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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti 

využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména bioplynu z čistírny odpadních vod.  

Cílem této práce je vytvořit studii proveditelnosti daného projektu a posoudit jeho 

efektivnost, udržitelnost a realizovatelnost. Výstupem této práce je doporučení pro 

zadavatele studie, zda projekt přijmout a realizovat. 

 

Abstract 

This master's thesis deal with issues project management in the use of renewable energy 

especially biogas from the waterwaste treatment plant. 

The purpose of this thesis is to create feasibility study and assess its effectiveness, 

sustainability and implementation. The output of this thesis is recommendation for the 

study sponsor if the project adopt and implement. 

 

Klíčová slova 

Projekt, projektový management, studie proveditelnosti, obnovitelné zdroje energie, 

bioplyn, kogenerační jednotka. 
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Úvod  

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal změnu legislativních podmínek 

nejen v oblasti podnikání. Tímto důležitým mezníkem v minulosti začal být kladen 

důraz na ekologický způsob výroby a obecně do podvědomí společnosti vstoupila 

odpovědnost za záchranu životního prostředí. 

V návaznosti na to byla zpracována tato diplomová práce, která se v teoretické části 

zabývá managementem obecně, problematikou projektového managementu, definuje 

projekt obecně, zahrnuje požadavky na studii proveditelnosti projektu a částečně 

vstupuje do problematiky obnovitelných zdrojů energie. 

Praktická část této diplomové práce následně analyzuje současný stav Čistírny 

odpadních vod ve Valašském Meziříčí, ve které provozovatel zvažuje zavedení 

kogenerační jednotky (kombinované zařízení na výrobu elektrické energie a tepla, které 

jako palivo používá obnovitelný zdroj energie bioplyn, který je vyprodukován přímo 

v ČOV procesem čištění odpadních vod) za účelem snížení provozních nákladů. 

Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti projektu s názvem 

Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí a vyhodnocení efektivity a 

realizovatelnosti projektu. Studie proveditelnosti projektu zahrnuje stručný popis 

projektu, jeho dopad na životní prostředí, ekonomickou analýzu pomocí základních 

ukazatelů finanční analýzy investičních projektů, harmonogram projektu a závěrečné 

vyhodnocení s doporučením pro zadavatele studie proveditelnosti.  

Přesto, že požadavek Evropské unie na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie 

v celkové spotřebě v roce 2010 nebyl dosažen, lze říci, že se situace v tomto odvětví rok 

od roku zlepšuje a stále více podnikatelů se zamýšlí nad zachováním přírodního 

bohatství dalším generacím. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Management obecně 

 

V první kapitole této diplomové práce je potřeba stručně se zmínit o managementu 

obecně z důvodu návaznosti na další kapitoly, které pojednávají o specifickém druhu 

managementu-projektovém managementu, který z obecného pojetí managementu 

vychází.  

Management lze obecně chápat jako řízení, vedení či správu činností, které by měly vést 

k dosažení stanoveného cíle. (7) 

Existuje mnoho definic managementu a pro znázornění „odlišností“ jednotlivých pojetí 

uvedeme definice podle dvou celosvětově uznávaných odborníků. Management dle 

Henriho Fayola zahrnuje procesy plánování, organizování, přikazování, koordinace a 

kontroly. Vedle toho definoval Robbins management jako proces plánování, 

organizování, leadershipu a kontroly. 

 

1.2 Projektový management 

 

1.2.1 Základní předpoklad 

Aby mohl být projektový management definován a aplikován v daném podniku pro 

řízení daného projektu, je nezbytné nejprve stanovit cíle projektu, kterých by mělo být 

dosaženo v daném čase a při stanovených nákladech. 

Pro stanovení a popsání cíle projektu je nezbytné uvědomit si vlastní současnou situaci 

a výchozí pozici, jen tak může dojít k vypracování plnohodnotného plánu, který povede 

k dosažení stanoveného cíle.  

Cíle by měly splňovat pět obecných pravidel, zkráceně označovaných SMART, tzn., 

měly být specifické, měřitelné, přidělitelné, dosažitelné a termínované neboli časově 

ohraničené. 
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Obvykle je nezbytné určit globální cíl projektu, tj. jediný hlavní cíl, který určuje směr 

projektu a je totožný s konečným výsledkem. Globální cíl je zpravidla rozpracován na 

podrobnější konkretizované dílčí cíle projektu, které by měly sloužit pro snadnější 

pochopení zadání pro realizátora projektu. (10) 

 

1.2.1.1 Charakteristiky cílů 

 

Definovaným cílům bývají zpravidla přisuzovány následující charakteristiky, které by 

měl každý cíl splňovat: 

· Přesný popis výstupu, který má být dosažen či vytvořen, 

· stanovený časový rámec, který je nezbytný pro dosažení nebo vytvoření 

výstupu, 

· určená měřítka, která budou sloužit pro posouzení dosažení či vytvoření 

výstupu, 

· podmínky upřesňující představy zadavatele o způsobu dosažení nebo vytvoření 

výstupu. (10) 

 

1.2.2 Definice projektového managementu 

1.2.2.1 Project Management Institute (PMI)
1
 

 

„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 

aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“(10) 

 

                                                 
1
 PMI-Project Management Institute je vedoucí členská asociace, která je zaměřena na projektové řízení. 

Působí ve více než 180 zemích světa a má více než 0,5 milionů členů. Tato asociace definuje odborné 

standardy, nabízí certifikace, podporuje kariérní a odborný rozvoj apod.  

Zdroj: http://www.pmi.cz/index.php/cs/who-are-we.html. 
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1.2.2.2 Prof. Harold Kerzner, Ph.D, 
2
 

 

„Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, 

řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 

pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ (10) 

 

1.2.2.3 J.Doležal, B.Lacko, P.Máchal a kolektiv 

 

„Projektové řízení neznamená jen používání metod a technik, ale znamená především 

určitou filosofii a styl práce, určitý způsob myšlení.“ (2) 

 

1.2.2.4 Vladimír Němec 

 

„Jde o určitou filosofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí 

být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určené strategie 

a při současném využití specifických projektových postupů, nástrojů a technik 

V projektovém managementu je specifické to, že jde o neopakovatelný proces vylučující 

rutinní přístup.“  (7) 

 

 

 

 

                                                 
2
 Prof. Harold Kerzner, Ph.D. je členem Mezinárodního institutu pro vzdělávání IIL-International Institute 

for Learning a je to celosvětově uznávaný odborník a specialista na projekty a projektové řízení.  

 

Zdroj: http://www.iil.com/Kerzner/about.asp. 
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1.2.3 Základny projektového managementu 

Z výše uvedené definice Prof. Harolda Kerznera, Ph.D. vyplývají základní 

charakteristiky projektového managementu-základny projektového managementu také 

často označovány jako trojimperativ nebo také magický trojúhelník, které určují prostor, 

v němž se vytváří produkt projektu3
: 

· Čas, 

· dostupnost zdrojů, 

· náklady. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Základny projektového managementu 

Zdroj: (10) 

Obrázek 1 vysvětluje pevnou provázanost mezi jednotlivými charakteristikami, mezi 

časem, náklady a dostupnosti zdrojů. Pokud budeme chtít např. zkrátit čas, za který se 

má projekt zrealizovat, pak musíme počítat s vyššími náklady a se změnou 

v dostupnosti zdrojů. Trojimeparativ odpovídá na otázky CO, KDY a ZA KOLIK. 

Pro úspěšnou realizaci projektu a pro jeho ukončení je nezbytné, aby tyto uvedené 

charakteristiky byly udržovány v rovnováze. K tomu, aby docházelo k rovnováze výše 

uvedených charakteristik, slouží plán projektu, který sled prací koordinuje a monitoruje 

nakolik je daný systém udržován v rámci stanovených limitů. 

                                                 
3
 Produktem projektu bývá často označovaný cíl projektu, jeho výsledek či výstup. Obvykle jde o 

jedinečný produkt, předmět či službu. 
 

Zdroj: (10) 

Náklady Čas 

Dostupnost zdrojů 

  Předmět 

  projektu 
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Dobře stanovený plán by měl mít pak tedy za následek vysokou pravděpodobnost 

dokončení projektu, avšak musíme brát v úvahu i vlivy vyvolávající změny a rizikové 

situace. (10) 

 

1.2.3.1 Plán projektu 

 

Vytvoření plánu projektu je proces, ve kterém probíhá definování předmětu projektu, 

vytvoření odhadů, předpokladů a návrhů, jejich optimalizace a v konečné fázi tohoto 

procesu dochází k vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. (10) 

Plán projektu je určen zejména pro komunikaci uvnitř projektového týmu a také mezi 

managementem společnosti, která je dodavatelem projektu a projektovým týmem. (10)  

V podstatě se jedná o dokument, který obsahuje seznam prací a popis činností, které 

musí být v průběhu projektu vykonány. Tento dokument se vytváří v návaznosti na 

předem vytvořené definici předmětu projektu, která je spolu s plánem projektu součástí 

procesu plánování projektu. (10)  

 

1.2.4 Pět základních prvků projektového managementu 

Projektový management podle světových odborníků Mooze, Forsberga a Cottermana 

obsahuje pět základních prvků, mezi které je řazena: 

· Projektová komunikace 

V oblasti projektové komunikace se jedná o vytvoření prostředí, ve kterém bude 

docházek k efektivnímu dorozumívání všech účastníků projektu, projektového 

manažera a členů projektového týmu. 

 

· Týmová spolupráce 

Týmovou spoluprací se má na mysli zavedení principů kooperace a nastolení 

důvěry mezi účastníky projektu k dosažení stanovených cílů. 
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· Životní cyklus projektu 

Životní cyklus je představován sledem jednotlivých fází projektu a uvedením 

podmínek přechodu z jedné fáze životního cyklu projektu do druhé. Každá fáze 

je ukončená danou činností, která předává informace následující fázi. 

 

· Vlastní součásti projektového managementu 

Mezi vlastní součásti projektového managementu můžeme zařadit např. 

požadavky projektu, varianty organizační struktury, projektový tým, metodiky 

pro plánování, projektovou kontrolu, okamžitý stav projektu, manažerské styly 

řízení apod. 

 

· Organizační závazek 

Organizační závazek zpravidla obsahuje pověření manažera řízením projektu, 

podporu založenou na organizační struktuře, finanční a jiné zdroje pro realizaci 

projektu, technologie a metodologie. (10) 

 

1.2.5 Obsah projektového managementu 

Obvykle management projektu zahrnuje řízení následujících činností a prvků: 

· Integrace 

Integrace je považována za jednu z klíčových funkcí manažera, díky které 

koordinuje různé aktivity, snahy, výsledky a zájmy tak, aby projekt dosáhl 

stanovených cílů. Účinná integrace se skládá ze: sestavení plánu projektu, 

operativního řízení projektu, řízení změn projektu, vedení manažerem. Všechny 

tyto složky jsou pro účinnou integraci nezbytné. (2)  

 

· Času 

Řízení času probíhá na základě předem zpracovaného harmonogramu projektu, 

který udává, v jakých termínech a časových intervalech budou práce na projektu 

uskutečňovány. Harmonogram projektu obsahuje milníky a důležité termíny 

projektu, vazby mezi jednotlivými činnostmi apod. (10) 
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· Nákladů 

Při řízení nákladů je nutno vycházet z toho, že každý projekt má svůj životní 

cyklus a v každé fázi toho životního cyklu dochází k čerpání nákladů, proto je i 

v každé fázi nutno tyto náklady řídit. (10)  

Možnost ovlivnění investičních nákladů v jednotlivých fázích projektu 

znázorňuje obrázek 3 této diplomové práce.  

 

· Jakosti projektu 

Řízení jakosti projektu vychází z Plánu řízení jakosti-kvality, kde jsou popsány 

jednotlivé postupy, procesy a žádané limity měření kvality. Tento plán obsahuje 

politiku budování kvality v průběhu projektu, metriky pro kontrolní procesy 

řízení kvality, metodické pokyny, normy, standardy atd. (10)  

 

· Lidských zdrojů 

Celkový úspěch projektu je dán spoluprací celého projektového týmu, proto je 

nezbytné tento projektový tým také řídit, aby bylo dosaženo požadovaného 

výsledku. Řízení projektového týmu zahrnuje činnosti, které se týkají 

obsazování pracovních pozic, školení, udělování pokynů a vyžadování jejich 

splnění, motivace, delegování pracovních povinností, konzultace, dohled nad 

vykonávanou pracovní činností. (10)  

 

· Komunikace v projektu 

Pro zajištění řízení komunikace v projektu slouží Komunikační plán, který 

popisuje, jaké informace budou sdíleny, kdo musí danou informaci obdržet, 

jakou formou budou informace předávány ostatním členům projektového týmu 

nebo osobám, které stojí mimo projektový tým, apod. (10)  

 

· Projektových rizik 

Obecně lze říci, že rizika jsou události nebo jevy, které se mohou, ale nemusí 

v průběhu projektu vyskytnout. Mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na 

průběh projektu a je potřeba s nimi v projektovém plánu počítat. 
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V projektovém managementu by se mělo jednat o řízení neurčitých jevů, jejichž 

výskyt má dopad na cíl projektu. Řízení rizik by mělo probíhat po celou dobu 

trvání projektu a v podstatě se jedná a činnosti preventivní nebo korektivní, které 

mají odstraňovat dopady negativních vlivů na projekt. (6)  

 

1.2.6 Subjekty projektového managementu 

Mezi základní subjekty projektového managementu můžeme zařadit: 

· Manažera projektu, 

· asistenta manažera projektu, 

· projektovou kancelář, 

· projektový tým. 

 

1.2.6.1 Manažer projektu 

 

Manažer projektu je klíčová osoba celého projektu, která je odpovědná za splnění cílů a 

řídí celý projekt od tvorby projektového plánu až po předání projektového výstupu 

zákazníkovi nebo zadavateli. Manažer projektu plánuje, řídí, koordinuje a kontroluje 

veškeré činnosti, které s projektem souvisí. (10)  

 

1.2.6.2 Asistent manažera projektu 

 

Tato pozice je obsazovaná v případě, pokud ji rozsah projektu vyžaduje. Náplní práce 

asistenta manažera projektu je plnit dílčí úkoly manažera projektu a asistovat v oblasti 

plánování dílčích aktivit, dále je v jeho kompetenci koordinace úkolů mezi členy 

projektového týmu. Jeho povinností je i podávání hlášení manažerovi projektu. (10)  
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1.2.6.3 Projektová kancelář 

 

Projektová kancelář je zpravidla tvořena manažerem projektu, který vede projektovou 

kancelář, a jeho asistentem (v případě, že to rozsah projektu vyžaduje) a je podpůrným 

administrativním orgánem projektového managementu. Úkolem projektové kanceláře je 

zabezpečit informační toky projektu, obstarat administrativu a dokumentaci a podpořit 

kontrolní procesy projektu. (10)  

 

1.2.6.4 Projektový tým 

 

Projektový tým je výkonným subjektem projektového managementu a je tvořen 

osobami, které jsou pověřeny realizováním určité práce, která byla přesně zadaná a jejíž 

výsledek byl rovněž definován. Existence projektového týmu je vázána na dobu 

existence projektu. Projektový tým podléhá řízení projektového manažera. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Zjednodušená organizační struktura projektu 

Zdroj: (10) 
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1.3 Projekt 

1.3.1 Definice projektu 

V dřívější projektové praxi se pojem projekt definoval jako návrh, plán či námět nebo 

také jako vypracování určitého úkolu včetně jeho grafického znázornění. (7)  

V současnosti definujeme projekt jako řízený proces, který má stanovený začátek a 

konec, kdy předpokládaný objem vstupů nemusí vždy odpovídat získanému objemu 

výstupů. Abychom mohli projekt řídit, musíme nejdříve stanovit minimálně cíl projektu 

a vstupy, které jsou k dispozici. Projekt je vždy jedinečný a neopakovatelný. (7)  

Úspěšnost projektu je dána splněním trojimerativu (cíl, čas, náklady), ale praxe 

projektového řízení používá tzv. kritéria úspěchu projektu, podle kterých projektový 

manažer posuzuje poměrný úspěch nebo neúspěch projektu. Tato kritéria musí být 

srozumitelná, jednoznačná a měřitelná a mohou se v průběhu projektu upravovat. (2)  

 

1.3.1.1 Project management institut (PMI) 

 

„Projekt je úsilí dočasně vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 

určitého výsledku.“ (10)  

 

1.3.1.2 Prof. Harold Kerzner, Ph.D. 

 

„Projekt je jakýkoli jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

· dán specifický cíl, který má být realizací splněn 

· definováno datum začátku a konce uskutečnění 

· stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ (10)  
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1.3.1.3 Vladimír Němec 

 

„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

ukončení a zahájení.“ (7)  

 

1.3.2 Dělení projektů podle časového rámce 

Projekt souvisí s dočasností. Dočasnost znamená to, že každý projekt má časový rámec. 

Podle časového rámce rozlišujeme projekty podle: 

· Data zahájení a data ukončení, 

· data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, 

· data zahájení a konstatováním tím, že díky nějaké příčině nelze stanoveného cíle 

dosáhnout. (10)  

 

1.3.3 Charakteristické vlastnosti projektu 

V případě řešení určitého projektového záměru by měl projektový manažer vzít v úvahu 

určité charakteristické vlastnosti projektu: 

· Cíl, který má být dosažen,  

· kvalita, s jakou má být cíle dosaženo, 

· zdroje, pomocí nichž má být cíle dosaženo, 

· čas, ve kterém má být cíl naplněn, 

· náklady, rozpočet, 

· rizika, jak se jim vyhnout nebo postup v případě, kdy nastanou, 

· omezení, která budou projekt ovlivňovat. (23) 
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1.3.4 Druhy projektů 

 

Druh projektu Specifikace 

Spojené s výstavbou 

(investiční) 

Všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná nová 

výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 

Výzkumné a vývojové Projekty řešící inovace od 3. řádu výše 

Technologické Projekty zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 

Organizační 
Projekty změn určitých struktur (např. systému řízení) nebo 

uspořádání významných akcí 

Tabulka 1: Druhy projektů 

Zdroj: (7) 

 

1.3.5 Obecný popis životního cyklu projektu 

1.3.5.1 Definice životního cyklu projektu 

 

„Životní cyklus projektu je soubor obecně následných fází projektu, jejichž názvy a 

počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažovaná.“ (10) 

 

1.3.5.2 Fáze životního cyklu - první pojetí 

 

· Vypracování konceptuálního návrhu 

V této fázi probíhá formulace základních záměrů, hodnocení přínosů projektu a 

hodnocení dopadů realizace, odhady nákladů a potřebného času a předběžná analýza 

rizik. (10) 
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· Definice projektu 

Součástí definice projektu je zpřesnění výsledků konceptuálního návrhu. Patří sem 

diversifikace cílů, výpočet subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava metodik a 

disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, vytvoření realistického 

časového rámce, vytvoření rozpočtu nákladů, analýza rizik a příprava detailních plánů 

na realizaci projektu. (10) 

 

· Produkce 

Jedná se o realizaci projektu, kam spadá řízení prací a subdodávek, kontrola postupů 

podle časového harmonogramu a podle rozpočtu, řízení komunikace a projektové 

dokumentace, kontrola kvality apod. (10) 

 

· Operační období 

Operačním obdobím chápeme vlastní užívání předmětu projektu. (10) 

 

· Vyřazení projektu 

V této fázi probíhá převedení projektu do stádia podpory a do případné odpovědnosti 

organizace, která podporu poskytuje. Jedná se převedení pracovníků a technologií na 

jiné projekty, dochází k vypracování poučení a vyhodnocení získaných zkušeností 

z řízení projektu. (10) 
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1.3.5.3 Fáze životního cyklu - druhé pojetí 

 

· Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je nejdůležitější fáze životního cyklu projektu, za kterou odpovídá 

vrcholový management firmy. Vrcholový management stanovuje cíle a strategii 

projektu a vybírá vhodné pracovníky, kteří budou součástí projektového týmu. Stěžejní 

je v této fázi vyhodnocení, zda jsou ostatní fáze projektu proveditelné-vypracování 

studie proveditelnosti. Na této fázi závisí výsledný úspěch a efektivnost celého 

projektu.(7)  

 

Předinvestiční fáze se člení do třech základních etap: 

o Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study), 

o předběžný výběr projektů (pre-feasibility study) a příprava projektu 

zahrnující analýzu jeho variant (feasibility study), 

o hodnocení projektu a rozhodnutí a jeho realizaci či zamítnutí (appraisal 

report). (3)  

 

· Investiční fáze 

Investiční fáze je nejnáročnější na práci a také je nejnákladnější. Za tuto fázi odpovídají 

členové vrcholového managementu spolu s projektovým dozorem a projektovým 

manažerem. (7) 

 

· Fáze provozu a vyhodnocení 

V této fázi se výsledek projektu předává do užívání, dochází k porovnání dosažených 

výsledků s plánovanými a získaná data se zaznamenají a použijí pro budoucí potřeby.(7)  
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1.3.6 Úspěch projektu 

Tato podkapitola zahrnuje několik rad a doporučení, jak zajistit požadovaný úspěch 

projektu: 

· Ujasněte si cíl projektu, čeho chcete dosáhnout, zda je projekt realizovatelný a 

zda neexistuje lepší alternativa řešení. 

· Vyjednejte si se zadavatelem projektu již v úvodu projektu podporu projektu-

dostupné zdroje, jako jsou finanční prostředky, lidské zdroje, časový rámec atd. 

· Pro spolupráci si vybírejte schopné, kvalitní, kvalifikované a důvěryhodné lidi. 

· V případě, že se na projektu podílí několik lidí, určete, kdo jaké má pravomoci a 

jakou má odpovědnost. Také určete člověka, který ponese odpovědnost za 

konečný výsledek projektu. 

· Celý projekt si rozdělte na několik měřitelných a dosažitelných úseků. 

· Pravidelně se zastavte a překontrolujte, zda projekt probíhá podle plánu. 

· Věnujte pozornost komunikaci, zvažujte možná rizika a sledujte souvislosti. 

· Veďte si přehlednou dokumentaci. 

· Každý projekt zrekapitulujte a poučte se z chyb tak, abyste je v budoucnu 

neopakovali. (15) 

 

1.4 Studie proveditelnosti projektu  

Studie proveditelnosti projektu bývá často v literatuře a v odborné praxi označována 

jako feasibility study nebo také jako technicko-ekonomická studie. Tyto názvy lze 

označit za synonyma a pro účely této diplomové práce bude dále používán termín studie 

proveditelnosti projektu. 

 

1.4.1 Definice studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti projektu by měla být podkladem pro investiční rozhodování. Tato 

studie zahrnuje analýzu základních, technických, finančních, ekonomických a 

environmentálních požadavků projektu a měla by charakterizovat cíl projektu. 

Základním požadavkem je přesnost zpracování této studie.  
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Smysluplnost zpracování studie proveditelnosti spočívá v tom, že již byly vypracovány 

studie předchozích etap předinvestiční fáze (studie podnikatelské příležitosti a 

předběžná technicko-ekonomická studie), které ukázaly, že existují zdroje pro 

financování projektu nebo je možno tyto zdroje získat. (3)   

 

1.4.2 Zpracovatelský tým studie proveditelnosti 

Základem zpracovatelského týmu studie proveditelnosti by měli být odborníci, kteří se 

společně orientují ve všech významných oblastech projektu. Hlavními představiteli 

zpracovatelského týmu by měli být tedy: 

· Ekonom, 

· marketingový specialista, 

· technolog, 

· strojní a stavební inženýr, 

· odborník z oblasti managementu, 

· specialista na financování a účetnictví, 

· specialista na ochranu životního prostředí. (3)  

 

1.4.3 Vstupní informace pro tvorbu studie proveditelnosti 

Zdrojem informací pro tvorbu studie proveditelnosti projektu, u kterého je potřebné 

stanovit investiční náklady, jsou odhady vyplývající například z: 

· Vypsaných a vyhodnocených nabídkových řízení, 

· cen obdobných projektů, 

· jednotkových nákladových parametrů odvozených od srovnatelných projektů 

(např. náklady na 1 m2
 zastavěné plochy, apod.). 
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Tyto odhady investičních nákladů je poté potřeba upravit o různé faktory jako jsou: 

· Roční tempo inflace, 

· vývoj směnných kurzů. 

· odlišné klimatické podmínky, 

· odlišné zákonné normy, 

· možné chyby, které souvisí s nedostatkem spolehlivých dat, atd. (3)   

 

Dalším zdrojem informací pro tvorbu studie proveditelnosti projektu je odhad 

výrobních nákladů, který vychází z výrobní kapacity dosažitelné za normálních 

pracovních podmínek. Přesnost odhadu závisí na dostupnosti údajů o spotřebě materiálu 

a energie, počtu pracovníků a výši režijních nákladů. 

Za přijatelný interval spolehlivosti odhadu investičních a výrobních nákladů u 

technicko-ekonomické studie se považuje interval 30 až 50%. (3)   

 

1.4.4 Obsah studie proveditelnosti 

Z hlediska náplně by měla studie proveditelnosti projektu obsahovat: 

· Analýzu trhu a marketingovou strategii, 

· popis technologie a velikosti výrobní jednotky, 

· materiálové vstupy a energie, 

· popis umístění výrobní jednotky, 

· pracovní síly-lidské zdroje, 

· organizace a řízení, 

· finanční analýzu a hodnocení, 

· analýzu rizik, 

· plán realizace. (3)   
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1.4.4.1 Analýza trhu a marketingová strategie 

 

Prvním bodem studie proveditelnosti je poznání trhu, analýza a prognóza poptávky, 

identifikace potřeb zákazníků, objasnění konkurenční situace na trhu a vyjasnění 

východisek pro koncept marketingové strategie a pro vytvoření základních 

marketingových nástrojů, mezi které patří marketingový mix. 

Marketingová strategie může mít dvě formy: 

 

· Strategie zaměřená na konkurenci 

Tato strategie specifikuje způsoby zvýšení tržního podílu na úkor konkurence. Např. 

agresivní cenová strategie (dumpingové ceny), imitační strategie (cílem je těžit 

z marketingových aktivit konkurence) a profilová strategie (soustředí se na kvalitu či 

značku). Použití této strategie je vhodné tehdy, pokud se neočekává růst celkové 

poptávky, tedy v případě zralosti či nasycení trhu. (3)   

 

· Strategie tržní expanze 

V této strategii se nástroje marketingového mixu zaměřují na rozšíření stávajícího trhu 

nebo na vytvoření nových trhů. Vhodné použití této strategie v případě rostoucího trhu 

výrobku, který se nachází v počáteční fázi svého životního cyklu. (3)   

 

1.4.4.1.1 Marketingový mix 

 

· Výrobek a výrobková politika 

Ve  studii proveditelnosti je potřebné specifikovat výrobní sortiment projektu. Je nutno 

zvážit, zda vyrábět jeden druh výrobku či více odlišných výrobků. Je také nezbytné 

zabývat se otázkami týkajícími se šíře a hloubkou sortimentu, návrhem výrobku a 

způsobem balení, záručními podmínkami apod. 
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· Cena a cenová politika 

Při stanovení ceny musí dojít ke zvážení několika faktorů: 

Výše nákladů na jednotku produkce, cenová politika konkurence, cenová elasticita-

reakce zákazníků na různou výši ceny, slevy poskytované velkoobchodu a 

maloobchodu, platební podmínky a další. 

 

· Podpora prodeje 

Ve studii proveditelnosti projektu je nezbytné zabývat se také podporou prodeje, která 

je nezbytná jak pro uvádění nového výrobku na trh, tak také pro udržení pozice na trhu. 

Zpracovatel studie proveditelnosti předkládá návrh (hrubý nástin) možné podpory 

prodeje spolu s odhadem s tím spojených nákladů. 

 

· Distribuční kanály 

Distribuční kanály jsou představovány maloobchodem, velkoobchodem a přímým 

prodejem. V této části marketingového mixu se tedy hovoří o dodacích podmínkách, o 

způsobu přepravy, řeší se optimalizace cest, řízení zásob a ochrana zboží během 

přepravy. (3)   

 

1.4.4.2 Popis technologie 

 

Výběr technologie je základním prvkem studie proveditelnosti projektu. Volba 

technologie má několik omezujících faktorů například: 

· Dostupnost, respektive kvalita základního materiálu, 

· disponibilní zdroje finančních prostředků, 

· disponibilita technologie,  

· legislativní podmínky a předpoklady. (3)   
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Pří výběru vhodné technologie je pak nutno zvážit následující podmínky: 

· Šíře výrobního sortimentu, 

· výše investičních nákladů, 

· výše výrobních nákladů, 

· náročnost technologie na pracovní síly, 

· míra novosti a pokrokovosti technologie, 

· dopad na životní prostředí. (3)   

 

Technologie může být získána několika způsoby: 

· Přímým nákupem, 

· získáním licence, 

· vytvořením společného podniku, 

· vlastním výzkumem.(3)   

 

1.4.4.3 Materiálové vstupy a energie 

 

Ve fázi, kdy má podnik provedenu analýzu trhu a marketingový mix, kdy má popsanou 

technologii a určenou velikost výrobní kapacity, může začít řešit otázku materiálových 

vstupů a energií, na kterých je založen výrobní program. V této části studie 

proveditelnosti musíme brát v úvahu několik následujících faktorů: 

 

· Dostupnost daného materiálu, 

· možnosti substituce, 

· kvalitu materiálu, 

· vzdálenost materiálových zdrojů, 

· míru možného rizika, které je spojeno se zabezpečováním materiálu, 

· cenovou úroveň materiálu, která se promítá do výrobních nákladů, 

· volba dodavatele. (3)   
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1.4.4.4 Umístění výrobní jednotky 

 

Tato fáze odpovídá výběru vhodné lokality pro umístění projektu vzhledem k dostupné 

infrastruktuře a vzhledem k dostatečné pracovní síle a to vše v souvislosti s výrobním 

programem a výrobní kapacitou podniku. Omezující podmínkou v této fázi je 

hodnocení dopadu projektu na životní prostředí v dané lokalitě. (3)   

 

1.4.4.5 Pracovní síly-lidské zdroje 

 

Studie proveditelnosti by měla zahrnovat kvantitativní požadavky na pracovní síly (tedy 

jaký počet pracovníků bude potřeba) a také kvalitativní požadavky (jakou kvalifikaci 

mají jednotliví pracovníci mít), které zabezpečí úspěšnou realizaci projektu. Dále musí 

tato studie posoudit disponibilitu pracovních sil, navrhnout možnosti výcvikových 

programů, určit osobní náklady. Při plánování pracovních sil musíme brát v úvahu 

následující faktory: 

· Poptávka a nabídka pracovníků, 

· legislativní podmínky, 

· počet pracovních dní v roce, rozmezí 200-250 dnů. (3) 

 

1.4.4.6 Organizace a řízení 

 

Tato fáze se vyskytuje zpravidla u projektů většího rozsahu, který například řeší 

vybudování nového závodu a tím musí řešit i organizační uspořádání jednotky. 

Zpracovatel studie proveditelnosti musí zohlednit výši režijních nákladů, kdy základem 

pro posouzení režijních nákladů by mělo být posouzení jednotlivých operací, které 

projekt z hlediska své náplně vyžaduje a jejich seskupení do organizačních útvarů- např. 

výrobních středisek. Střediska pak působí jako nákladová střediska a díky tomu pak je 

možno dospět k reálným odhadům režie výrobní, zásobovací, odbytové a správní. 

Zpracovatel musí brát v úvahu i vliv inflace na budoucí vývoj režijních nákladů. (3)   
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1.4.4.7 Finanční analýza a hodnocení 

 

Tato část studie proveditelnosti zaujímá hlavní postavení, protože poskytuje základní 

informace pro rozhodování, zda projekt přijmout nebo zamítnout. 

Propočtem určitých kritérií neboli ukazatelů ekonomické efektivnosti (např. návratnost 

zdrojů) je možno získat rozhodnutí, zda daný projekt přijmout nebo zamítnout. Mezi 

základní ukazatele ekonomické efektivnosti patří tyto ukazatele: 

 

· Rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu  

Výhodou použití ukazatelů rentability je jednoduchost výpočtu a jejich srozumitelnost, 

na druhé straně nevýhodu představuje závislost ukazatelů na platných pravidlech 

účetnictví, která se v jednotlivých zemích často odlišují (zejména zvolený způsob 

odepisování) a další nevýhodu představuje nerespektování časové hodnoty peněz. 

Vhodné použití ukazatelů rentability je tedy u projektů s krátkou životností. (3)   

 

· Doba úhrady nebo také doba návratnosti 

Doba úhrady představuje časový úsek, za který se investorovi vrátí zpět investované 

prostředky do projektu. Kladnou stránkou ukazatele jako je doba úhrady je opět 

jednoduchost a srozumitelnost výpočtu, ale má mnohem více záporných stránek např. 

ignoruje časový průběh peněžního toku, ignoruje příjmy projektu po době úhrady a 

nerespektuje faktor času. Tento ukazatel je vhodné použít jako doplňující hledisko ne 

jako plnohodnotný ukazatel a to pro projekty s krátkou životností. (3)   

 

· Čistá současná hodnota 

Ukazatel čisté současné hodnoty je základní kritérium pro rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí projektu a lze jej definovat jako rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích 

příjmů projektu a současnou hodnotou všech výdajů projektu. Projekt, který má kladnou 

čistou současnou hodnotu, bude doporučen k realizaci a znamená to, že zvýší hodnotu 
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podniku. Naopak projekt, který má čistou současnou hodnotu zápornou, bude zamítnut 

a znamená to, že by hodnotu podniku snižoval. (3)   

 

· Index rentability 

Index rentability neboli index ziskovosti se určuje jako podíl současné hodnoty 

budoucích příjmů projektu a současné hodnoty investičních výdajů. Interpretace tohoto 

podílu je následující: na jednu korunu investičních výdajů v jejich přepočtu na 

současnou hodnotu projekt přináší x budoucích příjmů přepočtených na jejich 

současnou hodnotu. Vhodné použití tohoto ukazatele je pokud podnik připravil více 

projektů a nemůže je všechny realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků. (3)    

 

· Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti může být definována jako 

rentabilita, kterou projekt poskytuje v průběhu své životnosti.  Jedná se v podstatě o 

diskontní sazbu, při které je čistá současná hodnota rovna nule. O přijetí projektu se pak 

rozhoduje, pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než diskontní sazba, pak je projekt 

ekonomicky výhodný. (3)  

 

Po určení kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti by se měl zpracovatel studie 

proveditelnosti zaměřit také na peněžní toky, diskontní sazbu a ekonomickou přidanou 

hodnotu. Finanční analýza bude součástí vlastních návrhů v praktické části této 

diplomové práce a bude názorně rozpracována pro daný investiční záměr. 
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1.4.4.8 Analýza rizik 

 

Riziko lze brát ze dvou pohledů: s rizikem souvisí pravděpodobnost dosažení 

podnikatelského neúspěchu ve formě ztráty, ale také je zde možnost dosažení 

hospodářského úspěchu a dobrých výsledků, kdy s vysokým rizikem souvisí vysoké 

výnosy. 

 

Rizika lze dělit podle různých kritérií do mnoha kategorií, např. podle jejich věcné 

náplně na rizika ekonomická, politická, environmentální apod. (3)   

 

Metody analýzy rizik jsou kvalitativní nebo kvantitativní. Kvalitativní metoda používá 

například bodové hodnocení rizika, které je bodováno na základě kvalifikovaného 

odhadu. Tato metoda neobsahuje finanční vyjádření rizika. Kvantitativní metoda je 

založena na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a tvrdosti jejího 

dopadu. Výsledkem je pak finanční vyjádření rizika. (14) 

 

Analýza rizik je druhá významná část po finanční analýze v technicko-ekonomické 

studii (ve studii proveditelnosti projektu) a bude ji věnována rovněž pozornost 

v návrhové části této diplomové práce. Analýza rizik bude obsahovat popis rizik 

v jednotlivých etapách projektu, jejich příčinu, pravděpodobnost a návrh na eliminaci 

popsaných rizik.  
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1.4.4.9 Plán realizace projektu 

 

Plán realizace projektu umožňuje upřesnit investiční náklady projektu a měl by 

respektovat zásady projektového řízení a využívat odpovídající metody a techniky jako 

je metoda kritické cesty či metoda PERT. Plán realizace projektu by měl stanovit: 

· Jednotlivé úkoly, které je potřeba provést, 

· termíny, ve kterých je potřeba provést jednotlivé úkoly, 

· osoby zodpovědné za realizace jednotlivých úkolů, 

· zdroje, které budou jednotlivé úkoly vyžadovat, 

· výsledky, ke kterým by měly jednotlivé úkoly dospět, 

· vzájemné vztahy a závislosti mezi úkoly, 

· aktivity, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické. (3)   

 

1.5 Možnost ovlivnění investičních nákladů projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Možnost ovlivnění investičních nákladů projektu 

Zdroj: (3)   
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Z výše uvedeného schématu lze vyvodit závěr, že v předinvestiční fázi, která je v rámci 

diplomové práce stěžejní, je velká schopnost a možnost ovlivnění výše investičních 

nákladů, avšak znalost detailů řešení projektu je minimální. S postupem času, kdy 

přicházejí další fáze životního cyklu projektu, se schopnost ovlivnění investičních 

nákladů snižuje, ale roste znalost detailů řešení projektu.  

 

1.6 Obnovitelné zdroje energie 

 

O obnovitelných zdrojích energie (OZE) se často hovoří jako o alternativních zdrojích. 

Zpravidla do této kategorie bývá zařazována energie vody, geotermální energie, 

spalování biomasy a bioplynu, energie větru, energie slunečního záření, využití 

tepelných čerpadel a v pobřežních státech také energie vzniklá příbojem a přílivem 

oceánu. (11) 

Z důvodu návaznosti na praktickou část, kde se bude hovořit o využití zařízení na 

výrobu energie z bioplynu, bude detailněji rozpracovaná pouze problematika, která se 

zabývá výrobou energie z bioplynu.  

 

1.6.1 Bioplyn 

1.6.1.1 Definice bioplynu 

 

Bioplyn je obnovitelný zdroj energie, který vzniká při rozkladu organických látek 

v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku. Je to směs plynů, ve které větší část 

zaujímá metan (asi 50-75%) a menší část oxid uhličitý (25-50%) a vyskytuje se zde 

velmi malé procento dalších příměsí. Nositelem energie v této sloučenině je pouze 

metan. (27) 
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1.6.1.2 Výroba a využití bioplynu 

 

Bioplyn se začal vyrábět na přelomu 19. a 20. století a poprvé se začal produkovat 

z kalů v čistírnách odpadních vod. Ve dvacátých letech 20. století došlo ke zdokonalení 

technologie pro zpracování čistírenských kalů a s postupem času docházelo ke 

zdokonalování celého procesu anaerobní fermentace4
. (27) 

 

1.6.1.3 Zdroje pro výrobu bioplynu 

 

· Zemědělství - exkrementy hospodářských zvířat, zbytky rostlin, 

· průmysl-potravinářský, živočišný, papírenský, 

· domácnosti-odpady ze zahrad a kuchyňský odpad, 

· čistírny odpadních vod-čistírenské kaly. (27) 

 

1.6.1.4 Využití bioplynu  

            

Obrázek 4: Možnosti využití bioplynu 

Zdroj:(27) 

                                                 
4
 Anaerobní fermentace bývá často označována jako metanizace, je to proces rozkladu organické hmoty 

bez přístupu kyslíku v bioplynové stanici a hlavním produktem tohoto procesu je bioplyn. Vedlejším 
produktem je stabilizovaný fermentační zbytek.  

 

Zdroj: http://www.bioplyn.cz/at_popis.htm 
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 Základní možnosti využití bioplynu: 

1. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 

Tato možnost využití bioplynu se jeví jako nejreálnější pro český energetický trh. Jedná 

se o spalování bioplynu v kotli za vzniku tepla nebo o kombinovanou výrobu elektřiny a 

tepla v kogenerační jednotce. (12) 

 

2. Využití bioplynu jako alternativního a obnovitelného paliva v dopravě 

 

Tento způsob využití bioplynu se osvědčil ve skandinávských zemích, což je dáno 

situací na energetickém trhu v těchto zemích, ale také tradicí a v některých případech 

daňovou politikou. Pro Českou republiku by byl tento způsob využití velmi nákladný 

z důvodu nedostatečné sítě čerpacích stanic na bioplyn a cenové náročnosti pořízení 

vhodného automobilu. (12) 

 

3. Využití bioplynu ve formě dodávky do veřejné plynárenské sítě 

 

Dodávky do veřejné plynárenské sítě jsou typickým příkladem využití bioplynu ve 

skandinávských zemích. (12) 

 

1.6.1.5 Vlastnosti bioplynu 

 

Jak již bylo uvedeno, existuje mnoho zdrojů pro výrobu bioplynu, např. skládka 

odpadů, čistírny odpadních vod nebo chov hospodářských zvířat. Níže uvedená tabulka 

obsahuje srovnání vlastností různých typů bioplynů dle původu: 
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Parametr 

Bioplyn 

ze skládky 

odpadů 

Bioplyn 

z čistírny 

odpadních vod 

Bioplyn 

z hospodářského chovu 

Výhřevnost (MJ/m3
)

5
 16,9 21,1 24,0 

H2(%) 1 1 - 

CO (%) 1 - - 

O2(%) 3 - - 

N2(%) - - - 

NH3 (mg/m
3
) - - 40 

CO2(%) 46 38 31 

CH4 (%) 49 61 69 

H2S (mg/m
3
) 350 1000 2300 

Tabulka 2: Vlastnosti bioplynu 

Zdroj: (13) 

Ve srovnání podle různých zdrojů bioplynu vyšel bioplyn původem z hospodářského 

chovu jako nejlépe výhřevný, avšak s největším obsahem sulfanu H2S, což je hořlavá a 

vysoce vznětlivá látka. Druhý nejlépe výhřevný je bioplyn z čistírny odpadních vod a 

nejméně výhřevný je bioplyn jímaný ze skladek odpadů. 

 

1.6.2 Kogenerace 

 

Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Elektrická 

energie vzniká stejným způsobem jako v elektrárnách a to roztočením elektrického 

generátoru pomocí pístového spalovacího motoru. Při výrobě elektrické energie se ve 

spalovacím motoru uvolňuje teplo, které je využíváno díky chlazení motoru, oleje a 

spalin. Účinnost kogenerační jednotky se pohybuje v rozmezí 80 až 90%. Účinnost 

v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%. (24)  

 

 

                                                 
5
 Výhřevnost je uvedena pro 15°C, 101 325 kPa 
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  Obrázek 5:  Princip kogenerace 

Zdroj: (4) 
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V oblasti úspory paliva bylo dokázáno, že podnik zavedením kogenerační jednotky 

docílí cca 40% úsporu paliva, což představuje nižší náklady na nákup paliva, které může 

podnik investovat do jiných oblastí. (24) 
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1.7 Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů  

1.7.1 Legislativní podmínky pro výrobu el.energie z OZE 

 

Pokud se podnik rozhodne pro uplatnění kogenerační jednotky ve výrobním procesu, 

musí se řídit dle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) následujícími legislativními 

předpisy, které se vztahují pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů: 

· Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon),  

· zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,  

· vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění, 

· vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství 

elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, 

· vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby 

cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších 

ustanovení energetického zákona, v platném znění, 

· vyhláška ERÚ č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen, 

· vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 

biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, v platném znění. (16) 

 

1.7.2 Podmínky pro získání podpory výroby elektrické energie z OZE od ERÚ 

 

V případě, že výrobce bude požadovat od Energetického regulačního úřadu podporu na 

výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, musí splňovat další podmínky: 

· Získání licence na výrobu elektrické energie od ERÚ, 

· vlastnit smlouvu o dodávce elektřiny pro dodávku do elektrizační soustavy, 

· nahlásit provozovateli distribuční soustavy výběr podpory jeden měsíc před 

zahájením výroby, 
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· provozovateli distribuční soustavy předat hlášení o předpokládaném množství 

vyrobené elektrické energie z OZE, 

· měsíčně zasílat výkaz o výrobě elektrické energie z OZE provozovateli 

distribuční soustavy. (16) 

 

1.7.2.1 Formy podpory ERÚ 

 

1.7.2.1.1 Výkupní cena  

 

Výkupní cena je dána cenovým rozhodnutím ERÚ a v tomto případě má povinnost 

provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy od výrobce elektrické 

energie z OZE vykoupit veškerou vyrobenou elektrickou energii. (16) 

 

1.7.2.1.2 Zelený bonus 

Druhá forma podpory se nazývá zelený bonus. Zelený bonus je příplatek k tržní ceně, 

v podstatě jde o inkasování peněžních prostředků-zelené bonusy od provozovatele 

přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy na základě předloženého 

výkazů a to v případě, kdy výrobce elektrické energie z OZE prodá elektřinu za 

stanovenou tržní cenu zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou nebo pokud 

elektrickou energii sám spotřebuje. Výše zeleného bonusu je každý rok upravována a 

zveřejněna v cenovém rozhodnutí ERÚ. 

Nevýhodou této formy podpory je, že výrobce nemá zaručen 100%-ní odbyt vyrobené 

elektrické energie, musí si svého odběratele hledat a sjednat s ním cenu dodané 

elektřiny. (16) 
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1.8 Možnost využití dotací z fondů EU 

1.8.1 Fond soudržnosti 

 

1.8.1.1 Operační program Životní prostředí 

 

Fond soudržnosti nabízí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 

(OPŽP) v letech 2007 až 2013 možnost čerpání finančních prostředků ve výši 673 

milionů eur pro prioritní osu 3-Udržitelné využívání zdrojů energie. Tato prioritní osa se 

zaměřuje na podporu projektů, jejichž cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. O dotaci 

mohou zažádat obce, města, kraje a další subjekty, které jsou blíže specifikovány 

v Implementačním dokumentu. Výše podpory se pohybuje kolem 90% z celkových 

způsobilých veřejných výdajů a jsou zde stanoveny minimální způsobilé výdaje na 

projekt ve výši 300 000 Kč.  

Podoblasti prioritní osy 3: 

· 3.1- Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 

zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a 

kombinované výroby tepla a elektřiny 

· 3.2- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

 

Příklady podporovaných projektů: 

· Výstavba a rekonstrukce lokálních a centrálních zdrojů tepla využívajících 

obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody 

· Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren 

· Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, 

bioplynové stanice 

· Aplikace technologií na využití odpadního tepla 

· Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (21) 
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1.8.2 Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

1.8.2.1 Operační program Podnikání a inovace 

 

Operační program podnikání a inovace je tematickým operačním programem 

Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost české 

ekonomiky, zejména v sektoru průmyslu a podnikání. 

Tento operační program má 7 prioritních os: 

1. Vznik firem, 

2. rozvoj firem, 

3. efektivní energie, 

4. inovace,  

5. prostředí pro podnikání a inovace, 

6. služby pro rozvoj podnikání, 

7. technická pomoc. 

 

Prioritní oblast 3. Efektivní energie má pouze jednu oblast podpory 3.1. Úspory energie 

a obnovitelné zdroje energie, která má za cíl snižovat energetickou náročnost českého 

průmyslu a procesů spojených s výrobou, přeměnou a užitím energie.  

Příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a minimální výše dotace činí 0,5 mil. 

Kč, maximální absolutní výše dotace může činit 100 mil. Kč. (20) 
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1.9 Shrnutí kapitoly 1 

První kapitola této diplomové práce pojednává o teoretických poznatcích, které se 

týkají managementu obecně, projektového managementu, dále definuje projekt a 

dělí projekty podle druhů. Součástí této kapitoly je také obecná specifikace studie 

proveditelnosti projektu, zahrnuje obsah studie proveditelnosti a popis 

zpracovatelského týmu studie proveditelnosti projektu.  

V závěru kapitoly je stručně zpracována problematika obnovitelných zdrojů energie, 

zejména proces kogenerace s využitím bioplynu a jako možnosti pro financování 

projektů, které se zabývají problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie, 

jsou zde uvedeny dotace z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu 

Životní prostředí a z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Operačního programu Podnikání a inovace.  
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2 Analýza současného stavu 

Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na popis výchozí situace před zahájením 

zpracování studie proveditelnosti projektu Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV ve 

Valašském Meziříčí. Tato čistírna odpadních vod je provozována společností Vodovody 

a kanalizace Vsetín, a.s., která bude blíže charakterizována ve třetí kapitole, tzn. 

v samotné studii proveditelnosti, kde bude specifikována jako zadavatel projektu.  

Vlastníkem Čistírny odpadních vod Valašské Meziříčí je však Mikroregion Vsetínsko. 

Jedná se o dobrovolný svazek obcí, jejichž předmětem činnosti je koordinace postupů 

při řešení problémů, které se týkají rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního 

a kulturního života obcí, využívání netradičních zdrojů energie (zejména biomasy) atd. 

Členy tohoto mikroregionu je většina obcí z bývalého okresu Vsetín.  

Seznam obcí Mikroregionu Vsetínsko 

Bystřička Karolinka Pozděchov Valašská Polanka 

Dolní Bečva Kateřinice Prlov Valašská Senice 

Francova Lhota Lačnov Pržno Valašské Meziříčí 

Halenkov Leskovec Ratiboř Velké Karlovice 

Horní Bečva Lhota u Vsetína Rožnov pod Radhoštěm Vidče 

Horní Lideč Lidečko Růžďka Vigantice 

Hošťálková Liptál Seninka Vsetín 

Hovězí Lužná Střelná Zašová 

Huslenky Malá Bystřice Střítež nad Bečvou Zděchov 

Jablůnka Mikulůvka Študlov Zubří 

Janová Nový Hrozenkov Ústí u Vsetína - 

Tabulka 3: Seznam obcí Mikroregionu Vsetínsko 

Zdroj: (18) 

 

Další kapitoly analýzy současného stavu se věnují  samotné čistírně odpadních vod. 

Z důvodu návaznosti na obsah studie proveditelnosti bude čistírna odpadních vod 

popsána podrobně pouze v oblasti spotřeby elektrické energie, zemního plynu, tepla a 

bioplynu. 
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2.1 Základní údaje o ČOV 

Název Čistírna odpadních vod Valašské Meziříčí 

Vlastník Mikroregion Vsetínsko 

Provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

Adresa Hranická 69, 757 01 Valašské Meziříčí 

Katastrální území Krásno nad Bečvou 

Typ ČOV Městská 

Provoz Celoroční, celodenní 

Uvedení do provozu 1972 

Rekonstrukce 2005 

Odpovědná osoba p. Václav Ondřej 

Kapacita  40 000 EO 

Tabulka 4: Základní údaje o ČOV 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Čistírna odpadních vod Valašské Meziříčí byla uvedena do provozu v roce 1972, 

postupně byla modernizována a v roce 2005 prošla v rámci projektu Čistá řeka Bečva 

rozsáhlou rekonstrukcí, kdy také došlo k napojení dalších obcí na kanalizaci, a tímto se 

zvýšila produkce bioplynu. Větší produkce bioplynu představuje možnost jeho využití 

jako obnovitelného zdroje energie např. jako palivo v kogenerační jednotce. 

 

2.2 Proces čištění odpadních vod 

Samotný proces čištění odpadních vod je členěn do několika fází: hrubé předčištění, 

mechanické a biologické čištění, laboratorní kontrola a součástí tohoto procesu je i 

plynové a kalové hospodářství.  

Ve fázi hrubého předčištění přitékají odpadní vody do lapače štěrku, kde se na dně 

usazují pevné částice a kde je umístěno zařízení na odběr vzorků z přítoku do čistírny 

odpadních vod.  Z lapače štěrku voda dále pokračuje do čerpací stanice s česlem a 

ponornými čerpadly. Za touto čerpací stanicí se nachází budova hrubého předčištění 
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s nádrží, tzv. lapákem písku a česlovnou, která slouží k oddělení písku zachyceného 

v lapáku písku. Na budovu hrubého předčištění navazují usazovací nádrže. Celá tato 

fáze je plně automatizovaná. 

Druhá fáze s názvem mechanické čištění značí přítok odpadní vody do usazovacích 

nádrží, kde dochází k zachycení primárního sedimentu. Usazovací nádrže jsou opatřeny 

kalovou jímkou a žlabem, který odvádí přebytečnou vodu dále. Sběr neusazeného 

plovoucího kalu zajišťuje čerpadlo, usazený kal je odváděn přes čerpací stanici 

směsného kalu do kalového hospodářství automaticky. 

Následná fáze s názvem biologické čištění je prováděna mikroorganismy, které 

rozkládají a mineralizují organické látky. Celý proces třetí fáze probíhá v aktivačních 

nádržích, v aeračním systému, v dosazovacích nádržích, v čerpací jímce, v měrném 

objektu na odtoku z čistírny odpadních vod a v čerpací stanici vratného kalu.(4) 

Vyhníváním čistírenského kalu procesem anaerobní stabilizace kalu vzniká obnovitelný 

zdroj energie bioplyn, který je stěžejní pro potřeby této diplomové práce. 

 

2.3 Spotřeba elektrické energie 

Elektrická energie je dosud získávána z elektrifikační sítě společnosti ČEZ Distribuce 

a.s. Uvedené hodnoty byly získány ze zaznamenaných údajů od provozovatele čistírny 

odpadních vod za rok 2010. Spotřeba elektrické energie je v jednotlivých měsících 

konstantní a nezávisí na ročním období. Proces čištění odpadních vod je energeticky 

velmi náročný, největší podíl spotřeby elektrické energie náleží provozu čerpadel a 

dmýchadel. 

Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotka 

Roční náklady 

Kč 

Elektrická energie 2010 MWh 1 105 3,6 2 743 481 

Tabulka 5: Spotřeba elektrické energie za rok 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů provozovatele 

 



49 

 

2.4 Spotřeba zemního plynu 

Zdrojem zemního plynu je středotlaká rozvodná síť Severomoravské plynárenské 

společnosti a.s. Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty, které byly získané z údajů od 

provozovatele čistírny odpadních vod za rok 2010. Zemní plyn je využíván v plynové 

kotelně pro produkci tepla.  

Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotka 

Roční náklady 

Kč 

Zemní plyn 2010 m
3
 3 191 34,1 38 481 

Tabulka 6: Spotřeba zemního plynu za rok 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů provozovatele 

 

2.5 Spotřeba tepla 

Teplo je spotřebováváno pro účely vytápění budov, pro provoz technologií (teplo je 

využito k ohřevu kalu ve vyhnívací nádrži na 39°C) a také z menší části pro ohřev teplé 

vody např. pro osobní hygienu zaměstnanců (55-60°C).  

Teplo je vyráběno v centrální nízkotlakové plynové kotelně, kde se jako tepelný zdroj 

používá dodávaný zemní plyn nebo vyrobený bioplyn.  

Celková spotřeba tepla v celém areálu byla vyčíslena i se ztrátami na rozvodech na 

3675,2 GJ/rok. Nejvyšší spotřeba tepla byla zaznamenána na technologii v procesu 

čistění odpadních vod a na vytápění budov. Náklady na produkci a spotřebu tepla 

vyhází s nákladů na spotřebu zemního plynu a bioplynu. 

Spotřeba tepla se liší v závislosti na ročním období, kdy v letních měsících nedochází 

k vytápění budov, teplo je využíváno pouze pro technologické účely. 
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2.6 Spotřeba a výroba bioplynu 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, vyhníváním čistírenského kalu vzniká biopalivo-

bioplyn. Bioplyn je chudé palivo, protože obsahuje nižší podíl metanu než zemní plyn. 

Další složkou bioplynu kromě metanu je propan či uhlovodíky. 

Níže uvedená tabulka popisuje množství bioplynu, které je spotřebováno v plynové 

kotelně pro výrobu tepla-ohřev vody, vytápění, výroba tepla pro technologii. Údaje byly 

získány ze záznamů provozovatele čistírny odpadních vod za rok 2010.  

Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotka 

Roční náklady 

Kč 

Bioplyn  2010 m
3 

161 164 22,1 180 595 

Tabulka 7: Spotřeba bioplynu za rok 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů provozovatele 

 

Výroba bioplynu pak závisí na množství vyprodukovaného kalu během roku a na 

klimatických podmínkách. Zpravidla je v zimních měsících produkce bioplynu nižší 

díky nízkým teplotám. Nevyužitý vyprodukovaný bioplyn je spalován v areálu čistírny 

odpadních vod na hořáku zbytkového bioplynu jako tzv. fléra. 

 

Níže uvedená tabulka popisuje množství vyprodukovaného bioplynu během 

jednotlivých měsíců z poskytnutých údajů od provozovatele čistírny odpadních vod za 

rok 2010. 

Měsíc Rok 
Produkce celkem Spotřeba v kotelně Spotřeba fléra 

m
3
 m

3
 m

3
 

Leden 2010 25 229 17 349 7880 

Únor 2010 23 998 15 195 8803 

Březen 2010 25 182 18 093 7089 

Duben 2010 24 264 12 584 11 680 

Květen 2010 27 608 13 308 14 300 

Červen 2010 24 228 13 214 11 014 
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Měsíc Rok 
Produkce celkem Spotřeba v kotelně Spotřeba fléra 

m
3
 m

3
 m

3
 

Červenec 2010 17 071 11 071 6 000 

Srpen 2010 17 580 9 834 7 746 

Září 2010 23 503 9 876 13 627 

Říjen 2010 25 359 15 774 9 585 

Listopad 2010 18 337 10 250 8 087 

Prosinec 2010 21 056 14 616 6 440 

Celkem - 273 415 161 164 112 251 

Tabulka 8: Množství vyprodukovaného a spotřebovaného bioplynu za rok 2010 

Zdroj: Interní dokument provozovatele 

 

 

Graf 1: Celková výroba a spotřeba bioplynu za rok 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.7 Shrnutí vstupních údajů 

Níže uvedená tabulka popisuje celkové množství a celkové roční náklady 

spotřebovaných energií za rok 2010 v Čistírně odpadních vod ve Valašském Meziříčí. 

Celkové roční náklady na nákup elektrické energie jsou ve srovnání s ostatními 

energiemi mnohonásobně vyšší, a díky tomu společnost uvažuje o zavedení kogenerační 

jednotky, která by svým provozem měla zajistit snížení těchto nákladů.  

 

Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotka 

Roční náklady 

Kč 

Elektrická energie 2010 MWh 1 105 3,6 2 743 481 

Zemní plyn 2010 m
3
 3 191 34,1 38 481 

Bioplyn  2010 m
3 

161 164 22,1 180 595 

Celkem  - - - - 2 962 557 

Tabulka 9: Souhrnný přehled o spotřebě energií za rok 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 2: Roční náklady na spotřebu energií za rok 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.8 Shrnutí kapitoly 2 

V kapitole Analýza současného stavu byla popsána Čistírna odpadních vod Valašské 

Meziříčí obecně, ale také z hlediska spotřeby elektrické energie, tepla, zemního plynu a 

bioplynu. Došlo k porovnání ročních nákladů na spotřebu těchto energií a z toho 

vyplynul závěr, že největší podíl ročních nákladů připadá na nákup elektrické energie, 

která je nezbytná pro technologické procesy čištění odpadních vod.  

Na základě analýzy současného stavu ČOV bude v kapitole Vlastní návrhy a řešení 

navržena možnost, jak snížit provozní náklady, zejména náklady na nákup elektrické 

energie. 
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3 Vlastní návrhy a řešení 

3.1 Studie proveditelnosti projektu 

3.1.1 Titulní strana 

 

 

STUDIE PROVEDITELNOSTI 

PROJEKTU 

 

 

 

UPLATNĚNÍ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 

V ČOV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Zpracovatel:       Bc. Eva Jurenková 

Počet stran:         20 

Počet příloh:        - 
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3.1.2 Obsah studie proveditelnosti 

 

Obsah Strana 

Úvodní informace 56 

Popis podstaty projektu a jeho etap 57 

Analýza trhu dodavatelů 59 

Management projektu a řízení lidských zdrojů 60 

Technické a technologické řešení projektu 61 

Dopad projektu na životní prostředí 63 

Finanční plán a nákladová efektivita projektu 64 

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 67 

Analýza rizik   74 

Harmonogram projektu 75 

Závěrečné a shrnující hodnocení projektu 76 
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3.1.3 Úvodní informace 

3.1.3.1 Účel zpracování studie proveditelnosti 

 

Tato studie proveditelnosti by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí zadavatele, zda 

provést požadovanou investici do uvedeného projektu-nákupu kogenerační jednotky 

v Čistírně odpadních vod Valašské Meziříčí, zhodnotit efektivnost této investice, 

navrhnout možná řešení v několika variantách a tímto navrhnout efektivní využití 

vyprodukovaného bioplynu z procesu čištění odpadních vod.  

 

3.1.3.2 Datum zpracování 

 

Datum zpracování  Březen – duben, rok 2011 

 

3.1.3.3 Identifikační údaje zadavatele 

 

Název společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

Právní forma Akciová společnost 

Datum založení  1. 12. 1993 

Sídlo společnosti Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 

IČ 47674652 

DIČ CZ47674652 

Plátce DPH Ano  

Kontakt  +420 571 484 011, www.vakvs.cz 

Tabulka 10: Identifikační údaje zadavatele 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.3.4 Zpracovatel studie  

 

Jméno  Bc. Eva Jurenková 

Adresa Kunovice 139, 756 44 

Kontakt  jurenkova.e@gmail.com 

Tabulka 11: Údaje o zpracovateli studie 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.3.5 Kontaktní osoby 

Jméno  Ing. Roman Pilař 

Pozice  Vedoucí provozu kanalizací a ČOV 

Adresa Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 

Kontakt  +420 571 484 011, www.vakvs.cz 

Tabulka 12: Kontaktní osoba 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.4 Popis podstaty projektu a jeho etap 

Podstatou projektu Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí je 

uvedení zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v čistírně odpadních vod do 

provozu, kde jako palivo bude sloužit vyprodukovaný bioplyn (obnovitelný zdroj 

energie), který vzniká v procesu čištění odpadních vod.  

Zavedením kogenerační jednotky v čistírně odpadních vod by mělo dojít ke snížení 

provozních nákladů, zejména nákladů na nákup elektrické energie a přebytky vyrobené 

elektrické energie bude dále možno prodávat do distribuční soustavy. Elektrická energie 

a teplo se bude vyrábět ekologickým způsobem, což má pozitivní vliv na životní 

prostředí. Realizace celého projektu bude probíhat v lokalitě, ve které je umístěna 

čistírna odpadních vod, tzn. ve Valašském Meziříčí na ulici Hranická v katastrálním 

území Krásno nad Bečvou. 
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Etapa Popis etapy 

Předinvestiční 

Součástí předinvestiční etapy je provedení 

studie proveditelnosti projektu. Pokud dojde k 

doporučení realizace projektu, následuje 

žádost o výstavbu, která by měla být podána 

Mikroregionu a obci a následně po schválení 

výstavby by se mělo dojít podání žádosti o 

stavební povolení a k vyhlášení výběrového 

řízení na dodavatele.  

Investiční 

Investiční etapa zahrnuje proces nákupu 

kogenerační jednotky od dodavatele, který byl 

vybrán v rámci výběrového řízení. 

Provozní 

Provozní etapa projektu zahrnuje zkušební 

provoz kombinovaného zařízení na výrobu 

elektrické energie a tepla, seznámení se 

s obsluhou tohoto zařízení a následné uvedení 

kogenerační jednotky do běžného provozu. 

Energetická 

Do energetické etapy spadají činnosti, jako 

jsou udělení licence na výrobu elektřiny a 

tepla od ERÚ, získání osvědčení o původu 

energie od MPO, uplatnění zelených bonusů a 

zapojení zařízení do rozvodné sítě. 

Tabulka 13: Etapy projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Obrázek 6: Kogenerační jednotka 

Zdroj: (26) 
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3.1.5 Analýza trhu dodavatelů 

V současné době na český trh pronikají kogenerační jednotky zejména od firem 

Phoenix-Zeppelin, TEDOM, GE Jenbacher a Motorgas. Společnost Phoenix-Zeppelin 

vyrábí kogenerační jednotky s elektrocentrálou Caterpillar, u kterých je energetický 

zdroj značky BOOMEL. Sídlo této společnosti je v Modleticích nedaleko Prahy.(22) 

Společnost TEDOM spolupracuje s výrobci motorů např. s DEUTZ, ZETOR či LIAZ. 

Sídlo této společnosti je v Třebíči.(26) 

Dalším výrobcem a dodavatelem kogeneračních jednotek na český trh je rakouská 

společnost GE Jenbacher, která má své zastoupení v Praze.(17) 

V tomto přehledu společností nelze opomenout zmínit také společnost Motorgas, která 

pro kompletaci bioplynových kogeneračních jednotek využívá motory společnosti 

MAN. Sídlo této společnosti je v Praze. (19) 

Nákup a provoz kogenerační jednotky nelze sloučit s marketingovou strategií, protože 

kogenerační jednotka nebude produkovat produkt, který by vyžadoval marketingovou 

podporu. Výběr a nákup kogenerační jednotky však mohou ovlivnit marketingové 

aspekty prodejců a potenciálních dodavatelů zařízení. 

 

Dodavatel kogenerační jednotky Použité motory 

Phoenix-Zeppelin Boomel 

Tedom Deutz, Zetor, Liaz 

GE Jenbacher GE Jenbacher 

Motorgas Man 

Tabulka 14: Analýza trhu s kogeneračními jednotkami 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.6 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Na základě zkušeností z realizace obdobného projektu v minulých letech lze 

management projektu ztotožnit s managementem společnosti Vodovody a kanalizace, 

a.s. ve všech fázích projektu (v předinvestiční, investiční i v provozní fázi). Veškerá 

rozhodnutí a řízení projektu budou v kompetenci ředitele společnosti, ekonomického 

náměstka a výrobně – technického náměstka, kteří svá rozhodnutí budou konzultovat a 

projednávat s kompetentními osobami vždy dle povahy daného problému.  

 

Manažer projektu 

Jméno Organizace Pozice Kontakt 

Ing. Michal Korabík VaK Vsetín, a.s. Ředitel společnosti 
Jasenická 1106 

Vsetín, 755 11 

Tabulka 15: Projektový manažer 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Členové projektového týmu 

Jméno Organizace Pozice Kontakt 

Milan Jurenka VaK Vsetín, a.s. 
Výrobně-technický 

náměstek 

Jasenická 1106 

Vsetín, 755 11 

Ing. Miroslava 

Vaculíková, MBA 
VaK Vsetín, a.s. 

Ekonomická 

náměstkyně 

Jasenická 1106 

Vsetín, 755 11 

Václav Ondřej VaK Vsetín, a.s. 
Vedoucí ČOV 

Valašské Meziříčí 

Hranická 69 

Val. Mez., 757 01 

Tabulka 16: Členové projektového týmu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 7: Management projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.7 Technické a technologické řešení projektu  

Při výběru vhodné technologie je potřebné zvážit několik faktorů: dostupné palivo, 

které je k dispozici, rozsah výkonu zdroje, poměr výroby tepla a elektřiny a způsob 

provozu. 

Dostupným palivem v ČOV je vlastní vyprodukovaný bioplyn a zemní plyn získaný 

z distribuční sítě.  

Nejvhodnější typ kogenerační jednotky je dán poměrem výroby tepla a elektřiny a 

každé zařízení se musí přizpůsobit daným podmínkám tak, aby pracovalo co 

nejefektivněji a s co nejnižšími náklady.  

Na základě realizace obdobného projektu v minulých letech v ČOV Zubří má 

společnost Vodovody a kanalizace, a.s. pozitivní zkušenosti ve spolupráci se společností 

TEDOM, a.s.  

Ředitel společnosti 

Ing. Michal Korabík

Výrobně-technický 
náměstek

Milan Jurenka

Vedoucí  ČOV 
Valašské Meziříčí

Václav Ondřej 

Ekonomická 
náměstkyně

Ing. Miroslava 
Vaculíková, MBA

Projektový 

manažer 

Členové 

projektového 

týmu 
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Společnost TEDOM, a.s. nabízí několik typů kogeneračních jednotek, které jsou 

specifikovány v níže uvedené tabulce, jako příklady možných zařízení, které by bylo 

vhodné použít pro tento projekt: 

 

Typ Elektrický výkon Tepelný výkon Spotřeba plynu 

Jednotka kW kW Nm
3
/h 

CENTO T80 SP BIO 77 121 35,5 

CENTO T100 SP BIO 95 143 42,5 

CENTO T120 SP BIO 125 178 53,7 

CENTO T160 SP BIO 165 213 67,1 

CENTO T180 SP BIO 177 226 71,7 

QUANTO D580 SP BIO 600 646 218 

QUANTO D770 SP BIO 800 863 290 

QUANTO D1200 SP BIO 1200 1350 440 

Tabulka 17: Nabízené typy kogeneračních jednotek od společnosti TEDOM 

Zdroj: (25) 

 

Z vypracované energetické studie, která hodnotí energetickou náročnost Čistírny 

odpadních vod Valašské Meziříčí a navrhuje možné typy kogeneračních jednotek 

z pohledu energetického výkonu, přicházejí v úvahu dva typy kogeneračních jednotek. 

Prvním typem je kogenerační jednotka CENTO T100 SP BIO a druhým typem je 

CENTO T120 SP BIO (dále již jen CENTO T100 a CENTO T120). 

V případě uvedení kogenerační jednotky do provozu lze uvažovat o dvou režimech 

provozu: grid-on a grid-off. 

Podstatou prvního režimu provozu s názvem „grid-on“ je, že část vyrobené elektrické 

energie bude spotřebována a přebytek elektrické energie bude dodáván do sítě v rámci 

zeleného bonusu.  
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Druhý režim provozu s názvem „grid-off“ bude pracovat odděleně od distribuční sítě a 

bude zásobovat jen úsek biologického čištění, který má nejvyšší spotřebu elektrické 

energie z celého čistícího procesu.  

 

3.1.8 Dopad projektu na životní prostředí 

Obecně přínosem kogenerační jednotky je zlepšení životního prostředí v lokalitě, ve 

které je kogenerační jednotka umístěna. Jako palivo tohoto zařízení slouží obnovitelný 

zdroj energie-bioplyn, který se produkován procesem čistění odpadních vod. Výstupem 

kogenerační jednotky je elektrická energie a teplo, které je ekologicky vyráběno. 

Vlastní výrobou elektrické energie bude dosaženo snížení nákupu elektrické energie 

z distribuční sítě, pro kterou je energie produkována v tepelných a jaderných 

elektrárnách. Vyprodukovaný bioplyn nebude likvidován na hořáku zbytkového 

bioplynu, který má za následek vypouštění spalin do ovzduší.  

 

Při samotné realizaci projektu v etapě, kdy budou probíhat stavební úpravy, nebudou 

dotčeny klimatické poměry, povrchové ani podzemní vody, budou použity běžné 

technologie, hlučnost a prašnost při výstavbě nebudou překračovat stanovené limity. 

Samotné stavební úpravy nemají tedy negativní vliv na životní prostředí. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní 

prostředí, neponese žádné negativní vlivy, které by měly trvalé následky pro ovzduší a 

celkově pro přírodu. 
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3.1.9 Finanční plán a nákladová efektivita projektu 

3.1.9.1 Provozní náklady v režimu grid-on 

 Jednotka Bez provozu KJ CENTO T100  CENTO T120  

Nákup el.energie kWh/rok 1105 000 607 000 585 000 

Množství vyrobené 

el.energie 
kWh/rok - 498 000 520 000 

Náklady celkem za 

el.energii
6
 

Kč/rok 2 743 481 1 505 360 1 450 800 

Výroba tepla  GJ/rok 3675,2 3675,2 3675,2 

Teplo z KJ GJ/rok - 2960 2926 

Náklady na teplo 

celkem
7
 

Kč/rok 679 544, 48 679 544, 48 679 544, 48 

Palivové náklady8
 GJ/rok v ceně tepla 439,9 495,3 

Palivové náklady 

celkem  
Kč/rok - 127 571 143 637 

Servis jednotky
9
 Kč/rok - 273 900 286 000 

Odpisy
10

 Kč/rok - 328 625 328 625 

Zelený bonus, výkup, 

příspěvek11
 

Kč/rok - -846 600 -884 000 

Celkem  Kč/rok  -244 075 -269 375 

Náklady za energie 

celkem 
Kč/rok 3 423 025,48 2 068 400,48 2 004 606,48 

Tabulka 18: Provozní náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
6
 Při průměrné ceně nákupu 2,48 Kč/kWh. 

7
 Přepočtená cena tepelné energie je 184,9 Kč/GJ, do této ceny jsou započteny náklady na provoz plynové 

kotelny a plynového hospodářství včetně odpisů, údržby a mzdových nákladů a náklady na likvidaci 
přebytečného bioplynu. 
8
 Palivové náklady představují částku za nákup zemního plynu v případě výpadku dodávky bioplynu 

potřebného pro provoz kogenerační jednotky. Cena za 1GJ  paliva je stanovena průměrně 290 Kč. 
9
 Náklady na servis kogenerační jednotky jsou stanoveny paušálně v servisní smlouvě na vyrobenou 1 

kWh. Dle zkušeností z obdobných projektů byla cena stanovena na 0,55 Kč/1 kWh vyrobenou. 
10

 Dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Příloha č.1, jsou odpisy jsou stanoveny jako součin 
vstupní ceny a jedné setiny odpisové sazby. Kogenerační jednotka spadá do 2. odpisové skupiny 
s rovnoměrným odpisováním 5 let. Vstupní cena je předběžně stanovena na 2 987 500 Kč dle zkušeností 
z obdobných projektů. 
11

 Uvedené hodnoty byly propočteny s předpokladem dodání 10% vyrobené elektrické energie do sítě, 
přičemž hodnota zeleného bonusu na 1kWh byla stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ z roku 2010 a 

činí celkově 17 Kč na 1 kWh včetně výkupu a příspěvku. 
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Pořízení kogenerační jednotky a uvedení do provozu nemá vliv na mzdové náklady. 

Společnost předpokládá obsluhu kogenerační jednotky pracovníkem čistírny odpadních 

vod, který bude v rámci pracovní směny vykonávat obsluhu tohoto zařízení. 

V souvislosti se ztotožněním projektového managementu s managementem společnosti 

lze vynechat i mzdové náklady těchto pracovníků, kteří budou vykonávat řízení 

projektu v rámci svých pracovních povinností. 

Z výše uvedené tabulky provozních nákladů lze vyvodit jednoduchý závěr: pořízení 

kogenerační jednotky a uvedení do provozu bude mít za následek snížení provozních 

nákladů a to v případě kogenerační jednotky CENTO T100 o 1 354 625 Kč (což je 

rozdíl mezi celkovými náklady za energie s provozem kogenerační jednotky CENTO 

T100 a bez provozu kogenerační jednotky) a v případě zakoupení kogenerační jednotky 

CENTO T120 o 1 418 419 Kč (což je rozdíl mezi celkovými náklady za energie 

s provozem kogenerační jednotky CENTO T120 a bez provozu kogenerační jednotky). 

Z hlediska provozních nákladů je tedy pro podnik přínosnější pořízení kogenerační 

jednotky CENTO T120, která má oproti kogenerační jednotce CENTO T100 provozní 

náklady o 63 794 Kč nižší. 

 

3.1.9.2 Investiční náklady 

Investiční náklady CENTO T100  CENTO T120  

Kogenerační jednotka 2 322 000 Kč 2 480 000 Kč 

Chladič12
  140 000 Kč 149 000 Kč 

Montáž vč. revizí13
 491 200 Kč 614 000 Kč 

Stavební úpravy14
 65 000 Kč 65 000 Kč 

Projektová dokumentace 120 728 Kč 132 320 Kč 

Celkem 3 138 928 Kč 3 440 320 Kč 

Tabulka 19: Investiční náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
12

 Nezbytné zařízení pro provoz kogenerační jednotky. 
13

 Cena stanovena na základě cenové nabídky a zpracovaného rozpočtu projektu. 
14

 Částka zahrnuje rekonstrukci kotelny-výměna oken, dveří, oprava komínu, elektroinstalace a rozvody. 
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Celkové investiční náklady jednotlivých variant byly stanoveny na základě 

předpokládaného technického řešení. Výsledná a konečná částka však bude dána dle 

projektového řešení. 

Celkové investiční náklady obou druhů kogeneračních jednotek se liší o 301 392 Kč, 

což je částka, o kterou je kogenerační jednotka CENTO T120 dražší.  

 

3.1.9.3 Zdroje financování projektu 

 

Pro realizaci projektu je nejvhodnější kombinované financování, tzn. částečné 

financování z vlastních kapitálových zdrojů společnosti a částečné financování externím 

zdrojem financování např. úvěr či finanční leasing. Toto doporučení vyplývá 

z obecného předpokladu, že cizí kapitál je levnější než vlastní zdroje financování. 

Druhou možností pro financování je podání žádosti o dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí, kdy podle implementačního dokumentu může být žadatelem vlastník-

Mikroregion Vsetínsko. Výše popsaný projekt spadá do prioritní osy 3, podoblasti 3.1 

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 

obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 

a elektřiny.(21) 

Třetí možností jak zajistit financování tohoto projektu je podání žádosti o dotaci 

z Operačního programu Podnikání a inovace společností Vodovody a kanalizace Vsetín, 

a.s., kdy projekt spadá do prioritní osy 3 s názvem Efektivní energie, podoblast 3.1 

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie.(20) 
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3.1.10 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Pro výpočet efektivity a udržitelnosti projektu byla stanovena diskontní sazba 5% p.a.   

a používá se zde jako prostředek pro převádění hodnoty na současnou hodnotu. 

Doba životnosti navrhovaného zařízení je stanovena na 10 let a vývoj inflace není při 

výpočtu ekonomických ukazatelů zohledněn. S vývojem inflace se mohou ceny zejména 

energií měnit, což by mohlo výrazně ovlivnit výsledky ekonomického hodnocení 

projektu. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH, protože je zadavatel studie 

proveditelnosti plátce DPH. 

Výpočet čisté současné hodnoty a doby návratnosti byl proveden na základě vzorců 

uvedených ve Vyhlášce MPO ČR č.213/2001 Sb. (28) 

 

3.1.10.1 Výpočet doby návratnosti investice 

 

Doba návratnosti představuje počet let, za který se kapitálový výdaj společnosti splatí 

peněžními příjmy z investice. 

Vzorec pro výpočet: 

 

Kde:  

DN Doba návratnosti 

Io Investiční náklady projektu 

CF Roční výnos projektu 

 

Výpočet: 
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Interpretace: 

Doba návratnosti u prvního typu kogenerační jednotky CENTO T100 dle výpočtu činí 

2,32 roku (2 roky a 117 dní). U druhého typu kogenerační jednotky je doba návratnosti 

delší a to 2,43 roku (2 roky a 160 dní). Doba návratnosti kogenerační jednotky CENTO 

T100 je tedy o 43 dní kratší, z čehož vyplývá doporučení pro volbu kogenerační 

jednotky CENTO T100. 

 

3.1.10.2 Výpočet čisté současné hodnoty 

 

Čistá současná hodnota se používá jako nástroj pro hodnocení výnosnosti investičních 

projektů, který zároveň zohledňuje faktor času. 

 

Vzorec pro výpočet: 

 

 

Kde: 

ČSH Čistá současná hodnota investice 

CFt Hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

r Diskontní sazba 

t Období (rok) od 0 do n 

 

Výpočet: 

Č   
          

          
  č 
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Č   
          

          
  č 

Interpretace: 

Výpočet čisté současné hodnoty u prvního typu kogenerační jednotky CENTO T 100 

vyšel 7 322 027 Kč a u druhého typu kogenerační jednotky CENTO T120 vyšla čistá 

současná hodnota 7 513 120 Kč. Čistá současná hodnota druhého typu kogenerační 

jednotky je tedy o 191 093 Kč vyšší. Na základě výsledků tohoto ukazatele lze 

doporučit nákup kogenerační jednotky CENTO T120. 

 

3.1.10.3 Vnitřní výnosové procento 

 

Vnitřní výnosové procento lze interpretovat jako výši diskontní sazby, při které bude 

čistá současná hodnota toků plynoucích z investic rovna nule. 

Vzorec pro výpočet: 

 

Kde: 

ČSH Čistá současná hodnota investice 

CFt Hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

r Diskontní sazba 

t Období (rok) od 0 do n 
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Lze použít také vzorec: 

 

 

Kde: 

VVP Vnitřní výnosové procento 

in Nižší hodnota diskontní míry 

iv Vyšší hodnota diskontní míry 

ČSHn Čistá současná hodnota při nižší diskontní míře 

ČSHv Čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretace: 

Vnitřní výnosové procento vyšlo v obou případech vyšší než zvolená diskontní sazba, 

což značí výhodnost a výnosnost investice u obou druhů kogeneračních jednotek. U 

kogenerační jednotky CENTO T100 vyšlo vnitřní výnosové procento 22, 65% a je vyšší 

o 3,03% oproti vnitřnímu výnosovému procentu kogenerační jednotky CENTO T120, 
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které vyšlo 19,62%. Dle výše uvedených výsledků lze doporučit investici do 

kogenerační jednotky CENTO T100. 

 

3.1.10.4 Výpočet indexu rentability 

 

Tento ukazatel je vhodné použít zejména při výběru investičních variant projektů, 

pokud se rozhoduje mezi několika projekty a kapitálové zdroje jsou omezeny. 

Vzorec pro výpočet: 

 

Kde: 

IR Index rentability 

Pt Příjem v roce t 

i Diskontní sazba 

t Období (rok) od 1 do 10 

KV Kapitálový výdaj 

 

Výpočet: 

% 

% 

 

Interpretace: 

Index rentability u prvního typu kogenerační jednotky CENTO T100 vyšel 3,01%, což 

znamená, že na jednu investovanou korunu bude činit čistý diskontovaný zisk 3,01 Kč. 

U druhého typu kogenerační jednotky CENTO T120 vyšel index rentability o 0,17% 
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vyšší a to 3,18%, tzn., že na jednu investovanou korunu do tohoto zařízení bude čistý 

diskontovaný zisk 3,18 Kč. Na základě těchto výsledků lze doporučit k investici 

kogenerační jednotku CENTO T120. 

 

3.1.10.5 Závěrečné shrnutí efektivity a udržitelnosti projektu 

 

Název Jednotka  CENTO T100   CENTO T120  

Investiční náklady   Kč 3 138 928 3 440 320 

Změna nákladů za el.energii Kč/rok -1 238 121 -1 292 681 

Změna palivových nákladů Kč/rok 127 571 143 637 

Změna ost.provozních nákladů 

(servis + odpisy) 
Kč/rok 602 525 614 625 

Zelený bonus + výkup + příspěvek Kč/rok -846 600 -884 000 

Přínosy projektu celkem Kč/rok 1 354 625 1 418 419 

Doba hodnocení Roky  10 10 

Diskont  % 5 5 

Doba návratnosti  Roky  2,32 2,43 

Čistá současná hodnota Kč 7 322 027 7 513 120 

Vnitřní výnosové procento % 22,65 19,62 

Index rentability % 3,01 3,18 

Tabulka 20: Náklady, přínosy a základní ekonomické ukazatele projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.10.6 Interpretace výsledků finanční analýzy 

 

Výsledky finanční analýzy investičního projektu lze interpretovat následovně: 

Doba návratnosti investice je v případě kogenerační jednotky CENTO T100 velmi 

podobná době návratnosti investice kogenerační jednotky CENTO T120 a lze říci, že je 

v porovnání s životností projektu velmi krátká. 

Oba dva druhy kogeneračních jednotek lze doporučit a to z hlediska čisté současné 

hodnoty, která vyšla v obou případech kladná a tzn. že, investiční projekt je pro podnik 

přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosů a zvyšuje tržní hodnotu podniku. Čistá 

současná hodnota kogenerační jednotky CENTO T120 je však vyšší, a proto lze toto 

zařízení doporučit k investici.  

Vnitřní výnosové procento je u obou druhů kogeneračních jednotek rovněž kladné a 

zároveň vyšší než diskontní sazba, což značí výnosnost a výhodnost investic do obou 

zařízení. U kogenerační jednotky CENTO T100 je vnitřní výnosové procento vyšší o 

3,03%, což znamená, že je tato varianta výhodnější a měla by být preferována před 

nákupem kogenerační jednotky CENTO T120. 

V případě porovnání obou druhů kogeneračních jednotek podle indexu rentability lze 

usuzovat, že je výhodnější investice do kogenerační jednotky CENTO T120. U 

kogenerační jednotky CENTO T100 lze tedy říci, že na jednu korunu vynaloženou na 

investiční záměr připadne 3,01 Kč čistého diskontovaného zisku, v druhém případě při 

pořízení kogenerační jednotky CENTO T120 připadne na jednu korunu investovanou 

3,18 Kč čistého diskontovaného zisku. 

Z výše uvedeného lze tedy usuzovat, že je realizace projektu reálná a v obou případech 

pořízení kogeneračních jednotek CENTO T100 a CENTO T120 je investice finančně 

efektivní pro zadavatele studie. Ekonomické ukazatele finanční analýzy investičních 

projektů hodnotí investice do obou druhů kogeneračních jednotek velmi kladně, avšak 

na základě subjektivního posouzení bych doporučila zadavateli investovat do 

kogenerační jednotky CENTO T120, která má vyšší výkon, přinese vyšší úsporu 

provozních nákladů a má vyšší index rentability. 
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3.1.11 Analýza rizik 

 

Fáze projektu Riziko Příčina Pravděpodobnost Eliminace 

Předinvestiční 

Nepřijetí 

projektu 

v rámci studie 

proveditelnosti 

Nepřijatelné 

výsledky 

ukazatelů 

finanční analýzy 

Vysoká 

Bezchybné zpracování 

projektové dokumentace a 

jiných podkladů pro studii 

proveditelnosti 

Investiční 

Zvýšení ceny 

zařízení 

Zvýšená 

 poptávka 
Vysoká 

Pevné stanovení ceny 

v dodavatelské smlouvě-

smluvní ošetření 

Zvýšení ceny 

stavebních 

prací 

Zvýšená 

poptávka, 

zvýšení cen 

materiálů 

Střední 

Pevné stanovení ceny 

v dodavatelské smlouvě-

smluvní ošetření 

Nedodržení 

termínu 

instalace 

Přírodní a 

klimatické vlivy 
Vysoká 

Instalaci zařízení zahájit 

v časovém předstihu 

Provozní 

Porucha 

zařízení 

Neodborná 

manipulace 
Nízká 

Vypracování interní 

směrnice pro obsluhu 

zařízení 

Nízká výroba 

bioplynu 

Nedostatek 

organického 

znečištění 

Střední 
Zajištění náhradního 

organického substrátu 

Živelná 

pohroma 

Přírodní a 

klimatické vlivy 
Střední 

Pojištění, protipovodňová 

a protipožární opatření 

Energetická 

Nezískání 

zelených 

bonusů  

Legislativa, 

zamítavé 

stanovisko 

vlastníka 

distribuční 

soustavy 

Vysoká 

Smluvní ujednání 

s vlastníkem distribuční 

soustavy 

Tabulka 21: Analýza rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.12 Harmonogram projektu 

Celý projekt lze pro potřeby tvorby harmonogramu rozdělit do několika etap, které 

samostatně tvoří určitý časový interval a součet těchto časových intervalů dává dobu 

potřebnou pro realizaci projektu. Z níže uvedené tabulky tedy vyplývá, že realizace 

projektu by podle harmonogramu projektu neměla přesáhnout jeden rok.  

 

Datum zahájení projektu 1. 3. 2011 

Datum ukončení projektu 31. 12. 2011 

Doba trvání projektu 10 měsíců 

 

 

Rok 2011 

Měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zhodnocení projektu na základě SP
15

           

Povolení vydané Mikroregionem Vsetínsko            

Projektová dokumentace pro stavební povolení           

Vydání stavebního povolení           

Výběr dodavatele           

Technologická montáž stavby           

Připojení do sítě           

Zkušební provoz           

Kolaudační řízení           

Žádost o udělení licence na výrobu el. a tepla           

Vydání osvědčení o původu energie           

Uplatnění zelených bonusů           

Zapojení do distribuční sítě           

Trvalý provoz kogenerační jednotky           

Tabulka 22: Harmonogram projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                 
15

 SP = studie proveditelnosti 
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3.1.12.1 Milníky projektu a jejich předpokládané termíny 

 

Milník Předpokládaný termín 

Dokončení studie proveditelnosti 4/2011 

Vydání stavebního povolení 6/2011 

Instalace zařízení 8/2011 

Kolaudace  9/2011 

Definitivní zapojení do rozvodné sítě 11/2011 

Zahájení trvalého provozu 12/2011 

Tabulka 23: Milníky projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

3.1.13 Závěrečné a shrnující hodnocení projektu 

Projekt Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí je na základě této 

studie proveditelnosti reálný a lze ho doporučit zadavateli studie k realizaci. 

Uskutečnění tohoto projektu bude mít nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale 

zároveň přinese zadavateli ekonomický efekt ve snížení provozních nákladů, které 

představují zejména náklady na pořízení elektrické energie.  

Studie proveditelnosti hodnotí dvě varianty-dva druhy kogeneračních jednotek a to 

kogenerační jednotku CENTO T100 SP BIO a kogenerační jednotku CENTO T120 SP 

BIO od společnosti TEDOM, a.s. Výsledky finanční analýzy a hodnocení efektivity a 

udržitelnosti projektu vyšly pro oba druhy kogeneračních jednotek kladně, proto závisí 

na zadavateli, pro kterou variantu se rozhodne.  

Doporučení na základě subjektivního posouzení pro zadavatele studie je investice do 

kogenerační jednotky CENTO T120 a to z důvodu vyššího elektrického výkonu o 30 

kW a z důvodu vyššího tepelného výkonu o 35 kW oproti kogenerační jednotce 

CENTO T100. Dalším důvodem je vyšší úspora nákladů na nákup energií a vyšší 

pokrytí dodávky elektrické energie.  
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V oblasti financování investice může společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

využít vlastních zdrojů, nebo kombinaci vlastních a cizích zdrojů financování (např. 

úvěr či leasing). Jako příležitost pro financování se jeví možnost získání dotace 

z Operačního programu Životní prostředí, kdy lze podávat žádosti od 16. května 2011 

do 19. srpna 2011. Další možností je získání podpory z Operačního programu Podnikání 

a inovace, ale poslední výzva byla vyhlášena v roce 2010, a v letošním roce je 

pravděpodobnost vyhlášení výzvy pro podávání žádostí téměř nulová. 
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3.2 Shrnutí kapitoly 3 

Kapitola 3 Vlastní návrhy a řešení představuje zpracování modelové studie 

proveditelnosti projektu s názvem Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské 

Meziříčí. Obsah studie proveditelnosti odpovídá požadované struktuře studie 

proveditelnosti projektu, který se může ucházet o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí v prioritní ose 3, oblasti 3.1. Finanční analýza projektu, která je součástí studie 

proveditelnosti, doporučila projekt k realizaci na základě ekonomických ukazatelů, 

které hodnotí projekt za přijatelný. 
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Závěr  

Využívání obnovitelných zdrojů energie se stává v posledních letech velmi 

diskutovaným tématem. Mediální zájem o tuto problematiku určitým způsobem 

zastiňuje obnovitelné zdroje energie, jako je bioplyn, biomasa či vítr a v podvědomí 

společnosti je obnovitelný zdroj energie spojován zejména s problematikou využívání 

solárních kolektorů. 

Tato diplomová práce se snaží upozornit tedy na možnost využití bioplynu jako 

produktu vznikajícího procesem čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod. 

Bioplyn následně slouží jako palivo pro kombinované zařízení na výrobu elektrické 

energie a tepla, čímž čistírna šetří náklady na nákup elektrické energie a zemního plynu. 

Součástí této diplomové práce je modelová studie proveditelnosti projektu Uplatnění 

kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí, která vyhodnotila tento projekt jako 

akceptovatelný a doporučila jej k realizaci. Nejen že se tedy v běžném provozu 

kogenerační jednotky bude vyrábět elektrická energie ekologickým způsobem, ale dojde 

k efektivnímu využití vyprodukovaného bioplynu, který by musel být spalován na 

hořáku zbytkového bioplynu a s tím souvisí vypouštění spalin do ovzduší. 

Z provedené studie proveditelnosti projektu vyplývá také doporučení pro zadavatele 

studie ucházet se prostřednictvím vlastníka Mikroregionu Vsetínsko o dotaci 

z Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt má velkou pravděpodobnost na 

získání podpory z důvodu pozitivního dopadu na životní prostředí v dané lokalitě a 

z důvodu téměř nulových nákladů na produkci bioplynu, který slouží jako vstup 

v procesu kogenerace. 
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