč -6 200 000 Kč 

1 - 187 579 Kč 0,9804 183 901 Kč 183 901 Kč -6 016 099 Kč 

2 - 203 556 Kč 0,9612 195 652 Kč 379 553 Kč -5 820 447 Kč 

3 - 224 690 Kč 0,9423 211 730 Kč 591 283 Kč -5 608 717 Kč 

4 - 223 652 Kč 0,9238 206 620 Kč 797 903 Kč -5 402 097 Kč 

5 - 200 833 Kč 0,9057 181 901 Kč 979 804 Kč -5 220 196 Kč 

10 - 121 159 Kč 0,8203 99 393 Kč 1 512 793 Kč -4 687 207 Kč 

15 - 138 850 Kč 0,7430 103 168 Kč 2 076 696 Kč -4 123 304 Kč 

20 - 223 207 Kč 0,6730 150 212 Kč 2 821 411 Kč -3 378 589 Kč 

25 - 223 207 Kč 0,6095 136 051 Kč 3 529 429 Kč -2 670 571 Kč 

30 - 223 207 Kč 0,5521 123 226 Kč 4 170 702 Kč -2 029 298 Kč 

35 - 223 207 Kč 0,5000 111 610 Kč 4 751 523 Kč -1 448 477 Kč 

40 - 223 207 Kč 0,4529 101 088 Kč 5 277 590 Kč -922 410 Kč 

45 - 223 207 Kč 0,4102 91 559 Kč 5 754 065 Kč -445 935 Kč 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 Na základě tohoto výpočtu je stanoveno NPV- = -445 935 Kč (r2 = 2,0 %). 

5) Dosazení vypočítaných hodnot do interpolačního vzorce, který stanoví 

skutečnou hodnotu IRR. 

𝑰𝑹𝑹 = 1 +
 

|  | |  |
× (2 − 1) = 𝟏, 𝟔𝟖 % 

Vyhodnocení ukazatele IRR dle tabulky č. 2 na str. 26: 

IRR ≥ r 

1,68 > 1,0 projekt je přijatelný 

Vnitřní výnosové procento představuje výnosnost investice za celé hodnocené období. 

Energetická optimalizace panelového domu v Novém Lískovci tedy přináší výnosnost 

1,68 % za celé hodnocené období   
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Diskontovaná doba návratnosti (PO) 

Doba návratnosti představuje dobu, za kterou se vynaložené náklady na realizaci projektu 

vrátí investorovi nazpět pomocí peněžních toků vytvořených v provozní fázi projektu. 

Jako základní ukazatel se využívá prostá doba návratnosti, která udává poměr 

investičních nákladů a ročního CF po dobu životnosti projektu. Tento ukazatel ale 

nezohledňuje časovou hodnotu peněz, proto pro ekonomické zhodnocení energetických 

úspor panelového domu bude použita diskontovaná doba návratnosti.  

Výpočet PO vychází z kumulace diskontovaných CF až do okamžiku, kdy vytvoří výši 

počátečních investičních nákladů. Výše diskontní sazby je použita 1,0 % jak bylo 

stanoveno pro výpočet ekonomických ukazatelů už dříve. Výpočet diskontované doby 

návratnosti byl již předběžně stanoven při výpočtu NPV projektu. Ve sloupci kumulovaná 

současná hodnota PV se sleduje výše peněžních prostředků až do okamžiku dosažení IN 

viz tabulka níže. 

Tabulka 20 – Výpočet kumulované současné hodnoty (PV) 

Rok 
Investiční 
náklad (-) 

Provozní peněžní 
toky (+) 

Diskontní 
faktor [DF] 

Současná 
hodnota 

[PV] 

Kumulovaná 
současná 

hodnota [PV] 

0 6 200 000 Kč 0 Kč 1,0000 0 Kč 0 Kč 

1 - 187 579 Kč 0,9901 185 722 Kč 185 722 Kč 

2 - 203 556 Kč 0,9803 199 546 Kč 385 267 Kč 

5 - 200 833 Kč 0,9515 191 086 Kč 1 009 360 Kč 

10 - 121 159 Kč 0,9053 109 684 Kč 1 584 589 Kč 

20 - 223 207 Kč 0,8195 182 928 Kč 3 116 120 Kč 

30 - 223 207 Kč 0,7419 165 602 Kč 4 848 687 Kč 

35 - 223 207 Kč 0,7059 157 565 Kč 5 652 426 Kč 

36 - 223 207 Kč 0,6989 156 005 Kč 5 808 431 Kč 

37 - 223 207 Kč 0,6920 154 460 Kč 5 962 891 Kč 

38 - 223 207 Kč 0,6852 152 931 Kč 6 115 822 Kč 

39 - 223 207 Kč 0,6784 151 417 Kč 6 267 239 Kč 
                              Zdroj: vlastní zpracování 

Diskontovaní doba návratnosti je dle kumulovaných diskontovaných peněžních toků 

dosažena mezi 38. a 39. rokem hodnoceného období. Pro přesné stanovení diskontované 

doby návratnosti lze využít vzorec (7) na str. 27 do kterého se dosadí počet let spodní 
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hranice intervalu a kumulované peněžní toky spodní a horní hranice intervalu viz 

následující výpočet. 

𝐏𝐎 = 38 +  
    

  
= 𝟑𝟖, 𝟎𝟏 𝐥𝐞𝐭            

Z výpočtu vyplývá, že peněžní prostředky investované do regenerace panelového domu 

se prostřednictvím vyčíslených úspor na vytápění vrátí za 38 let a 4 dny. Pro rozhodování 

o PO platí jednoduché pravidlo, které udává, že čím je doba návratnosti kratší, tím je 

investice příznivější.  V případě energetických úspor panelového domu, je 38 let poměrně 

dlouhá doba, za kterou bude určitě potřeba některé části znovu zrekonstruovat. Tento 

výpočet je ale pouze orientační a časová hodnota peněž odhadnutá.  

Index rentability (IR) 

Index rentability je používán jako doplňkový ukazatel a vypovídá o efektivnosti 

vydaných investičních nákladů. Udává kolik Kč diskontovaného provozního příjmu 

připadá na jednu investovanou Kč.  Při výpočtu se dělí čistá současná hodnota 

investičními náklady viz vzorec (8) na str. 27.   

NPV již bylo stanoveno výše, a to v hodnotě: NPV = 944 771 Kč. 

IR = 944 771/6 200 000 = 0,15 

Pro IR platí rozhodovací pravidlo stejně jako pro IRR viz tabulka č. 3 na str. 27. Za 

přijatelný lze považovat pouze projekt s kladnou hodnotou IR a čím je hodnota vyšší, tím 

je projekt lepší. V případě hodnocení ekonomické efektivnosti energetické optimalizace 

panelového domu Oblá 2 je index rentability kladný, projekt je tedy přijatelný a lze ho 

doporučit k realizaci. Ukazatel IR je roven hodnotě 0,15, což znamená, že jedna 

investovaná koruna vytvoří zisk 0,15 Kč.  
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Náklady životního cyklu (LCC) 

Výpočet nákladů životního cyklu je založen na obdobném principu jako již vypočtená 

čistá současná hodnota. Stejně jako u výpočtu NPV se zde využívá metoda diskontování, 

ale náklady se uvažují pro celý životní cyklus stavby, tj. fázi realizační, provozní i 

likvidační.  

V případě výpočtu LCC pro ekonomickou analýzu energetických úspor panelového domu 

Oblá 2 je k dispozici fáze realizační, tj. náklady na realizaci energetických opatření a fáze 

provozní, kterou představují energetické úspory na vytápění.  

Pro zvolenou diskontní sazbu ve výši 1,0 % bylo vypočteno NPV = 944 771 Kč, přičemž 

investiční náklady činily 6 200 000 Kč. Výpočet LCC je v tomto případě velice 

jednoduchý viz vzorec (9) na str. 28. Jedná se pouze o součet PV projektu a IN což 

společně představuje životní cyklus projektu regenerace panelového domu. Co se týče 

hodnoty PV, ta byla stanovena ve výpočtu NPV (tabulka č. 18 na str. 79) ve sloupci 

kumulovaná současná hodnota a je její výše odpovídá hodnotě ve 45. roce, tj. PV= 

7 144 771 Kč 

LCC = PV + IC = 7 144 771 + 6 200 000 = 13 344 771 Kč 

 

Obrázek 35 – Vývoj životního cyklu budovy při 1,0 % diskontní sazbě (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Náklady životního cyklu jsou citlivé na volbu diskontní sazby. Jelikož v tomto případě 

byla diskontní sazba zvolena pouze odhadem jako potencionální úroková sazba na 

spořícím účtu bude dále provedena analýza citlivosti a pro diskontování budou zvoleny 
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další 3 diskontní sazby. Výsledkem budou grafy ukazující na změnu a poměr výše 

současné hodnoty a celkových nákladů na realizaci.  

Porovnání bude provedeno pro diskontní sazby 0,5 %, 1,5 % a 2 %. Podrobné výpočty 

nákladů životního cyklu stavby v jednotlivých letech hodnoceného období pro všechny 

diskontní sazby jsou uvedeny v příloze. Tyto tabulky slouží jako podklad pro tvorbu grafů 

obsažených v této kapitole. 

Následující tabulka znázorňuje vstupní hodnoty pro výpočet nákladů životního cyklu a 

jejich vyčíslení při diskontní sazbě 0,5 %, kterou by Obecní bytové družstvo v Novém 

Lískovci získalo na spořícím účtu u Wüstenrot. 

Tabulka 21 – Výpočet LCC při 0,5 % diskontní sazbě 

Diskontní sazba 0,5 % 
Náklady Kč % 

Investiční náklad 6 200 000 Kč 0,44 
Kumulovaná současná hodnota PV 8 017 149 Kč 0,56 
Náklady životního cyklu  14 217 149 Kč 100,00 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Při snížení diskontní sazby o polovinu dojde ke zvýšení LCC oproti výchozímu stavu o 

872 378 Kč, což je pro investora příznivá situace. Na následujícím grafu je znázorněný 

poměr vývoje investičních nákladů a LCC při diskontní sazbě 0,5 %. 

 

Obrázek 36 – Vývoj životního cyklu budovy při 0,5 % diskontní sazbě (zdroj: vlastní 

zpracování) 
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V další tabulce jsou uvedeny vstupní hodnoty a hodnota LCC pro diskontní sazbu ve výši 

1,5 %, kterou by Obecní bytové družstvo v Novém Lískovci získalo na spořícím účtu u 

Hello bank.  

Tabulka 22 – Výpočet LCC při 1,5 % diskontní sazbě 

Diskontní sazba 1,5 % 
Náklady Kč % 

Investiční náklad 6 200 000 Kč 0,49 
Kumulovaná současná hodnota PV 6 397 087 Kč 0,51 
Náklady životního cyklu  12 597 087 Kč 100,00 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Při zvýšení diskontní sazby z 1,0 % na 1,5 % dojde ke snížení nákladů životního cyklu o 

747 684 Kč, což už není pro investora natolik příznivé, jako při snížení diskontní sazby o 

0,5 %. Je to dáno větším snižováním současné hodnoty v každém roce hodnoceného 

období. Na následující grafu je vidět pomalejší tempo růstu LCC oproti předchozím 

variantám.  

 

Obrázek 37 – Vývoj životního cyklu budovy při 1,5 % diskontní sazbě (zdroj: vlastní 

zpracování) 

V následující tabulce jsou uvedeny vstupní hodnoty a hodnota LCC v případě, že by došlo 

k dalšímu zvýšení diskontní sazby na 2,0 %. Tu by Obecní bytové družstvo v Novém 

Lískovci získalo na spořícím účtu u ING Konto. Jak už asi vyplývá z předchozích variant, 

hodnota nákladů životního cyklu se bude dále snižovat v důsledku menší časové hodnoty 

peněžních prostředků.  

3 000 000

6 000 000

9 000 000

12 000 000

15 000 000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

N
ák

la
dy

 v
 K

č

Hodnocené období v letetch

Investiční náklad

Náklady životního cyklu LCC



87 
 

Tabulka 23 – Výpočet LCC při 2,0 % diskontní sazbě 

Diskontní sazba 2,0 % 
Náklady Kč % 

Investiční náklad 6 200 000 Kč 0,52 
Kumulovaná současná hodnota PV 5 754 065 Kč 0,48 
Náklady životního cyklu  11 954 065 Kč 100,00 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Při dalším zvýšení diskontní sazby z původního 1,0 % na 2,0 % se náklady životního 

cyklu sníží o 1 390 706 Kč, což už není zanedbatelná částka. Z následujícího grafu je 

zřejmé, že, křivka LCC stoupá nahoru opravdu pozvolna oproti grafu s diskontní sazbou 

0,5 %. 

 Obrázek 38 – Vývoj životního cyklu budovy při 2,0 % diskontní sazbě (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Z provedené analýzy citlivosti na volbu diskontní sazby při výpočtu nákladů životního 

cyklu vyplývá, že čím je diskontní sazba nižší, tím vyšší je současná hodnota PV a díky 

tomu rostou i náklady životního cyklu. S touto definicí úzce souvisí už i vyčíslená čistá 

současná hodnota. Kdyby byla pro výpočet na začátku stanovena diskontní sazba ve výši 

0,5 % hodnota NPV by vyšla určitě daleko vyšší, jelikož časová hodnota peněz by byla 

také vyšší.  

Čím je diskontní sazba vyšší, tím je nižší časová hodnota peněž a zásadně mění poměr 

mezi realizačními náklady a náklady provozními. Z tohoto důvodu se snižují i náklady 

životního cyklu, což je pro investory nepříznivý stav.    
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Návratnost investice (ROI) 

Jako poslední ukazatel ekonomické efektivnosti bude stanoven ROI index, který 

představuje návratnost investice. Vyjadřuje poměr výnosů či změny investice a 

investovaných peněžních prostředků. Výpočet tohoto ukazatele je velice jednoduchý na 

základě vzorce (12) na str. 29. 

ROI [%] = výnosy / investice * 100 

V případě hodnocení energetických úspor panelového domu výnosy představují provozní 

peněžní toky. Ty už byly stanoveny jako rozdíl spotřeby tepla mezi rokem 2001 a 

příslušnými roky po regeneraci BD vynásobené cenou tepla v jednotlivých letech 

hodnocení. Tyto peněžní toky byly dále diskontovány na jejich současnou hodnotu. Už 

při výpočtu NPV byly tyto hodnoty postupně kumulovány. Kumulovaná současná 

hodnota PV projektu s diskontní sazbou 1,0 % byla stanovena ve výši 7 144 771 Kč (viz 

tabulka č. 18 na str. 79, hodnota PV v posledním roce hodnocení). 

Investiční náklady jsou i pro výpočet tohoto ukazatele ve výši 6 200 000 Kč, potom se 

tedy ROI index rovná: 

ROI = (7 144 771 / 6 200 000) * 100 = 115,24 % 

V případě že ukazatel ROI nedosahuje hodnoty 100 %, znamená to ztrátu a realizovat 

projekt se nevyplatí. Pro ekonomické hodnocení BD vychází ukazatel ROI v příznivých 

115,24 %, což znamená, že přináší zisk. Za 45 let hodnocení energetických úspor přinese 

investice 15 % zisk vyčíslený jako peněžní úspory na vytápění. 

Rekapitulace kriteriálních ukazatelů 

Tabulka 24 – Rekapitulace ukazatelů ekonomické efektivnosti 

Ukazatel  
Čistá současná hodnota (NPV) 944 771 Kč 
Vnitřní výnosové procento (IRR) 1,68 % 
Diskontovaná doba návratnosti (PO) 38 let a 4 dny 
Index rentability (IR)               0,15 
Náklady životního cyklu (LCC) 13 344 771,19 Kč 
ROI 115,24 % 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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5.3.3 Analýza rizik 

Cílem této diplomové práce je provedení ekonomické analýzy a analýzy životního cyklu 

projektu. Ekonomická analýza se potýká také s určitou mírou rizika, proto je vhodné 

doplnit návrh potencionálních rizik. Včasná identifikace rizika a návrh vhodných opatření 

pro snížení tohoto rizika vede ke snížení dopadu negativních následků na projekt.    

S rizikem se setkáváme ve všech fázích projektu. Je tedy nutné předvídat rizika a umět 

předejít jejich následkům. Od investičního projektu je očekávána úspěšnost s daným 

cílem. Při provádění regenerace panelového domu, bylo očekáváno, že úspora spotřeby 

tepla bude minimálně 65 %. Je nutné počítat s riziky, které lze ovlivnit, ale také s těmi, 

které přijdou neočekávaně. Může to být např. neočekávaně velké zvýšení ceny tepla, což 

by mělo za následek daleko vyšší náklady na vytápění pro BD. 

Zpracování analýzy rizik se řídí dle následující osnovy: 

1) určení faktorů rizika 

2) stanovení významnosti faktorů rizika 

3) stanovení rizika projektu 

Jak již bylo zmíněno, riziko se vyskytuje ve šech fázích projektu. Lze tedy uvažovat riziko 

např. projektové dokumentace, realizace, tržní, finanční, politické atd. Tato rizika se dále 

dělí podle času, tzn. v jaké fázi životnosti projektu se objevují.  

Faktor rizika projektu, je v podstatě veličina, jejíž možný budoucí vývoj může ovlivnit 

hospodářský výsledek nebo kritéria ekonomické efektivnosti projektu. To znamená, že 

ovlivňují úspěšnost projektu. Jednotlivé rizikové faktory, které jsou určeny níže mají 

svoji pravděpodobnost (P) a intenzitu dopadu (ID). Pro každý projekt se stanoví tzv. 

klasifikační stupnice, dle které se význam rizika hodnotí.  

Tabulka 25 – Klasifikační stupnice 

Stupeň významnosti 
Pravděpodobnost 

(P) 
Intenzita 

dopadu (ID) 

Velmi malý (VM) 1 1 
Malý (M) 2 2 
Střední (S) 3 4 
Významný (V) 4 8 
Zvláště významný (ZV) 5 16 

   Zdroj: vlastní pracování 
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Na základě ohodnocení pravděpodobnosti a intenzity dopadu konkrétního rizikového 

faktoru lze stanovit číselné ohodnocení významnosti rizikových faktorů. To se provádí 

polokvantitivním hodnocením, kdy ve sloupcích matice jsou uvedeny pravděpodobnosti 

(1-5) a v řádcích intenzita dopadu (1-16). Ohodnocení významnosti faktorů rizika se 

provede vynásobením hodnot pravděpodobnosti a intenzity dopadu (viz tabulka 25). Tato 

tabulka je rozdělena do dvou částí. V jedné části se vyskytují zanedbatelná a mírná rizika 

a ve druhé části jsou rizika významná a vážná. Nízká rizika nabývají hodnot 1–10 a 

vysoká rizika hodnot 12–80. 

Tabulka 26 – Číselné ohodnocení významnosti rizikových faktorů 

Ohodnocení 
intenzity dopadu 

(ID) 

Ohodnocení pravděpodobnosti (P) 
VM M S V ZV 

1 2 3 4 5 

16 ZV 16 32 48 64 80 

8 V 8 16 24 32 40 

4 S 4 8 12 16 20 

2 M 2 4 6 8 10 

1 VM 1 2 3 4 5 
   Zdroj: vlastní zpracování 

Dále je zpracován seznam rizikových faktorů. Seznam rizik se dělí z několika pohledů na 

riziko projektové dokumentace, realizace, ekonomické riziko, tržní, finanční a vnější 

riziko. Ke každému riziku jsou dále přiřazeny různé rizikové faktory, které jsou následně 

popsány, zařazeny do fáze projektu a nakonec ohodnoceny. U každého rizikového faktoru 

je tedy určen jeho význam a riziko s nejvyšším ohodnocením se stává pro projekt nejvíce 

nebezpečné.  

V následující tabulce jsou uváděny ve sloupci „fáze“ jednotlivé fáze životnosti projektu, 

ve kterých může riziko nastat. Užívány jsou následující zkratky: 

PI  Předinvestiční fáze 

R  Fáze realizace 

P  Provozní fáze
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Tabulka 27 – Seznam rizik a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií 

Riziko Ozn. Rizikové faktory Popis rizikových faktorů Fáze P ID P x ID 

Projektové 
dokumentace 

A Špatně zpracovaná či neúplná PD 
Přepracování PD, možné zdržení jednotlivých fází 
projektu 

PI, R 4 8 32 

B Nesoulad s plány projektu Nedodržení smluvených zásad PI 2 2 4 

Riziko 
realizace 

C Kvalita stavebních prací Špatně zvolený dodavatel R 3 8 24 
D Nekvalitní materiál Nízká životnost, neplnění účelu energetických úspor R 3 8 24 
E Nedodržení harmonogramu stav. prací Prodloužení doby regenerace BD R 2 2 4 
F Špatný technologický postup Vady na provedených částech rekonstrukce BD R 2 8 16 
G Neodbornost pracovníků Špatné provedení technologických postupů R 1 8 8 

Ekonomické 

H Chybný odhad nákladů Řešení pokrytí investičních nákladů PI 1 4 4 

I Překročení investičních nákladů 
Nepředvídatelné výdaje: změny v PD, špatně 
navržený rozpočet 

PI, R 1 8 8 

Tržní 
K Navýšení ceny nájmů v BD Finanční nedostupnost bytů, nízký počet nájemníků P 1 4 4 
L Riziko poptávky V blízkosti jsou umístěny lepší a dostupnější BD PI, R, P 3 4 12 

Finanční 
M Neschopnost platit závazky Nedostatek PP pro platbu úvěru, insolvence, bankrot P 1 16 16 
N Nedostatečné finanční zdroje Nezískání dotace, úvěru PI, R 2 16 32 
O Volné byty k pronájmu v BD Nízké příjmy z nájmů, neschopnost platit závazky R, P 2 4 8 

Vnější  

P Rizika z vyšší moci Špatné počasí, požár, … R, P 2 8 16 

Q Vnik problémů ve stavebním řízení 
Prodloužení předinvestiční fáze, ovlivnění realizace 
projektu 

PI, R 3 8 24 

R Legislativní riziko Ovlivnění nákladů na regeneraci BD PI, R 1 4 4 
                    Zdroj: vlastní zpracování
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Dle zpracovaného seznamu rizikových faktorů a určení významnosti těchto rizikových 

faktorů lze identifikovat rizika s nejvyšším hodnocením, které nejvíce ohrožují projekt. 

Pro zjištění nejvýznamnějšího rizika slouží poslední sloupec tabulky, ve kterém je 

hodnota pravděpodobnosti vynásobená intenzitou dopadu. Toto hodnocení však provádí 

každý dle svého uvážení, proto nemusí být úplně odpovídající skutečnému riziku. Pro 

energetickou optimalizaci panelového domu v Novém Lískovci se jeví jako 

nejvýznamnější riziko špatně zpracovaná projektová dokumentace a zároveň 

nedostatečné finanční zdroje. Toto hodnocení je však stanoveno pouze na základě 

subjektivního úsudku.  V následující tabulce jsou uvedeny rizikové faktory, které nejvíce 

ohrožují projekt. 

Tabulka 28 – Rizikové faktory, které nejvíce ohrožují projekt 

Ozn. Rizikový faktor P x ID 
N Nedostatečné finanční zdroje 32 
A Špatně zpracovaní či neúplná PD 32 
C Kvalita stavebních prací 24 
D Nekvalitní materiál 24 
Q Vnik problémů ve stavebním řízení 24 

          Zdroj: vlastní zpracování 

O první příčku se dělí nedostatečné finanční zdroje a špatně zpracovaná projektová 

dokumentace. Jelikož na provedení regenerace panelového domu Oblá 2 použilo Obecní 

bytové družstvo pouze 26 % vlastních peněžních prostředků a zbylých 74 % kryl úvěr a 

dotace, bylo opravdu závislé na poskytnutí dalších finančních zdrojů. V době provádění 

regenerace panelového domu nebyla moc známa problematika zateplování, vznikaly tedy 

dohady o tloušťce tepelné izolace obvodového pláště. Tento problém by se dal zařadit 

mezi problémy se zpracováním projektové dokumentace. 

Dalším významným rizikovým faktorem je kvalita stavebních prací. Špatná volba 

dodavatele může potkat kohokoli a je obtížné tuto situaci v průběhu provádění stavebních 

prací řešit. S tímto problémem může souviset i další rizikový faktor, a to použití 

nekvalitního materiálu. To by se při zateplení panelového domu jistě rychle projevilo 

v nízké úspoře tepla nebo viditelnými poruchami na rekonstruovaných částech. Během 

hodnocených let energetických úspor BD není v žádném roce nějaký markantní výkyv. 

Nepředpokládá se tedy, že by byl během provádění regenerace panelového domu použit 

nesprávný technologický postup ani nekvalitní materiál. Po dobu provozu, což je 17 let, 

panelový dům nevykazuje žádné vady na obvodovém plášti a úspora spotřeby tepla je 

stále velice příznivá a pohybuje se okolo 65 % jak stanovil energetický audit.  
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5.3.4 Vyhodnocení ekonomické analýzy  

Cílem této kapitoly bylo stanovení ekonomických ukazatelů. Diskontní sazba byla 

zvolena 1,0 % na základě předpokládané úrokové sazby, kterou by Obecní bytový fond 

v Novém Lískovci získal, kdyby každý rok ukládal peníze na spořící účet u Air Bank a 

délka hodnoceného období byla zvolena 45 let. Nejdříve byla stanovena čistá současná 

hodnota, která má na konci hodnoceného období kladnou hodnotu ve výši 944 771 Kč. 

Dále bylo stanoveno vnitřní výnosové procento, které vyšlo také kladně a to 1,68 %, což 

znamená, že výnosnost projektu za celé hodnocené období činí 1,68 %.  Následně byla 

stanovena diskontovaná doba návratnosti, ve které byla zohledňována časová hodnota 

peněz. Bylo stanoveno, že projekt vytvoří výnosy ve výši investičních nákladů za 38 let 

a 4 dny. Dále byl stanoven index rentability, dle kterého jedna investovaná koruna přinese 

zisk 0,15 Kč.  

Dále byly stanoveny náklady životního cyklu projektu ve výši 13 344 771,19 Kč při 

diskontní sazbě 1,0 %. Byla provedena citlivostní analýza, jejíž výsledkem je velká 

závislost zvolené diskontní sazby na výsledných nákladech životního cyklu. Čím je 

zvolena diskontní sazba vyšší, tím je nižší NPV projektu a tím se snižují i náklady 

životního cyklu. Jako poslední byl stanoven ukazatel ROI. Ten představuje návratnost 

investice a jeho výsledek 115,24 % vyjadřuje 15% zisk, který představují peněžní úspory 

na vytápění panelového domu. 

Všechny zmíněné ukazatele vyšly příznivě, některé velmi dobře, takže na základě těchto 

výpočtů lze konstatovat, že celý projekt měl smysl, ale je třeba na něj nahlížet 

v dlouhodobém časovém úseku. Od realizace energetických úspor panelového domu 

Oblá 2 již uplynulo 17 let, ale projekt je stále nerentabilní. To znamená, že návratnost 

investice ještě nevychází a hodnota NPV je záporná, a to ve výši – 3 638 170 Kč. Za 

zlomový rok lze považovat okamžik, kdy se budou rovnat výnosy projektu investičním 

nákladům. Tomu odpovídá diskontovaná doba návratnosti, která udává, že v roce 2039 

začne projekt přinášet zisk. V tomto roce také přechází záporné hodnoty na kladné, z toho 

důvodu bylo nutné zvolit dlouhé hodnocené období.  

Hodnocení projektu je uvažováno v délce 45 let, na jehož konci, tj. v roce 2046 vycházejí 

všechny ukazatele kladné. Z ekonomické analýzy tedy vyplývá, že regenerace 

panelového domu v Novém Lískovci za účelem snížení energetické náročnosti měla 

smysl a přináší užitek. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provedení ekonomické analýzy a analýzy životního cyklu 

za účelem posouzení investičních požadavků referenčních budov. Rozhodování o 

realizaci investičních projektů představuje dlouhý a složitý proces. Každá budova 

prochází během své existence několika fázemi životního cyklu. Časový horizont je velmi 

dlouhý a stanovení nákladů pro celou dobu životnosti je opravdu složité. Pomocí metody 

nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC) lze stanovit náklady na fázi realizační, 

provozní i likvidační.  

Teoretická část byla věnována obecným pojmům související s problematikou 

investování, řízení rizika projektu a veškerým peněžním tokům, které vznikají při 

realizaci projektu. Dále byl podrobně popsán postup hodnocení ekonomické efektivnosti 

investic, ukazatele ekonomické efektivnosti, náklady životního cyklu a ROI index. 

Obsáhlou kapitolu tvoří panelová výstavba v ČR. Ta byla věnována obecné historii 

panelové výstavby, typům panelových soustav a výstavbě a regeneraci panelových domů 

v Novém Lískovci. Byly popsány různé způsoby, jak docílit energetických úspor 

panelového domu např. zateplením obvodového pláště, zateplením podlahy na terénu, 

střechy nebo výměnou oken a dveří. Poslední kapitola teoretické části řešila energetickou 

optimalizaci budov. Konkrétně stanovení energetické náročnosti budovy, postup zařazení 

budovy do třídy energetické náročnosti, vystavení průkazu energetické náročnosti a 

energetického štítku obálky budovy a postup výpočtu tepelných ztrát objektu obálkovou 

metodou. Dále byla řešena problematika rozúčtování nákladů na vytápění, která se 

provádí na základě zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související 

s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 

a vyhláškou č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu 

teplé vody pro dům. 

Po obsáhlém zpracování teoretické části bylo přistoupeno k případové studii, ve které se 

řešila analýza energetické optimalizace panelového domu Oblá 2 nacházející se 

v městské části Nový Lískovec statutárního města Brna. V úvodu byla charakterizována 

městská část a stávající stav panelového domu. Na konci roku 2001 byla provedena 

regenerace panelového domu, jejíž rozsah je blíže specifikován. Dále bylo provedeno 

energetické zhodnocení panelového domu, které se věnovalo vyčíslení spotřeby tepla na 

vytápění pro všechny roky hodnoceného období. Jako výchozí rok, od kterého se odvíjí 

úspora tepla pro roky následující byl zvolen rok 2001, kdy nebyl panelový dům zateplen. 

V přehledných tabulkách jsou uvedeny průměrné spotřeby tepla v jednotlivých měsících 

roku a dále jsou vyčísleny úspory tepla v jednotlivých letech hodnoceného období v 
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jednotkách (GJ, kWh/(m2.rok)). Výpočtem bylo dokázáno, že odhadované úspory na 

vytápění ve výši 65 %, které stanovil energetický audit je dosaženo ve více jak polovině 

hodnoceného období a regeneraci panelového domu lze považovat za efektivní. Dále byl 

panelový dům zařazen do třídy energetické náročnosti. Pro stav před regenerací v roce 

2001 BD splňoval podmínky třídy D, tedy nevyhovující. Pro roky 2002-2018 byl BD 

zařazen do třídy energetické náročnosti dle průměrné hodnoty spotřeby tepla a je 

dosažena třída B, tedy úsporná.  

Nejdůležitější částí je ekonomické zhodnocení BD. Úspory na vytápění byly převedeny 

na peněžní prostředky, které v jednotlivých letech tvoří výnosy projektu. Dále byly 

stanoveny veškeré peněžní toky projektu, výše diskontní sazby 1,0 % a délka 

hodnoceného období 45 let. Následně byl proveden výpočet ekonomických ukazatelů 

(NPV, IRR, PO, IR, LCC, ROI). Všechny ukazatele vyšly kladné a pro projekt příznivé, 

z čehož vyplývá, že regenerace panelového domu měla smysl. Návratnost investice je 

stanovena za 38 let a 4 dny, z tohoto důvodu bylo uvažováno tak dlouhé hodnocené 

období od roku 2001 až do roku 2046. Na analýzu životního cyklu byla aplikována 

citlivostní analýza, jejíž výsledkem je, že čím nižší je diskontní sazba, tím vyšší je 

současná hodnota peněžních prostředků a tím vyšší jsou i náklady životního cyklu a 

naopak. 

Výsledek práce ukázal, že regenerace panelového domu má v delším časovém horizontu 

smysl a může být dosaženo i více jak 65% úspory peněžních prostředků na vytápění, což 

není zanedbatelná částka.  
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atd.  a tak dále 

BD  bytový dům 
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č.  číslo 
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