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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o provozních nákladech a možnostech jejich 

optimalizace. Konkrétně se zaměřuje na jeden z největších možných provozních 

nákladů a to je náklad na vytápění. V první části diplomové práce jsou definovány 

obecně náklady, cena a její tvorba, provozní náklady, optimalizace těchto nákladů, 

životní cyklus stavby a technologické metody pro zlepšování tepelně-technických 

vlastnost objektu. Závěrem teoretické části jsou popsány pojmy pro výpočet energetické 

náročnosti objektu a doba návratnosti, která hodnotí efektivitu investice. V praktické 

části je konkrétní objekt posuzován dle energetické náročnosti a hlavně z hlediska své 

potřeby tepla na vytápění.  Pro objekt je navrženo šest variant zateplení, ve kterých je 

opět posouzen na svou energetickou náročnost. Následně jsou tato opatření pro lepší 

tepelně-technické vlastnosti objektu posouzena dle své cenové náročnosti a návratnosti 

investice jednotlivých variant. 

 

Klíčová slova 

 Provozní náklady, životní cyklus objektu, obálka budovy, tepelně-technické 

vlastnosti, tepelná izolace, energetická náročnost, úspora energie, ekonomická 

efektivnost. 

  
 

Abstract 

The thesis discusses the operating costs and the possibilities for their 

optimization. Specifically, it focuses on one of the greatest possible operating costs and 

it's heating costs. In the first part of the thesis are defined in general expenses, the price 

and the production, operating costs, optimization of these costs, life cycle of buildings 

and technological methods to improve the thermal and technical properties of the object. 

Finally, the theoretical part describes the terms for calculating the energy performance 

of the building and the payback period, which evaluates the effectiveness of 

investments. The practical part is assessed according to specific building energy 

performance, and especially in terms of its demand for heating. The building is designed 

for six variants of insulation, which is again judged on their energy performance. 

Subsequently these measures for better thermal insulating properties of the object 

assessed according to their cost efficiency and return on investment of individual 

variants. 

Keywords 

Operating costs, life-cycle of building, building envelope, thermal-technical properties, 

thermal insulation, energy consumption, energy savings, economic efficiency. 
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ÚVOD 

 V současné době je snižování energetické náročnosti budov velmi diskutovaným 

tématem, ať už z hlediska neustále narůstajících cen energií nebo kvůli otázce šetření 

životního prostředí. V posledních letech je ochrana životního prostředí stále více 

zmiňovaná, hlavně kvůli obavám z vyčerpání některých neobnovitelných zdrojů. Proto 

je velmi žádoucí snižovat energetickou náročnost objektů. 

 Tato problematika je řešitelná nejen technickými, či stavebními kroky. Ale 

důležitou součástí je i zavedení úsporných opatření v domácnostech a s tím spojená 

změna životního stylu. Po technické stránce jde hlavně o použití technicky vyspělých 

stavebních materiálů, technických zařízení (TZB) a vhodné koncepce budovy, která je 

přizpůsobená nízké spotřebě energií.  

 U starších objektů je jeden z nejlepších způsobů na snížení jejich energetické 

náročnosti zateplení obálky budovy. V době výstavby starších domů ještě nebyly na 

našem trhu k dostání tak vyspělé stavební materiály. A proto vykazují tyto domy velkou 

netěsnost obálky budovy a dochází k velkým tepelným ztrátám. 

 Tato diplomová práce pojednává o provozních nákladech a o možnostech 

optimalizace těchto nákladů. Jedním z největších provozních nákladů je náklad na 

vytápění objektu a nejlepší způsob, jak ho snížit, je zateplit obálku budovy. Bohužel 

toto opatření je zejména v počátku velmi finančně náročné. Díky programu Nová zelená 

úsporám lze ušetřit desítky tisíc korun a tím se stává zateplení obálky budovy pro 

občany mnohem dostupnější. Výše podpory se odvíjí od výše úspor, kterých je docíleno 

zateplením či jiným opatřením. Čím lepších výsledků dům po těchto opatřeních 

dosahuje, tím větší finanční podporu lze získat.  

 Jelikož se celá diplomová práce zabývá náklady, bude tento pojem vysvětlen 

hned v první kapitole a následně i cena a její stanovení. V další kapitole bude popsán 

z obecného hlediska životní cyklus stavby a provozní náklady. Dále možnosti 

optimalizace těchto nákladů, technologické metody, jak zlepšit tepelně-technické 

vlastnosti objektu. Nakonec budou vysvětleny základní pojmy, které se týkají výpočtu 

energetické náročnosti objektu a doba návratnosti. 

 V praktické části bude vystaven energetický štítek pro konkrétní objekt 

v programu Energie 2015 a tím stanovena roční měrná dodaná energie objektu. Díky 

této hodnotě bude objekt zařazen do konkrétní klasifikační třídy (A - mimořádně 

úsporná až G - mimořádně nehospodárná). Dále budou pro tento konkrétní objekt 

navržena řešení pro zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a opětovně vystaven 

energetický štítek pro zjištění změny energetické náročnosti. V této části budou také 

zhodnoceny náklady vynaložené pro zlepšování tepelně-technických vlastností objektu 

a stanovena doba návratnosti investice, ať už při získáni dotace od programu Zelená 

úsporám či nikoli. V konečné čísti bude toto vše vyhodnoceno. 

 Cílem této diplomové práce je teoreticky charakterizovat provozní náklady a na 

konkrétním případu uvést jejich možnou optimalizaci.
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1 NÁKLADY 

1.1 Náklady obecně 

Náklady vznikají ve vztahu s uskutečněním určité činnosti, kterou vyvolal 

podnět z pohledu nabídky nebo poptávky. Celý tento postup činnosti, by měl 

poskytnout maximální ekonomický užitek (dosáhnout co nejnižších nákladů). Náklady 

z hlediska nákladového účetnictví lze popsat jako ekonomickou kategorii, která je 

spojena s uskutečňováním určité činnosti tzn. poskytování služeb a prací, výroba 

výrobků. Předpokládá se ekonomický užitek v těchto aktivitách.[9] 

1.2 Druhy nákladů  

Náklady se mohou rozlišovat podle mnoha hledisek. Tyto hlediska vyplývají 

z potřeb evidence, plánování, řízení a kalkulací v produkčním procesu. Název 

jednotlivých nákladů jsou tedy podmíněny odvětvím a potřebami realizované 

produkce.[9] 

Ekonomické hledisko dělí náklady jako:  

 Celkové (Total Costs – TC) – tzn. že, znázorňují veškeré náklady vynaložené na 

realizaci určitého objemu produkce. Vypovídají o celkové spotřebě prostředků, 

které už byly vynaloženy, nebo které bude třeba ještě následně vynaložit. 

 Průměrné (Average Costs – AC) – tzn. průměrné náklady vynaložené na 

jednotku produkce. Znázorňují podíl celkových nákladů, který spadá na 

jednotku produkce. 

 Mezní (Marginal Costs – MC) – mezní náklady potřebné na zvětšení produkce o 

danou jednotku. Znázorňují tedy následné vklady nákladů. Ty jsou na úrovní 

dosažených podmínek dále určeny pro další jednotku produkce. [9] 

Náklady potřebné pro řízení a tvorbu hospodářského výsledku jsou: 

 Výkonů – jsou bezprostředně identifikovatelné s danými výkony, z hlediska 

prokazatelnosti realizace ekonomického prospěchu. 

 Období – nejsou identifikovatelné s ekonomickým prospěchem určitých výkonů, 

ale lze je přiřadit k určité části období. [9] 
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Druhové členění nákladů:  

 Náklady materiálové – obsahují veškerý spotřebovaný materiál pro výrobu, 

pomocný materiál, spotřebu paliv, energie a pohonných hmot, dopravu. 

 Náklady na nakupované výrobky, služby nemateriální povahy, opravy a údržbu. 

 Odpisy – základní prostředky, předměty postupné spotřeby. 

 Mzdové a ostatní náklady – určené pro mzdy a odměny zaměstnanců. 

 Náklady finanční – úroky placené z úvěrů, státní poplatky, pojistné, pokuty, 

penále a manka. [9] 

Pro potřeby kalkulace se náklady třídí: 

 Přímé – obsahují veškeré náklady potřebné pro danou výrobu, jejichž množství 

je možné zjistit přímo na jednici výroby. 

 Nepřímé – náklady jejichž množství nelze určit přímo na jednici výroby, musí se 

určit nepřímo přirážkou k předem zvolené základně. [9] 

Podle podmínek hospodaření se náklady dělí: 

 Jednicové – současně se mění se změnou objemu jednic sledované produkce. 

 Režijní – souvisí s určitým objemem produkce, který se v rámci tohoto objemu 

nemění, a mohou vznikat před začátkem výrobního procesu. [9] 

Náklady dělené pro potřeby formulování a řízení výrobního procesu: 

 Variabilní- tyto náklady se mění s ohledem na objem produkce. 

 Fixní – tyto náklady se nemění s ohledem na objem produkce, ale mění se 

v čase. [9] 

1.3 Kalkulace 

 Kalkulace jsou základním prvkem v určování ceny výstupů produkce a řízení 

nákladů. Záleží na rozprostření celkového objemu nebo části nákladů na kalkulační 

jednici, čili jednotku výroby. Kalkulace jsou nástrojem pro rozhodování. Slouží ke 

sledování pohybu nákladů, ke kterým se vážou. [10] 
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1.3.1 Kalkulace úplných nákladů 

 Jinak také absorpční kalkulace, je ve stavebnictví nejpoužívanější. Hlavně 

z hlediska tvorby cen. Celkový objem výrobních nákladů se rozvrhne na kalkulační 

jednici jako přímé náklady. Ostatní pro podnik společné náklady se počítají nepřímo. 

Často přirážkovou kalkulací, jako režijní náklady. Zde se používá kalkulační vzorec. 

[10] 

1.3.2 Kalkulace neúplných nákladů 

 Tato kalkulace je nazývána dynamickou metodou, a to protože část nákladů se 

stanoví jako fixní a část jako variabilní. Náklady fixní jsou stabilní a klesají s objemem 

produkce vzhledem k jednici. Náklady variabilní stoupají s objemem produkce 

a vzhledem k jednici kalkulace jsou stabilní. Do variabilních nákladů se započítávají 

přímé náklady a náklady proměnné režijní a lze je přímo vztáhnout k jednotce produkce. 

Náklady fixní a režijní závislé na čase se promítají do jednice jako celkový objem 

nákladů za určitý časový úsek. Hlavní výhoda této metody je, že v závislosti na 

zvyšování výroby, klesají náklady fixní na jednotku výroby. Nevýhodou této metody je, 

že některé náklady nelze s přesností zařadit mezi variabilní nebo fixní. [10] 

Obr. 1.1: Vztah mezi vývojem nákladů [9] 

 

 Na obrázku 2.1 jsou znázorněny vztahy nákladů. Zisky a tržby při měnícím 

se objemu produkce. 
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1.3.3 Přirážková kalkulace 

 Tato kalkulace se často používá pro kalkulaci režijních nebo vedlejších nákladů, 

či zisku. Objem kalkulovaného nákladu se zjistí tím, že se předem zvolená procentní 

sazba vztáhne ke zvolené základně. Jedná se o velmi jednoduchou metodu, důležité ale 

je správně určit sazbu a základnu. Aby se aspoň částečně zabránilo odchylkám od 

skutečnosti, musí být co nejstabilnější základna. Nejčastěji se za základnu volí přímé 

zpracovací náklady, pokud jde o kalkulaci pro stavební práce. Pro kalkulaci zisku 

se dále přidávají režie. [10] 

1.4 Kalkulační vzorec 

 Kalkulační vzorec se používá pro cenové kalkulace ve stavebnictví. Vymezuje 

obsah jednotlivých skupin nákladů a zároveň určuje způsob, kterým tyto náklady 

stanovit. Použitím kalkulačního vzorce lze zajistit, že v ceně nebude opomenut žádný 

náklad, který tam patří.  

 Kalkulační vzorec se používá pro jednotlivé položky, jako jsou stavební práce, 

montážní práce, specifikace, stroje, a další. Struktura vzorce je individuální, není 

předepsána právní normou. V současné době se používá nejčastěji tato struktura. [11]  

Kalkulační vzorec – struktura: 

Přímé náklady 

 Přímý materiál (hmoty) – náklady na přímý materiál + náklady na jeho pořízení 

 Přímé mzdy – náklady na mzdy výrobních pracovníků 

 Ostatní přímé náklady (OPN)  

- Náklady na provoz stavebních strojů (S) – montáž, pohonné hmoty, 

demontáž, provozní kapaliny a jiné 

- Ostatní náklady 

- Sociální a zdravotní pojištění (SZP) – odvody sociálního a 

zdravotního pojištění za výrobní pracovníky 

Nepřímé náklady 

 Režie výrobní – veškeré náklady týkající se s výrobou, které nelze vztáhnout na 

kalkulační jednici (mzdy stavbyvedoucích, mistrů, nakupované služby, atd.) 

 Režie správní – náklady určené pro zabezpečení stavební organizace 

Zisk – důležitý pro zabezpečení kladného hospodářského výsledku podniku [10] 
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Tabulka 1.1: Kalkulační vzorec [11] 

Struktura kalkulačního vzorce 

Přímé náklady 

Přímý materiál  H 

Přímé mzdy M 

Ostatní přímé náklady (OPN) 

Stroje S 

Ostatní náklady O 

Sociální a zdravotní pojištění SZP 

Nepřímé 

náklady 

Režie výrobní RV 

Režie správní RS 

Zisk   Z 

 

Tabulka 1.2: Cena stavební práce [11] 

Jednotková cena stavební práce 

Přímé náklady Nepřímé náklady   

Zisk 

Materiál 

Zpracovací náklady 

Mzdy 

Ostatní přímé náklady Režie 

Stroje 
Ostatní 

náklady 

Pojištění 

SZ 
Režie výrobní 

Režie 

správní 

Přímé zpracovací náklady Hrubé rozpětí 

 

V tabulce 1.2 je uvedené schéma kalkulačního vzorce, jak bývá používán 

zhotoviteli a rozpočtáři. 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

2 CENA 

2.1 Cena obecně 

Cenou je možno vyjádřit většinu základních ekonomických poměrů. Je poplatná 

místu i času, ve kterém vzniká. Je také vymezena jako teoretický průsečík poptávkové 

a nabídkové křivky. V reálném světě není tato složka statická a reálná cena kolem této 

složky pouze osciluje. Cena taktéž znázorňuje finanční částku nutnou ke směně za 

jednotku hmotného či nehmotného statku.[9] 

Zákon č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách definuje cenu jako peněžní částku: 

a) sjednanou při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. [1] 

Zákon uvedený výše a zákon č. 151/1997 sb., Zákon o oceňování majetku a další 

prováděcí vyhlášky tvoří cenové právo české republiky. 

Tabulka 2.1: Systém cenového práva ČR [12] 

Systém cen v české republice, dle cenového práva 

Ceny smluvní, dle zákona č. 526/1990 

Sb., O cenách 

volné 

regulované 

úředně  

věcně 

časově 

cenovým moratoriem 

Ceny zjištěné podle zvláštního 

předpisu, dle zákona č. 151/1997 Sb., 

O oceňování majetku a souvisejících 

prováděcích vyhlášek 

ceny majetku 

nemovitosti 

movité věci 

finanční majetek 

ostatní majetek 

ceny služeb 

 

2.2 Tvorba a stanovení výše ceny 

 Důležité je pro každý podnik nastavit správnou cenovou politiku podniku, tedy 

„vhodnou cenu“. Při určování cen se vychází z nákladů, konkurence nebo poptávky, 

podle konkrétních okolností. Nazýváme to jako – magický trojúhelník cenové politiky.  

Metoda nákladově orientovaná – cena jako součet veškerých nákladů a zisku, 

zanedbává však aktuální dění na trhu a u konkurence, používá zkreslené informace. 

Používá se hlavně ve stavebnictví díky dostupnosti údajů o nákladech. [13] 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526#f1339857
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Metoda poptávkově orientovaná – cena odhadovaná na základě hodnoty, kterou 

zákazník odhaduje na dané zboží. Odhadovat poptávku není snadné.  

 Poptávka pružná – pokud se sníží produkce, prodej rychle roste a naopak 

 Poptávka nepružná – změny v cenách neovlivňují výrazně míru prodeje 

Metoda konkurenčně orientovaná – tato cena je ovlivňována trhem a informacemi o 

něm. Marketing, který se zabývá získáváním informací o trhu, využívá k uspokojování 

požadavků jistých nástrojů. Tento systém nástrojů se nazývá marketingový mix. Těmito 

nástroji jsou: Product (výrobek), Price (cena), Place (distribuce), Promotion (podpůrné 

aktivity) [16] 

2.3 Cena stavby a stavebního díla 

Cena stavby - znázorňuje cenu stavby v peněžních jednotkách. Může být stanovena 

v různých etapách životního cyklu budovy, podle potřebného účelu.  

 Cena pořizovací – cena objektu v době pořízení  

 Cena reprodukční – cena objektu, za kterou byl pořízen v době, kdy se o něm 

účtuje 

Cena objektu obsahuje všechny náklady a výdaje kupujícího související s pořízením 

objektu. [16] 

Cena stavebního díla – stanovena ujednáním ve smlouvě o dílo. Vymezení díla je 

stejně tak stanoveno v této smlouvě. Tato cena se může stanovit pevnou částkou, 

odkazem na rozpočet či odhadem. Cena stavebního díla představuje součet veškerých 

procesů, které probíhají v průběhu přípravy, provedení výstavby a předání uživateli. 

[10] 

2.4 Druhy cen  

Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen a jsou zde započteny i náklady 

spojené s jeho pořízením (doprava, clo, pojištění, atd.) 

Cena pořízení – cena, za kterou byl majetek pořízen, bez dalších nákladů spojených 

s jeho pořízením 

Nabídková cena – cena za provedení stavebních dodávek a prací v daném rozsahu, 

nabízená dodavatelem  

Poptávková cena – vychází z předběžných propočtů investora, předběžně se stanoví 

cena stavby na základě celkových nákladů 

Smluvní cena – vzniká na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím [9] 
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3 ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVBY 

Tato kapitola pojednává o životním cyklu stavebního objektu. Budou zde 

vysvětleny jednotlivé fáze životního cyklu tak, jak jimi postupně budova prochází. Od 

počáteční předinvestiční fáze, až po konečnou likvidační. 

3.1 Jednotlivé fáze životního cyklu 

Každá stavba prochází svým vlastním životním cyklem. Toto časové období 

začíná už první myšlenkou na zhotovení daného objektu, přes projektování, vlastní 

realizaci, užívaní stavby, rekonstrukci a následnou likvidaci. Tento cyklus je rozdělen 

do čtyř na sebe navazujících fází, přičemž každá je jinak časově náročná. [14] 

Tabulka 3.1: Životní cyklus a jeho pojetí [15] 

Životní cyklus projektu stavby 

Fáze předinvestiční Fáze investiční Fáze provozní 
Fáze 

likvidační 

Iniciování Definování Plánování Realizace Provoz Likvidace 

   
Životní cyklus majetku - stavební díla 

   
Fáze 

investiční 
Fáze provozní 

Fáze 

likvidační 
   

    Životní cyklus činnosti 

spojené s užitím 

stavebního díla 

  

      

      

 

3.1.1 Předinvestiční fáze 

Tato fáze vzniká myšlenkou na zhotovení stavebního díla. Jedná se o velmi 

důležitou fázi z hlediska úspěšnosti projektu. Po zvážení všech technických i 

ekonomických ukazatelů, muže být rozhodnuto o budoucí realizaci projektu. Zkoumá 

se zde ekonomická efektivnost, či technická a finanční proveditelnost. [17] 

Na začátku předinvestiční fáze se můžeme setkávat se studií příležitostí, která 

formuluje finanční možnosti projektu, z nichž se následně vybere pouze jeden. Na studii 

příležitostí většinou navazuje studie proveditelnosti. Zde se stanovují konkrétní časové 

a prostorové vazby, hodnotí se životaschopnost daného projektu a odhadují 

se pořizovací náklady. V této fázi se investor rozhodne, zda projekt realizuje, či nikoli. 

Na závěr se vydá dokument, který se nazývá investiční rozhodnutí. [16] 
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Předinvestiční fáze 

1. Iniciace 

1.1 Definování 

1.2 Studie příležitostí 

1.3 Studie potřeb (marketingové studie) a určení cílů 

1.4 Architektonická studie 

1.5 Studie proveditelnosti 

1.6 Investiční rozhodnutí [16] 

3.1.2 Investiční fáze 

 Tato fáze se dělí na dvě části. První se nazývá plánovací a druhá realizační. Je ze 

všech fází nejnáročnější a nejnákladnější.  

První část plánování se zabývá průzkumy, přípravou projektu, zajištěním 

pozemku a projektovou dokumentací. Dále se uzavírají potřebné smlouvy, organizace 

výstavby a její časové a finanční plánování. Závěrem plánovací fáze bývá, na základě 

zhotovené dokumentace, vydání stavebního povolení. 

V realizační fázi se řeší vlastní výstavba objektu. Je to časový úsek od předání 

staveniště, přes samotnou realizaci až po její ukončení. Během stavby se vede stavební 

deník. Tato fáze je zakončena předáním stavby, zkušebním provozem a na závěr 

vydáním kolaudačního povolení k užívání stavby. [17] [18] 

Investiční fáze 

2. Plánování 

2.1 Příprava projektu 

2.1.1 Průzkumy a projektové podklady 

2.1.2 Výběr a zajištění pozemku 

2.1.3 Výběrové řízení na inženýring 

2.1.4 Smlouva s inženýrskou organizací 

2.1.5 Výběrové řízení na projektanta 

2.1.6 Smlouva s projektantem 

2.2 Předprojekt 

2.2.1 Dokumentace pro územní řízení 

2.2.2 Územní řízení 

2.2.3 Rozhodnutí o umístění stavby 

2.3 Projekt 

2.3.1 Dokumentace pro stavební povolení (dokumentace 

souborného řešení projektu – Basic Desing) 

2.3.2 Stavební řízení 

2.3.3 Stavební povolení (vč. Nabytí právní moci) 
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3. Realizace 

3.1 Příprava provádění 

3.1.1 Zadávací dokumentace pro realizaci 

3.1.2 Výběrové řízení na zhotovitele 

3.1.3 Smlouvy na realizaci 

3.1.4 Realizační (prováděcí) dokumentace (Detail Desing) 

3.1.5 Stavebně technologická příprava (vč. Zařízení staveniště) 

3.2 Vlastní realizace 

3.2.1 Odevzdání a převzetí staveniště 

3.2.2 Realizace stavebních objektů a provozních souborů 

3.2.3 Vedení stavebního deníku 

3.2.4 Dokumentace pro změnová řízení 

3.3 Příprava projektu 

3.3.1 Předání a převzetí stavby 

3.3.2 Závěrečné vyúčtování 

3.3.3 Dokumentace skutečného provedení 

3.3.4 Zkušební provoz 

3.3.5 Kolaudační řízení 

3.3.6 Kolaudační rozhodnutí [16] 

3.1.3 Provozní fáze 

 Tato fáze je nejdelší část životního cyklu stavby. Začíná předáním stavby do 

užívání a končí její likvidací. V jejím průběhu se hodnotí dosažení stanovených 

výsledků, zejména dodržení rozpočtu tzn. nákladů vyhrazených na vyhotovení stavby. 

Provozní fázi je nutno posuzovat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.  

Na počátku provozu stavby se může objevit mnoho závad, které se týkají 

výrobních metod, nedostatkem produktivity práce či neodpovídajícímu 

kvalifikovanému personálu. Tímto se zabývá krátkodobé hledisko. 

Pokud by se tyto závady objevily až v provozní fázi, bylo by velice nákladné 

a těžké je napravit. Všechny možné nedostatky a nejistoty, které se můžou vyskytnout 

v této fázi, by se měli modelově ošetřit v předinvestiční fázi, ve zpracované studii 

proveditelnosti. [17] 

Provozní fáze 

4. Provozování 

4.1 Běžný provoz 

4.1.1 Dokumentace ke změnám v užívání stavby 

4.1.2 Dokumentace pro údržbu a odstraňování staveb 

4.1.3 Dokumentace k vyhodnocení splnění cílů projektu 
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4.2 Opravy a údržba 

4.3 Modernizace 

4.4 Rekonstrukce [16] 

3.1.4 Likvidační fáze 

 V této fázi již stavba není v provozu, ale může vykazovat poslední příjmy nebo 

výdaje spojené s jeho likvidací. Pokud se investor rozhodne, může být likvidace 

nahrazena rekonstrukcí. Tímto končí životní cyklus stavby, ale na tomto místě může 

v budoucnu vzniknout nová stavba a tím i nový životní cyklus. Likvidace by měla 

probíhat co nejekologičtěji s ohledem na životní prostředí. [16] 

Likvidační fáze 

5. Ukončení (likvidace nebo iniciace dalšího projektu) 

5.1 Dokumentace k odstranění stavby 

5.2 Řízení o odstranění stavby 

5.3 Povolení (resp. nařízení) odstranění stavby 

5.4 Vlastní likvidace – iniciace nového projektu [16] 

3.2 Životnost 

Všechny stavební objekty, materiály, či jiné výrobky mají svoji vlastní životnost. 

Životnost je časový úsek, za který je daná stavba (výrobek) schopna plnit svojí funkci 

a dovoluje vlastníkovi mít z ní prospěch. 

Životnost lze definovat jako období, po které objekt (výrobek) vyhovuje 

nárokům na provoz za předpokládaných okolností. Životnost konstrukce je už od 

začátku návrhu stavby ovlivněna použitým materiálem. Je tedy třeba dbát na kvalitu 

použitého materiálu, tím lze životnost stavby prodloužit. Důležité je dodržovat 

předepsané technologické postupy, stavební zásady a normy, které souvisejí 

s výstavbou. Nesmí se opomenout ani klimatické faktory a podobně.  

Velice důležité je nezanedbávat údržbu objektu. Ta by se měla provádět 

pravidelně. Pokud se tak neděje, stavba chátrá a vznikají poruchy, které vedou ke 

zvyšujícím se nákladům. [20] 

 

Prvky dlouhodobé životnosti pro stavební objekt: 

 základy objektu 

 svislé nosné konstrukce (nosné stěny) 

 stropy 

 krov 

 schodiště [20] 
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U prvků krátkodobé životnosti se předpokládá jedna výměna, během období 

životnosti stavby.  

 

Nejvíce ovlivňují životnost stavby tyto podmínky: 

 způsob založení stavební konstrukce 

 konstrukční řešení, technologické provedení konstrukcí dlouhodobé životnosti 

 způsob/intenzita užívání stavební konstrukce 

 provádění pravidelné údržby objektu 

 provádění generálních oprav či modernizací objektu [20] 

 

3.2.1 Předpokládaná životnost 

Pouze předpokládaná životnost stavebního objektu, konstrukce, materiálu či 

jiného výrobku.  

3.2.2 Ekonomická životnost 

Časový úsek od vzniku stavby do jejího hospodářského zaniknutí. Toto období 

je obvykle kratší, než technická životnost objektu. Ekonomická živostnost končí ve 

chvíli, kdy přestává být objekt ekonomicky výhodný, náklady rostou a jsou vyšší než 

zisk plynoucí ze stavby. Objekt přestává být výnosný a je třeba hledat jiná řešení. Tím 

může být likvidace stavby a výstavba nového objektu, který bude výhodnější. 

3.2.3 Technická životnost 

Tato životnost popisuje období od vzniku stavby až do jejího technického 

zániku, pokud bude dodržena pravidelná údržba. U této životnosti se bere velký zřetel 

na volbu materiálů při provádění výstavby (dlouhodobá, krátkodobá životnost).  

Konstrukčními prvky s krátkodobou životností můžeme nazvat takové prvky, 

které mají životnost do 100 let, a předpokládá se aspoň jedna oprava po dobu životnosti 

objektu. Například podlahy, povrchové úpravy stěn jako omítky a obklady, okna 

a dveře, vytápění a další. 

Prvky s dlouhodobou živostností mají životnost delší než 100 let. Jedná se o 

nosné prvky. Většinou se během trvání stavby vůbec nemění. Tam patří základy, svislé 

nosné konstrukce, schodiště a stropy. 

Technickou životnost stavby ovlivňuje také intenzita užití stavby, údržba 

a modernizace objektu. [24] 
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3.2.4 Zbytková životnost 

Období od ocenění objektu až do jeho zániku. Opět za předpokladu, že 

prováděna pravidelná údržba. Na základě této životnosti můžeme rozhodovat o tom, 

jestli je z ekonomického hlediska výhodné objekt rekonstruovat. [21] 

3.3 Náklady spojené s životním cyklem budovy 

Náklady, které jsou spojené s životním cyklem stavby, se dělí do tří základních 

skupin. Těmito náklady jsou: 

 náklady související s technickými kritérii budovy 

 náklady provozní 

 náklady administrativní 

3.3.1 Náklady související s technickými kritérii budovy 

 Náklady související s technickými kritérii budovy nastávají ve všech čtyřech 

etapách životního cyklu stavby. Mluví se o nárazovém vynaložení finančních 

prostředků. Dělíme je podle toho, ve které fázi životního cyklu se právě nacházejí. 

Fáze předinvestiční a investiční (plánovací) 

 Náklady pro přípravu projektu 

- vyhotovení studie proveditelnosti 

- vyhotovení projektové dokumentace pro územní plánování 

- vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení 

 Náklady na smluvní jednání 

- právní, technická a finanční pomoc a poradenství [18] 

Fáze investiční realizační 

 Náklady na pořízení objektu 

- cena objektu podle rozpočtu  

- zisk zhotovitele 

- změny v průběhu provádění stavby [18] 
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Fáze provozní 

 Náklady na opravy a údržbu 

- náklady na opravy poruch při užívání objektu 

- náklady na údržbu konstrukčních prvků dle jejich životnosti 

 Náklady na modernizaci objektu 

- náklady na stavební úpravy, kdy je zachováno půdorysného 

a výškového ohraničení objektu a provádí se zákroky do konstrukcí, 

aby bylo dosaženo původních funkčních vlastností 

- jednorázové náklady způsobené opotřebením dílů konstrukce, tyto 

náklady lze předpovídat se znalostí životnosti konstrukce 

 Náklady na rekonstrukci objektu 

- náklady na stavební úpravy, kdy se nahrazují staré funkční díly těmi 

modernějšími, a zvyšuje se tím vybavenost a použitelnost stavby [18] 

Fáze likvidační 

 Náklady na likvidaci 

- Náklady vyložené na inspekci technického stavu objektu 

- náklady vyložené na odstavení objektu z provozu 

- náklady vyložené na demolici objektu 

- náklady vyložené na vyklizení staveniště [18] 

3.3.2 Náklady provozní 

 Jsou to takové náklady, které jsou potřebné k provozu budovy a vyskytují se 

pouze ve fázi provozní. 

 služby technických pracovníků zajišťující chod objektu 

 dodávky vody, tepla, plynu a elektrické energie 

 úklid objektu 

 revize [18] 

Tyto náklady bývají pravidelné a jejich výše se v čase příliš nemění. Výše 

nákladů za úklid a služby jsou dány smluvně a placeny měsíčně. Náklady za energie 

jsou závislé na spotřebě a ceně za měrnou jednotku. 
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3.3.3 Náklady administrativní 

 Tyto náklady se také objevují v provozní fázi, jsou to náklady spojené správou 

budovy a zajištění ekonomických potřeb. 

 náklady na platbu daní a pojištění 

 náklady na zajištění právních služeb 

- návrhy smluv o užívání objektu, pronájmech a dodávkách služeb 

a energií 

- sledování vývoje důležitých právních předpisů a ostatních právních 

služeb 

 náklady na zajištění ekonomických potřeb budovy 

- správa financí 

- účetní evidence 

- platby faktur 

- správa objektu 

- zařízení a využití objektu 

 náklady na evidenci nájemníků 

 náklady spojené s komplexní evidencí a pasportizací budovy [18] 
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4 PŘEHLED BĚŽNÝCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

 Provozní náklady vznikají každému kdo vlastní (užívá) nějakou nemovitost. 

Tyto náklady bývají i rozhodujícím kritériem při rozhodování o koupi, či pronájmu 

objektu.  

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) 

Pro výrobu TUV mohou být použity dva různé systémy a to průtokový, či 

akumulační. Při bydlení v bytě se ve většině případů používá průtokový systém. Jeho 

výhodou je hygienické hledisko. Teplá voda se nikde nehromadí a vylučuje tím tvorbu 

kalu a koroze. Je zde ale potřeba velkého tepelného zdroje k odběru vody. Proto většina 

rodinných domů používá akumulační způsob k odběru TUV. U tohoto systému se voda 

ohřeje a následně je akumulována v zásobníku (bojleru). Není zde nutný vysoký tepelný 

výkon. Z hygienického hlediska se zde můžou vytvářet bakterie. Další možnost řešení je 

ohřevem vody pomocí solárních panelů.  

 U tohoto nákladu je nutné brát ohled na stáří a početnost osob v objektu. 

Rozdílnou spotřebu TUV bude mít starší manželský pár než mladá rodina se dvěma 

malými dětmi. Kde se pračka spouští i každý den. [25] 

Vytápění a chlazení domu 

Představuje značné procento nákladů na provoz nemovitosti. Pokud se investor 

rozhodne stavět dům, vytápění domu by se mělo řešit již od projektu. V současnosti je 

na trhu mnoho možností, jaké vytápění pro objekt zvolit. Vytápět se může elektřinou, 

zemním plynem, obnovitelnými zdroji, ale také se zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje 

energie (solární energie), či fosilní paliva. Elektrická energie je v současnosti nejdražší 

zdroj vytápění, jako levnější možnost je možné zvolit například palivové dřevo. 

Protože se jedná o velmi značnou část provozních nákladů, musí se brát zřetel 

v jakém standardu je rodinný dům postaven, čím bude vytápěn a v neposlední řadě stáří 

objektu. Je pochopitelné, že starší objekt bude mít větší spotřebu energií na vytápění než 

objekt mladší. [25] 

Vodné a stočné 

Tento náklad znázorňuje výlohy na dodání pitné vody (vodné) a odvod odpadní vody 

a její čištění (stočné). [25] 
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Likvidace odpadků 

Odvoz, odstranění a likvidace odpadu. [25] 

Fond oprav 

Do tohoto fondu přispívají měsíčně vlastnící bytových jednotek, a to peněžní 

částkou dle podílu vlastníka bytu na společných prostorách domu. Takto to platí u 

bytových domů. Pro rodinné domky je to samozřejmě záležitost každého, kolik chce 

a může dávat stranou na případné opravy. Dlouhodobě je s tím ale nutné počítat. [25] 

 

 

 

Výše uvedené provozní náklady jsou ty nejčastější. V následující tabulce jsou 

shrnuty další běžné provozní náklady. 

 

Tabulka 4.1: Přehled běžných provozních nákladů [vlastní] 

PŘEHLED BĚŽNÝCH 

PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

Vytápění a chlazení objektu 

Ohřev teplé užitkové vody 

Vodné a stočné 

Dodávky plynu a elektrické energie 

Likvidace odpadů 

Úklid objektu 

Fond oprav 

Revize 

Pozemková daň 

Daň z nemovitosti 

Pojištění domácnosti 

Dočasné provozní náklady 

Splátka úvěru či hypotéky 
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5 OPTIMALIZACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ  

V následující kapitole jsou uvedeny možnosti, jak optimalizovat (snížit) 

provozní náklady budovy. V této fázi životního cyklu stavby je obvyklé, nutnost 

výměny určité části konstrukce, či opravy. Při této činnosti je nutné dbát na výběr 

materiálu a montáže, který se projeví v dalších nákladech životního cyklu co 

nejefektivněji. Důležitou roli hraje cena materiálu (služby), který bude použit. 

Jedním z největších nákladů na provoz objektu je jeho vytápění. Tím, že 

zlepšíme jeho tepelně technické vlastnosti, dojde ke snížení energetické náročnosti 

budovy. Úspora energie je jedna z možností, jak snížit náklady na provoz domácnosti.  

5.1 Zlepšování tepelně-technických vlastností oken 

Okna zajišťují dvě základní funkce:  

 přirozené osvětlení místnosti 

 přirozené větrání místnosti 

 

Při každé z těchto základních funkcí dochází k tepelným ztrátám. Prvně 

prostupem tepla přes prosklenou plochu a rám a dále infiltrací tzn. únikem teplého 

vzduchu a přísunem studeného vzduchu okenními netěsnostmi, nebo při otevírání okna. 

Obě tyto tepelné ztráty je možno snížit, ale nesmí se zapomínat na obě základní funkce 

okna. Ty jsou určeny jak hygienickými normami, tak i opravdovými potřebami obyvatel 

místnosti.[26] 

 

Existuje několik způsobů, jak tepelné ztráty okenních otvorů snížit: 

 

Další izolační vrstvy (závěs, záclona) 

V noci, kdy není nutné zajišťovat přirozené osvětlení a přirozenou výměnu 

vzduchu, se využívá izolačních funkcí těchto vrstev. Je to jedno z nejlevnějších 

opatření. Nestojí prakticky nic a může roční spotřebu energií ovlivnit až o několik 

procent. 

Venkovní rolety jsou na rozdíl od vnitřních a meziokenních rolet, které mohou 

být více či méně propustné pro světlo, neprůhledné. Ovládají se pomocí motorového 

pohonu, který vyžaduje zvýšené náklady. Tyto rolety se používají jedině v noci a mají 

větší izolační schopnosti, oproti roletám vnitřním. Jejich výhodou je větší akustická 

a "prachová" izolace ve srovnání s vnitřními roletami, což ocení obyvatelé objektů 

v blízkosti frekventovaných silnic, či jiných zdrojích hluku. Jedinou nevýhodou těchto 

rolet je jejich montáž. Ta je zásahem do vnějšího vzhledu (fasády) domu a to může být 

problém. [27] 
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Okenní rám 

Okenní rám může být dřevěný, plastový nebo kovový. Nejhorším typem 

okenního rámu je rám kovový, jelikož v konstrukci okna vznikají výrazné tepelné mosty 

a tím dochází ke značným tepelným ztrátám. Odstranit tyto mosty je velmi těžké a často 

se k němu nepřistupuje.[27] 

 

Výměna oken 

Sama výměna oken přinese objektu nezanedbatelnou energetickou úsporu. Zde 

je důležité pečlivě volit okna, která budou použita. Na konečném tepelném odporu se 

podepisuje jen zasklení. Okno je potřebné chápat jako celek. Skla jsou od sebe 

separována distančním rámečkem, a prostor mezi nimi je vyplněn izolačním plynem. 

Velkou část na úniku tepla má rám okna, těsnění a také osazení do otvoru ve zdi. 

 Investice do výměny oken se různí podle toho, jaký typ okna si investor zvolí. 

Na trhu jsou k dostání okna plastová, dřevěná či hliníková.  Ale hliníková, jak už bylo 

výše uvedeno, nejsou vhodné z hlediska jejich tepelného odporu.  

 Okna jsou nabízena s několika druhy zasklení, jako dvojskla či trojskla. Je nutné 

dobře posoudit všechny vlastnosti oken, ať už je to životnost, tepelně-technické 

vlastnosti či cena. [27] 

 

Obr. 5.1: Zasklení dvojsklem a trojsklem [28] 

 

 

Další možností je stávající okna zachovat a investovat do jejich sanace. To lze 

provést jen v případě, že jsou stávající okna v dobrém stavu. Pokud se takto investor 

rozhodne, vymění se pouze vnitřní sklo, za sklo s tvrdým pokovením. Tzn. že vrstva 

kovu na skle pouští světlo dovnitř, ale nikoli ven. Je možné nahradit stávající skleněnou 

výplň dvojsklem, ale to jen v případě, že rámy stávajícího okna unesou tíhu další tabule 

skla. [19] 

http://www.nazeleno.cz/plyn.dic
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5.2 Zateplení fasády 

 Zateplování fasády je zásadní v otázce úspory energií. Různé zdroje udávají 

úsporu až 30 % ročních nákladů na vytápění. Při stále rostoucích cenách energií je toto 

číslo nezanedbatelné. 

Druhy zateplení: 

 kontaktní fasáda 

 provětrávaná fasáda  

5.2.1 Kontaktní zateplení fasády 

 Tento způsob zateplení fasády je nejpoužívanější. K zateplení fasády se používá 

ve větší míře pěnový polystyren, nebo minerální vata. Tento izolant je přilepen přímo na 

stávající fasádu a ukotven hmoždinkami. Důvodem, proč se častěji používá pěnový 

polystyren je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost. Minerální vata se používá 

v případě potřeby lepší zvukové izolace. [26] 

Obr. 5.2: Kontaktní zateplovací systém [29] 
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Výhody KZS: 

+ nízká cena oproti provětrávaným fasádám 

+ plynulé zateplení bez tepelných mostů 

+ menší tloušťka celé konstrukce 

+ technologicky dobře známý zateplovací systém 

+ velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti 

Nevýhody KZS: 

- velké nároky na technologické provedení 

- velké nároky na kvalitu podkladu (rovinnost, pevnost, únosnost, vlhkost) 

- velké nároky na klimatické podmínky [30] 

 

5.2.2 Provětrávaná fasáda (bezkontaktní) 

 U zateplení způsobem provětrávané fasády se izolace připevňují bez lepení jen 

mechanicky. Izolant je vkládán do připravených roštů. Skládá se tedy z nosné 

konstrukce fasády (roštu), vzduchové mezery, izolačního materiálu a finální pohledové 

části. Díky suchému postupu prací se toto zateplení může provádět i v zimě. Jeho 

výhodou je rychlost výstavby. 

 Pro provětrávané fasády se používají nejčastěji minerální vaty ve tvaru desek. 

Jako obložení se používají např. OSB desky, či jiné fasádní desky (betonové, kovové, 

keramické, atd.).[26] 

Obr. 5.3: Bezkontaktní zateplovací systém (provětrávaný) [29] 
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Výhody PZS: 

+ lze použít u budov s vyšší vlhkostí  

+ neustálé větrání tepelné izolace 

+ suchá montáž (použití celý rok) 

+ možnost zvolení vnějšího pláště 

Nevýhody PZS: 

- vyšší cena 

- horší tepelně izolační vlastnosti 

- větší pracnost [30] 

5.3 Výměna tepelného zdroje domu 

 Výměnou tepelného zdroje objektu docílíme znatelné úspory provozních 

nákladů. Tato výměna přinese několik dalších pozitivních aspektů. Nyní jsou tepelná 

zařízení dimenzována na vyšší účinnost s menším odběrem paliv. Také je možné 

zařízení kombinovat se solárními panely a tím získat další úspory, které se projeví nejen 

v zimních měsících, ale po celý rok.  

 Jedním z dalších pozitivních aspektů může být šetření životního prostředí díky 

snížení emisní zátěže. [26] 

 Kotle se dělí podle mnoha různých hledisek, a proto může být pro obyčejného 

člověka těžké, se v tomto odvětví orientovat. V současnosti se objevují stále nové 

a nové technologie a nové druhy paliv.  

 Hned na začátku je tedy nutné zvolit druh paliva a technologii jeho spalování, 

tedy konstrukci kotle. V dřívějších dobách se kotel vybíral podle cenové dostupnosti 

paliva (příp. podle možnosti skladování) a na technologii moc nezáleželo. V současnosti 

je to už jinak. Rozhodujícím prvkem je technologie tzn. pořizovací a provizní náklady. 

Důležitá je i palivová univerzálnost. [31] 

 

Druhy tepelných zdrojů:  

 Kotle  

-tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) 

-plynná paliva (hlavně zemní plyn) 

-kapalná paliva 

-elektrokotle 

 Tepelná čerpadla 

 Solární panely 

 Elektrické přímotopy 
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5.4 Zateplení podlahy na zemině 

 Velkým tepelným ztrátám můžeme zamezit kvalitním zateplením podlahy, která 

je ve styku se zeminou. Dobré odizolování podlah sníží ochlazování vnitřních prostor. 

Zemina pod podlahou má reálnou teplotu mezi 4 – 8 °C, podle hloubky a druhu zeminy. 

Aby se tedy zamezilo tepelným ztrátám, musí se podlaha plošně odizolovat. Nesmí se 

ale zapomínat na místa, kde se na základovou konstrukci napojuje svislá stěna. To bývá 

slabé místo tepelných mostů. Zvolená izolace musí unést veškerý objem zatížení od 

ostatních vrstev konstrukcí nad izolací. [32] 

Obr. 5.4: Skladba podlahy na terénu [33] 

 

  

 

5.5 Zateplení stropu shora nebo zespodu 

Jelikož veškeré teplo v objektu stoupá vzhůru, je velmi důležité zamezit jeho 

unikání přes nejvyšší strop, či střechu domu. Před samotným zateplením stropu je nutné 

zhodnotit, jaký postup zateplení zvolit. 

5.5.1 Zateplení stropu zespodu 

 Při tomto druhu zateplení vytvoříme vlastně snížený podhled. Nejčastěji 

se používají polystyrenové desky, nebo desky z minerálních vláken. Minerální vlákno je 

zde vhodnější z pohledu požární bezpečnosti. Tyto desky se na strop přilepí, nebo 
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se vytvoří dutý podhled a následně se do něj vloží. Může zde dojít ke snížení stropu o 

několik desítek centimetrů, proto někteří odborníci tento postup nedoporučují.  

5.5.2 Zateplení stropu shora 

 Pokud je v rodinném domě půda, která je nevyužitá, může se využít toho 

systému zateplení tzn., že se zateplí podlaha na půdě. Izolační materiál se položí na 

podlahu na půdě. Izolační materiál lze zvolit podle potřeby využívání půdy. Pokud bude 

půda i nadále nevyužívaná lze ji zaizolovat měkkým izolantem např. (minerální vlnou). 

[34] 

 

5.6 Zateplení šikmých střech 

Významné tepelné ztráty přináší špatně zateplená střecha. Ty bývají největší u 

starších šikmých střech.  

Postup zateplování šikmých střech spočívá většinou jen ve vkládání izolace mezi 

krokve. Je ale možné vkládat izolaci také nad a pod krokve. Jako izolant se většinou 

používají rohože či desky z minerální vlny, ovčí vlny a další vláknité materiály. 

 

Odvětrávaná konstrukce šikmé střechy 

Tako konstrukce zateplení je vhodná pro budovy, které mají problém s vlhkostí. 

Používá se tedy převážně u střech s těžce prodyšnou krytinou, jako je například plech. 

Mezi krokvemi je vzduchová mezera o nejlépe o tloušťce 1/3 krokve a ta umožňuje 

konstrukci dýchat. Mezi zvolený izolační materiál a vnitřní povrch je nutné vložit 

parotěsnou zábranu. Ta brání průniku vlhkosti z interiéru. [19] 

Nevětraná konstrukce šikmé střechy 

 Tato konstrukce se používá v případě, že nemůže dojít k vytvoření odvětrané 

vzduchové mezery v důsledku malého prostoru. Používají se ve spojení s lepenkovou 

nebo plechovou krytinou na prkenném zákopu. Musí se zabránit tomu, aby vlhkost 

nepronikla do konstrukce. A proto je třeba dbát na kvalitní provedení parotěsné zábrany 

u vnitřního povrchu střechy. [19] 
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6 IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

 Izolace je základní součást stavby. Izolační materiály zabraňují prostupu tepla 

z interiéru do exteriéru a to všemi částmi stavby. Aby byl výsledný efekt uspokojující, 

je nutné vybrat správný typ izolantu. Rozhodně se nevyplatí šetřit, ale ani naopak 

plýtvat. Nutné je také dbát na kvalitní technologické provedení. Tepelné izolace mají za 

úkol udržet teplo v době, na druhou stranu jimi bráníme přehřívání interiéru v letních 

měsících. [35] 

 Hlavní vlastností při výběru izolantu by měl byt součinitel tepelné vodivosti, na 

jehož základě lze stanovit tepelný odpor konstrukce a následně součinitel prostupu 

tepla. [22] 

Tepelně izolační materiály lze rozdělit jako: 

 pěnové materiály 

 minerální vláknité materiály 

 přírodní materiály 

6.1 Pěnové materiály 

 Mezi tyto izolanty patří polymerní pěny (polystyreny), polyuretany, PE, PVC, 

pěnové sklo, pryskyřice a kaučuk. Tím nejčastěji používaným je však expandovaný 

polystyren (EPS). 

6.1.1 Pěnový polystyrén (EPS) 

 Pěnový polystyren je produkt polymerace styrenu, který je dále zpěňován 

a řezán do bloků. Je to jeden z nejrozšířenějších materiálů. Pro expandovaný polystyren 

typu EPS 100 se součinitel tepelné vodivosti pohybuje okolo λ = 0,037 W/(m·K). Pro 

nové pokolení EPS, která se od svého předchůdce liší, jak tepelně-izolačními 

vlastnostmi, tak barvou je součinitel tepelné vodivosti okolo λ = 0,032 W/(m·K). Jedná 

se o tzv. šedý pěnový polystyrén. [35] 

Výhody EPS: 

+ lehká opracovatelnost materiálu 

+ cena izolantu 

+ nízká hmotnost 

Nevýhody EPS: 

- citlivost materiálu na teplotu (nad 70 °C) 

- citlivost na vlhkost 
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- malá odolnost v tlaku 

- hořlavost [36] 

6.1.2 Extrudovaný polystyren (XPS) 

 Nejčastěji se dodává ve tvaru desek. Využívá se k izolaci soklu či při izolování 

základových desek. Tento izolant má na rozdíl od EPS uzavřené póry, tím se stává 

nenasákavým a je možné ho použít i ve vlhkém prostředí. Působí tam jako tepelná 

izolace i účinná hydroizolace. [35] 

Výhody XPS: 

+ pevnost materiálu 

+ nízká nasákavost 

+ hmotnost 

+ žádné objemové změny 

Nevýhody XPS: 

- citlivost materiálu na teplotu 

- cena 

- citlivost na organická rozpouštědla [36] 

6.1.3 Pěnový polyuretan (PUR) 

 Nazývaný jako molitan, nýbrž ve stavebnictví častěji užívaný název tvrdá 

polyuretanová pěna (PUR). Velmi účinná tepelná izolace s nízkým součinitelem tepelné 

vodivosti, který se pohybuje kolem λ = 0,023 W/(m·K). [35] 

Výhody PUR: 

+ možnost použití 

+ pevnost materiálu 

+ přilnavost k podkladu 

+ odolnost vůči organickým rozpouštědlům 

Nevýhody PUR: 

- citlivý na UV záření (potřeba nátěru) 

- cena [36] 
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6.1.4 Pěnové sklo  

Tento izolant se vyrábí ze speciálního hlinitosilikátového skla, které se rozemele 

na prášek a smíchá s jemným uhlíkovým prachem. Tato směs se vloží do ocelových 

forem a v peci zahřeje na vysoké teploty okolo 1000 °C. Tímto procesem se roztaví sklo 

a zároveň oxiduje uhlík na CO2. Ten vytvoří z taveniny pěnu a zvýší objem. Rozměr se 

ustálí až po zchlazení na obvyklou teplotu 20 °C. [35] 

Výhody: 

+ pevnost v tlaku 

+ nenasákavé 

+ nehořlavé 

+ opracovatelnost 

+ životnost 

Nevýhody: 

- odolnost materiálu vůči vysokým teplotám 

- cena 

- nepropustné vodním parám 

6.2 Minerální vláknité materiály 

6.2.1 Minerální vlna 

 Výroba probíhá tavením hornin, jako je čedič. Podle surovin se nakonec jedná o 

skelnou nebo kamennou vlnu. Tavením čediče do jemných vláken vzniká vlna 

kamenná. Do těchto jemných vláken jsou vstřikována pojiva, protiplísňové přísady, 

hydrofobizační oleje, atd. Když materiál vychladne je nařezán na potřebné rozměry. 

Dodávaný je v rolích nebo deskách. Kamenná vlna má díky čediči vysoký bod tání a tak 

dobře odolává proti ohni. Podobný postup výroby má i skelná vlna. 

 Velkou předností minerálních tepelných izolací je, že mají nízký difúzní odpor, 

a tím vysokou paropropustnost. Dům může tzv. dýchat. Pro tuhle vlastnost se minerální 

vlna často používá v difúzně otevřených konstrukcích či u dvouplášťových střech. 

 Minerální vlna se díky svěmu poměru ceny a vlastností řádí mezi 

nejpoužívanější tepelné izolace u nás. [35] 

 

Výhody: 

+ zvukově izolační vlastnosti 

+ nízký difúzní odpor 

+ nehořlavost (odolnost vůči vysokým teplotám) 

+ možnosti použití 
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+ tvarovatelnost 

+ hmotnost 

Nevýhody: 

- nasákavost 

- nasákavost 

- náročnější na kvalitu provádění 

- komfort při zabudování [36] 

6.3 Přírodní materiály 

6.3.1 Konopí 

 Konopí je hojně využívané jako technická rostlina. Jeho hlavní výhodou je 

rychlá obnovitelnost. Nevyžaduje žádnou speciální péči a roste mnohem rychleji, než 

např. dřevo. Z vláken konopí se vyrábí konstrukční desky, ale i tepelně-izolační 

materiály ve tvaru desek nebo rouna.  

 Tepelně-izolační materiály z konopí si dlouhodobě uchovávají své vlastnosti. 

Jsou pevné a odolné proti vlhkosti, hnilobě i napadení škůdci. V letních měsících se 

nepřehřívají, jsou paropropustné. [35] 

 

6.3.2 Celulóza 

 Izolační materiály z celulózy se vyrábí z recyklovaného novinového papíru. Na 

začátku byla tedy základní surovina dřevo. Natrhaný papír se smíchá s přísadami 

(boritany), ty zabezpečuji odolnost proti plísním a škůdcům. Následně se směs 

rozemele. Tato izolace je aplikována foukáním. Při použití tohoto izolantu se musí 

počítat s tím, že při aplikaci sedá a je nutné hmotu zhutnit. [35] 

 

6.3.3 Sláma 

 U většiny starších domů se můžeme setkat s izolanty tvořené ze slámy. Byl to 

nejobvyklejší tepelně-izolační materiál našich předků. V současnosti však jeho obliba 

opět roste. Podstatnou nevýhodou tohoto materiálu je nízká odolnost proti vlhkosti. 

Proto se musí slaměná izolace ochránit omítkou nebo obkladem. [35] 
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7 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

 Energetická náročnost budov (ENB) je vlastně vypočtené (zjištěné) množství 

energie potřebné pro pokrytí potřebné nutné energie, které je potřebné k užívání 

objektu. Tam spadá energie potřebná pro vytápění, přípravu TUV, chlazení, osvětlení, 

mechanické větrání, úpravu vlhkosti vnitřního vzduchu a další. 

 Výpočet upravuje evropská směrnice 2010/31/ES ze dne 19. května 2010, tedy 

vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií). 

 Zmíněná vyhláška 78/2013 Sb. hovoří o třídách energetické náročnosti budov. 

Tyto třídy jsou znázorněny v tabulce 5. [22] 

Tabulka 7.1: Energetické klasifikační třídy [3] 

Klasifikační 

třída 

Hodnota pro horní hranici 

klasifikační třídy Slovní vyjádření 

klasifikační třídy 
Energie Uem 

A 0,5 x ER 0,65 x ER Mimořádně úsporná 

B 0,75 x ER 0,85 x ER Velmi úsporná 

C ER Úsporná 

D 1,5 x ER Méně úsporná 

E 2 x ER Nehospodárná 

F 2,5 x ER Velmi nehospodárná 

G   Mimořádně nehospodárná 

  

Tato tabulka slouží také k zpracování průkazu energetické náročnosti budov. 

Hodnota v řádku C je hodnota referenční, tzn. že energetické požadavky pro objekt jsou 

splněny, pokud je energetická náročnost posuzovaného objektu menší než maximální 

přípustná náročnost referenčního objektu. [22] 
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7.1 Energetická bilance budov 

Aby mohl být objekt energeticky soběstačný, je důležité sestavit jeho 

energetickou bilanci. Energetická bilance znázorňuje energetické toky v objektu. Dá 

se sestavit pro celý rok, ale i pro jednotlivé měsíce. Nejprve je nutné sečíst veškeré 

teplené ztráty a následně se zamyslet, jestli není možné je nějakým způsobem 

eliminovat a kolik budou tyto opatření stát. Dále se sečtou veškeré energetické zisky 

a musí se posoudit míra jejich reálného využití. Zjištěné rozdíly mezi zisky a ztráty je 

nutné pokrýt dalším energetickým zdrojem. Na dnešním trhu je mnoho zdrojů, je třeba 

uvážit všechny technické a další parametry. Každý zdroj má jiné investiční i provozní 

náklady.[37] 

Obr. 7.1: Energetická bilance budovy [37] 

 

  

Na obrázku 7.1 jsou znázorněné ztráty prostupem tepla a výměnou vzduchu, ty 

musí být vyrovnány dodanou energií – vnitřních tepelných zisků ( od osob, spotřebičů, 

proměnlivých solárních zisků). Rozdíl mezi ztrátami a zisky se musí pokrýt pomocí 

otopné soustavy. [37] 
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7.2 Potřeba tepla na vytápění 

 Potřeba tepla na vytápění znázorňuje tepelně-izolační vlastnosti objektu. Tedy 

množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy v kWh/(m
2
.rok). Jde o energetický 

výstup objektu a ten je určen energetickými ztrátami obálky budovy. Jde tedy o 

potřebnou energii na pokrytí tepelných ztrát objektu. [38] 

Roční potřeba tepla na vytápění je znázorněna vztahem [kWh]: 

QDEM,H = QL- ηG  QG    (7.1) 

kde: 

QL celkové tepelné ztráty vytápěné zóny 

ηG faktor využitelnosti tepelných zisků pro vytápění 

QG celkové tepelné zisky vytápěné zóny [39] 

7.2.1 Tepelné ztráty 

Tepelná ztráta je vlastně množství vzduchu v kWh, které uniká konstrukcí ven. 

Toto teplo uniká skrze dveře, okna, stěnami, střechou a větráním. Skutečná tepelná 

ztráta se liší se změnou ročních období. Hraje zde významnou roli rozdíl mezi vnitřní 

a vnější teplotou. Dalším významným faktorem je lokalita, kde dům stojí. Důvodem je 

měnící se teplota během zimních období a délka topné sezóny.  

Výpočtem tepelných ztrát se získají reálné informace o tom, jaký typ otopného 

zařízení pro zjišťovaný objekt použít. Nebo nám pomůže s volbou zateplovacího 

systému. V objektu nesmí být navržen zdroj tepla, který nebude svým výkonem 

odpovídat tepelné ztrátě. To by znamenalo, že toto zařízení nezvládne především 

v zimních měsících vytopit objekt na požadovanou teplotu. [6] 

Obr. 7.2: Tepelné ztráty prostupem konstrukcí [40] 
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Na obrázku 7.2 je znázorněno, kudy uniká z budovy teplo. Přes střešní 

konstrukci, výplně otvorů, podlahou či obvodovým pláštěm 

 

Celkové tepelné ztráty znázorňuje vztah [kWh]: 

QL = QT + QV     (7.2) 

    

kde: 

QT tepelný tok prostupem tepla 

QV tepelný tok větráním [37] 

Tepelný tok prostupem tepla znázorňuje vztah [kWh]: 

QT = HT (θI,SET – θE) t    (7.3) 

 

kde: 

HT měrný tepelný tok prostupem tepla 

θI,SET   požadovaná teplota vnitřní vytápěné zóny v otopném období (obvykle 20 °C) 

θE průměrná měsíční teplota vzduchu v exteriéru 

t počet hodin v daném měsíci [39] 

Tepelný tok větráním znázorňuje vztah [kWh]: 

QV = HV (θI,SET – θE) t    (7.4) 

kde: 

HV měrný tepelný tok větráním 

θI,SET požadovaná teplota vnitřní vytápěné zóny v otopném období (obvykle 20 °C) 

θE průměrná měsíční teplota vzduchu v exteriéru 

t počet hodin v daném měsíci [39] 

 

Tyto celkové měrné tepelné ztráty se dělí na dvě podskupiny. Ztráta prostupem 

tepla a ztráta výměnou vzduchu. Tepelné ztráty mohou probíhat přes konstrukce, které 

jsou přímo v kontaktu s vnějším prostředím. Nebo nepřímo pokud je mezi vnějším 

a vnitřním prostorem nevytápěný prostor. Složitější případ je, pokud teplo prostupuje 

přes zemi přiléhající ke stěně budovy. [6] 
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Ztráty prostupem tepla  

Vztah pro měrnou ztrátu prostupem tepla HT: 

HT = HD + HS + HU       (7.5) 

kde: 

HD tepelná propustnost obvodovým pláštěm mezi vytápěným prostorem a vnějším 

prostředím 

HS ustálená tepelná propustnost přes zeminu 

HU měrná ztráta prostupem tepla přes nevytápěné prostory [6] 

Tepelné ztráty výměnou vzduchu 

Pokud víme jaké je odváděno množství vzduchu z vytápěné místnosti a následně 

nahrazováno čerstvým vzduchem, není těžké tuto tepelnou ztrátu určit. Vztah pro určení 

měrné tepelné ztráty výměnou vzduchu je následující: 

HV = ρ c V     (7.6) 

kde: 

ρ hustota vzduchu 

c měrná tepelná kapacita vzduchu [39] 

 

7.2.2 Využitelné tepelné zisky 

 Teplo, které vzniká ve vytápěném prostoru nebo do vytápěných prostorů 

vstupuje z jiných zdrojů. 

Celkové tepelné zisky vytápěné zóny znázorňuje vztah [kWh]: 

QG = Qi + QS     (7.7) 

kde: 

Qi součet vnitřních tepelných zisků 

QS součet tepelných solárních zisků [39] 
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Vnitřní tepelné zisky [kWh]: 

 Teplo, které vzniká uvnitř objektu od osob (metabolické teplo), od spotřebičů 

(osvětlení, domácí spotřebiče, kancelářské vybavení). 

Qi = Qi t      (7.8) 

kde: 

Qi průměrný výkon vnitřních zisků 

t délka kroku výpočtu [39] 

Solární tepelné zisky [kWh]: 

 Teplo, které vzniká pronikajícím slunečním zářením do objektu okny 

a pasivními solárními systémy, jako jsou solární stěny či zimní zahrady. 

QS = Hj As      (7.9) 

kde: 

Hj měsíční dávka ozáření na jednotku orientovaného povrchu 

As účinná solární sběrná plocha [39] 

Účinná solární sběrná plocha [m
2
]: 

AS = A FS FC FF g    (7.10) 

kde: 

A celková plocha zaskleného prvku [m
2
] 

Fs korekční činitel stínění 

Fc korekční činitel clonění 

FF korekční činitel rámu 

g celková energetická propustnost slunečního záření [6] 
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Využitelnost tepelných zisků 

 Tento faktor se zavadí do energetické bilance, aby se mohla zohlednit přídavná 

tepelná ztráta. Ta může nastat v případě, že tepelný zisk převýší zjištěnou tepelnou 

ztrátu. 

𝜂 =
(1−𝛾𝑎)

(1−𝛾𝑎+1)
     (7.11) 

kde: 

𝛾 poměr tepelných zisků QG a tepelných ztrát QL 

a je číselný parametr 

 

Číselný parametr: 

𝑎 = 1 +  
𝜏

15
      (7.12) 

kde je: 

𝞽 časová konstanta vytápěné zóny budovy, tu vypočteme jako: 

 

    𝜏𝐻 =  
𝐶𝑚/3600

𝐻𝑇+𝐻𝑉
     (7.13) 

kde: 

Cm účinná vnitřní tepelná kapacita zóny 

HT měrný tepelný tok prostupem  

HV měrný tepelný tok větráním [39] 

 

7.3 Důležité fyzikální pojmy 

 Pro správné navrhnutí konstrukcí pro zlepšení tepelně-technických vlastností 

objektu je nutné znát nejdůležitější fyzikální veličiny a vztahy. 

7.3.1 Součinitel tepelné vodivosti λ 

 Fyzika popisuje tepelnou vodivost jako schopnost určité části konstrukce (zeď, 

izolace) vést teplo. Znázorňuje rychlost, kterou se teplo rozšiřuje od zahřáté části látky 

do dalších chladnějších částí. [41] 

 Velikost součinitele tepelné vodivosti závisí na objemové hmotnosti 

zkoumaného materiálu, pórovitosti a také vlhkosti. Tzn., že se bude součinitel zvětšovat 

s objemovou hmotností a vlhkostí materiálu. Součinitel bude větší, čím menší bude 

pórovitost materiálu. [23] 



 

48 
 

7.3.2 Tepelný odpor konstrukce R 

 Tepelně izolační vlastnost materiálu. Pokud je znám součinitel tepelné vodivosti 

materiálu použijeme vztah: 

𝑅 =
𝑑

𝜆
      (7.14) 

kde : 

d tloušťka vrstvy v konstrukci 

λ součinitel tepelné vodivosti 

 

Celkový tepelný odpor se rovná sumě tepelných odporů jednotlivých vrstev konstrukce: 

    R = ΣRj      (7.15)  

kde: 

Rj tepelný odpor určité vrstvy konstrukce 

Tepelný odpor, který brání prostupu tepla mezi oddělenými prostředími stavební 

konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými vzduchovými vrstvami: 

RT = Rsi+ R + Rse     (7.16) 

kde: 

Rsi odpor při přestupu tepla u vnitřní strany konstrukce 

R odpor zkoumané konstrukce 

Rse odpor při přestupu tepla u vnější strany konstrukce [42] 

7.3.3 Součinitel prostupu tepla U 

 Množství tepla vyměněné mezi dvěma prostředími, které jsou oddělené stavební 

konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami.  

 

             (7.17) 

 

kde: 

RT odpor konstrukce při prostupu tepla z jednoho prostředí do druhého 

 

 

 

U = 
1

𝑅𝑇
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Vztah tepelného odporu a součinitele prostupu tepla, nebo také odporu při 

prostupu tepla: 

             

(7.18) 

 

kde: 

R tepelný odpor konstrukce 

Rsi odpor při přestupu tepla u vnitřní strany konstrukce  

Rse odpor při přestupu tepla u vnější strany konstrukce 

RT odpor při přestupu tepla konstrukce z jednoho prostředí do druhého [43] 

7.4 Obálka budovy 

 Obálka budovy znázorňuje všechny obalové konstrukce objektu (chrání vnitřní 

prostředí). Obalovými konstrukcemi se rozumí ty, které oddělují interiér a exteriér 

(podlahové konstrukce, obvodové stěny, střešní konstrukce, výplně otvorů či stropní 

konstrukce.[45] 

Česká technická norma ČSN 730540-2 z roku 2011 definuje obálku budovy jako: 

 Soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo 

zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá 

zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově 

nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. 

Plášťové konstrukce jsou významnými činiteli při sestavování energetické 

náročnosti budovy. 

Obr. 7.3: Obálka budovy (hranice vytápěné části objektu) [45] 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒
=

1

𝑅𝑇
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Na obrázku 7.3 jsou znázorněné hranice vytápěné části budovy (to je taktéž 

hodnocená část). Jsou to všechny konstrukce, které jsou vystaveny venkovnímu 

vzduchu, přilehlé zemině, vnitřnímu vzduchu v přilehlém nevytápěném prostoru. 

7.5 Průkaz energetické náročnosti PENB 

 Průkaz energetické náročnosti budovy PENB zhodnocuje budovy z hlediska 

jejich energetické náročnosti. Poskytuje prosté srovnání budov podle jejich nároků na 

energie (nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jako jedno z určujících kritérií 

při stanovení výše kupní ceny či nájmu. [46] 

 Průkaz energetické náročnosti více popisuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o 

energetické náročnosti budov. 

Obr. 7.4: Grafická podoba PENB [46] 
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7.6 Nová zelená úsporám 

 Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který pomáhá energeticky 

úsporným rekonstrukcím rodinných domů, bytových domů, výměnou nedostatečných 

zdrojů energie.  

 Jedním z důležitých cílů tohoto programu je snížení produkce emisí a tím 

zlepšení stavu životního prostředí. Následně také energetická úspora a tím zlepšení 

kvality bydlení pro občany. [47] 

Na co je možné využít dotaci 

 Tento program přispívá postupům, které vedou k energetickým úsporám, tedy ke 

snižování energetické náročnosti budov. A to hlavně formou výměny výplní otvorů 

(dveře a okna) a zateplení obvodových plášťů. Žádat dotaci je možné také na výstavbu 

nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní standard), výměnu 

nevyhovujících (neekologických) zdrojů tepla a také na instalaci technologií, které 

využívají obnovitelné zdroje energie (solární, termické a fotovoltaické systémy). 

Program se podle druhu dotovaného objektu dělí na: 

 podprogram Nová zelená úsporám (rodinné domy) 

 podprogram Nová zelená úsporám (bytové domy) 

 

Pro účely této diplomové práce se omezíme na oblast podpory pro rodinné domy. 

Omezování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

 Zateplení obálky budovy (výměnou výplní otvorů jako jsou okna a dveře, 

zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, stropu, podlahy). 

Výstavba velmi nízko energeticky náročných rodinných domů 

 Dotace, které se použijí na výstavbu takto nízko energetických rodinných domů. 

Efektivní využívání zdrojů 

 Dotace na výměnu nevyhovujících (neekologických) zdrojů tepla za ekologicky 

šetrné zdroje (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle). 

 Dotace na výměnu elektrického systému vytápění za systém s tepelným 

čerpadlem. 

 Dotace na instalaci solárních termických nebo fotovoltaických systémů. 

 Dotace na instalaci systému určených pro nucené větrání se zpětným získáním 

tepla z odpadního vzduchu. [47] 
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Praktická část této diplomové práce se bude zabývat optimalizací nákladů na 

provozní fázi stavby. Velkým podílem provozních nákladů jsou náklady na energie 

a vytápění objektu. Optimalizovat tyto náklady můžeme například zateplením obálky 

budovy. Tím se tato práce zabývá, a proto budou dále blíže přiblíženy podmínky, které 

musí žadatel o dotaci splnit, pokud chce, aby žádost byla úspěšná. 

Podmínky oblasti podpory pro snižování energetické náročnosti stávajících 

rodinných domů 

 dílčí i komplexní opatření jsou podporována 

 základním pravidlem je: čím vice opatření, které vede k úspoře energií žadatel 

provede, tím vyšší podporu může získat 

 není určeno co vše je nutné udělat, ale jsou předepsané požadované výsledky, 

které se musí po provedení opatření dostavit [47] 

Obr. 7.5: Požadované parametry pro získání dotace [47] 

 

Na obrázku 7.5 je vidět jaké parametry jsou požadovány pro získání finanční 

dotace na optimalizaci energetické náročnosti budovy. Například získané hodnoty 

sledovaných technických kritérií nebo procentuální zmenšení měrné roční potřeby tepla 

na vytápění. 
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7.6.1 Maximální výše dotace 

 Výše dotace závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy a dále 

dosažené podoblasti podpory (A.0 – A.3). [47] 

Obr. 7.6: Maximální výše podpory pro jednotlivé typy konstrukcí [47] 
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8 UKAZATELE EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

 Pro zhodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu je 

nutné pracovat s ukazateli ekonomické efektivnosti. Těmito ukazateli lze změřit 

výnosnost realizace projektu.  

8.1 Prostá doba návratnosti (Pay Back Metod) 

 Počet let, ve kterých projekt vybuduje peněžní toky ve výši investovaných 

nákladů. Pokud jsou výnosy v jednotlivých letech konstantní, lze stanovit dobu 

návratnosti jednoduchým vztahem. [15] 

        

         

             (8.1) 

 

kde: 

IC investiční náklady 

CF roční cash flow [15] 

 

8.2 Diskontovaná doba návratnosti (Pay Off) 

 Bere ohled na časovou hodnotu peněz. Porovnává diskontované peněžní toky 

s počáteční investicí.  

 

 

               (8.2) 

 

 

Jedná se o kumulaci diskontovaných peněžních toků (CF) až do chvíle, kdy se 

budou rovnat investičním nákladům. [15] 
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8.3 Čistá současná hodnota (Net Present Value) 

 Čistá současná hodnota (NPV) ukazuje, jak velký je  nárůst zdrojů podniku 

způsobený investováním. 

 

(8.3) 

 

kde: 

PV současná hodnota (Kč) 

R peněžní toky v jednotlivých letech (Kč) 

i počet let (od1 do n) 

n délka hodnoceného období 

r časová hodnota peněz (diskontní sazba) v 100% 

  

V dalším kroku se stanoví NPV tím, že od současné hodnoty odečteme počáteční 

investiční náklady. 

 

(8.4) 

 

kde: 

NPV čistá současná hodnota (Kč) 

IC investiční náklad (Kč) [15] 

 

 

8.4 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

 Vnitřní výnosové procento IRR znázorňuje procentuální výnosnost projektu za 

hodnocené období.  

  

(8.5) 

 

 

kde: 

NPV čistá současná hodnota (Kč) 

CFi peněžní toky v jednotlivých letech (Kč) 

i počet let (od 1 do n) 

r diskontní sazba (časová hodnota peněz) [15] 

 

Algebraický výpočet je znázorněn v jednotlivých krocích. Probíhá metodou 

lineární interpolace. 
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 posouzení hodnoty IRR (r) projektu 

 výpočet NPV pro toto IRR (r) 

 porovnání s rozhodujícími kritérii 

NPV = 0 odhad správný 

NPV > 0 odhad nízký (r1) 

NPV < 0 odhad vysoký (r2) 

 postup lze opakovat, dokud nebude dosaženo kladné NPV a záporné NPV 

 dosazení do interpolačního vzorce určí skutečnou hodnotu IRR 

 

(8.6) 

 

 

kde: 

r1 odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2 odhadované IRR pro zápornou NPV [15] 

 

Tabulka 8.1: Pravidlo pro rozhodování [15] 

 

Hodnota ukazatele Interpretace 

IRR ≥ r Projekt je přijatelný 

IRR < 0 Projekt není přijatelný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vytápění Ohřev vody Domácnost

Spotřeba domácností rodinného domu 

72 % 

18 % 

10 % 

9 OPTIMALIZACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

NA KONKRÉTNÍM PŘÍPADU 

 Všechny běžné provozní náklady budovy byly popsány v kapitole 4. Jedním 

z nejvýznamnějších nákladů, který ovlivňuje náklady na provoz objektu je náklad na 

energie. Tzn. náklady na provoz spotřebičů, ohřev vody a vytápění. 

Obr. 9.1: Spotřeba energií v rodinném domě [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázku je znázorněno rozdělení spotřeby energií dle účelu. Do poslední 

kategorie „Domácnost“ se řadí hlavně osvětlení, praní, vaření, chlazení a provoz 

elektroniky. [19] 

 Každý dům má spotřebu energie jinou. Hodně záleží na konstrukci a izolačních 

vlastnostech obvodového pláště objektu, na jeho stáří a kvalitě. Ale i tak lze říci, že 

náklady na vytápění domu jsou jedny z těch, které jsou nejcitelnější. A proto se bude 

tato práce zabývat optimalizací nákladů na vytápění a tím celkovou optimalizaci 

provozních nákladů. Jak už bylo popsáno dříve, optimalizovat náklady na vytápění jde 

více způsoby. Tato práce se zaměří na optimalizaci provozních nákladů tím, že 

se zateplí část obálky budovy a to konkrétně obvodová konstrukce objektu. 
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9.1 Popis hodnoceného objektu 

 Hodnocený rodinný dům byl postaven v roce 1966. Nachází se v obci Kamenice 

č.p. 54 nedaleko města Dobruška v podhůří Orlických hor. Má jednoduchý obdélníkový 

tvar, dvě nadzemní podlaží, je zcela podsklepen a má sedlovou střechu. V přízemí domu 

se nachází nevytápěná stodola. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází neobydlené 

podkroví. Obytná plocha objektu je tedy 94, 86 m
2

 bez nevytápěné stodoly. Dům není 

nijak zateplený, nemá žádné solární ani jiné systému na získávání energie. Objekt je 

nyní obydlen třemi osobami.  

 Obvodová konstrukce rodinného domu je z cihel plných pálených. Obvodová 

zeď má tloušťku 400 mm, vnitřní nosné stěny 300 a nenosné příčky 100-150 mm. Cihly 

jsou spolu spojeny cementovou maltou. 

 Jelikož se jedná o objekt z roku 1966, není překvapením, že stropy jsou rákosové 

a mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory nejsou provedeny žádné izolace. 

 Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné, ale všechny okenní výplně jsou nedávno 

vyměněny za plastová okna s izolačním dvojsklem.  

 Jako zdroj pro vytápění zde slouží elektrické přímotopy a kamna na kusové 

dřevo. Ohřev TUV je řešen elektrickými bojlery. 

 Hygienické větrání a větrání kuchyňského koutu je zabezpečeno nuceně 

odtahovým ventilátorem (digestoří). Dále je v objektu zajištěno přirozené větrání. 

 Osvětlení domu je v souladu s hygienickými potřebami. Přesný příkon 

osvětlovací soupravy není znám. 

 

Obr. 9.2: Hodnocený objekt z ptačí perspektivy 
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Obr. 9.3: Pohled na hodnocený rodinný dům (jižní strana) 

 

 

 

Obr. 9.4: Pohled na hodnocený rodinný dům (východní strana) 
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9.2 Architektonická studie a přehled hodnocené části objektu 

Obr. 9.5: Vytápěná část objektu (půdorys) 

  

 

 

Obr. 9.6: Vytápěná část objektu (řez) 
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9.3 Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

 Pro správné určení energetické náročnosti budovy je třeba zjistit součinitel 

prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. 

9.3.1 Výpočet součinitele prostupu tepla pro obvodovou konstrukci: 

Tab. 9.1: Skladba obvodového pláště  

Vrstva tl. [m] λ [W/mK] 

omítka vnitřní vápenocementová 0,02 0,99 

cihla plná pálená 0,4 0,80 

omítka vnější vápenocementová 0,03 0,99 

 

Dosazení do vzorce (7.16): 

RT = 0,13 + 0,02/0,99 + 0,4/0,80 + 0,03/0,99 + 0,04 

RT = 0,721 [m
2
K/W] 

 

Dosazení do vzorce (7.17): 

U = 1 / 0, 721 

U = 1,39 [W/m
2
K] 

 

U hodnocené budovy je součinitel prostupu tepla 1,39 [W/m
2
K], což je 

nevyhovující. Podle normy ČSN 73 0540-2, by měl být součinitel obvodové konstrukce 

0,3 [W/m
2
K].  

Stejný postup výpočtu se použil i u rákosového stropu a podlahy nad suterénem. 

Součinitel prostupu tepla rákosovým stropem byl výpočtem určen na 0,95 [W/m
2
K], a 

součinitel prostupu tepla podlahy nad suterénem na 1,072 [W/m
2
K]. Ani jeden 

součinitel prostupu tepla nevyhovuje hodnotám stanoveným v normě.  
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9.3.2 Výpočet součinitele prostupu tepla pro okenní otvory a dveře: 

Tab. 9.2: Výpočet součinitele prostupu tepla okenních a dveřních otvorů 
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OP/01 4 1,500 1,300 1,95 1,08 0,87 6,20 1,1 1,14 0,08 1,37 

OP/02 1 1,300 1,200 1,56 0,95 0,61 3,90 1,1 1,14 0,08 1,32 

OP/03 2 0,500 0,900 0,45 0,27 0,18 2,28 1,1 1,14 0,08 1,52 

OP/04 1 0,850 0,900 0,77 0,46 0,31 4,28 1,1 1,14 0,08 1,56 

OP/05 1 1,300 1,000 1,30 0,59 0,71 4,48 1,1 1,14 0,08 1,40 

OP/06 2 1,600 1,000 1,60 0,86 0,74 5,28 1,1 1,14 0,08 1,38 

DP/01 1 1,000 2,000 2,00 1,71 0,29 5,60 1,1 1,8 0,08 1,43 

DP/02 1 0,800 2,000 1,60 1,33 0,27 5,20 1,1 1,8 0,08 1,48 

 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla okenních a dveřních otvorů byl použit vztah: 

Uw = (Uf x Af + Ug x Ag + Ψg x Ig) / (Af + Ag)    (9.1) 

 

kde:  

Ag plocha zasklení 

Ug ug zasklení 

Af plocha rámu 

Uf uf rámu 

Ig obvod zasklení 

Ψg lineární součinitel 

 

Průměrný součinitel prostupu okenních otvorů byl stanoven na 1,41 [W/m
2
K], 

což vyhovuje normě. Norma udává tuto hodnotu jako 1,5 [W/m
2
K]. Pro dveřní otvory 

byl průměrný součinitel prostupu tepla stanoven na 1,46 [W/m
2
K], což také vyhovuje 

normě, která udává tento údaj jako 1,7 [W/m
2
K]. 



 

63 
 

9.4 Stávající stav hodnoceného objektu 

 Stávající energetická náročnost hodnoceného objektu byla zhodnocena pomocí 

programu Energie 2015. Dle výstupů z tohoto programu bylo zjištěno, že dům má 

nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti. Takto majitelé vynakládají ročně velké částky 

na vytápění. Objekt, jak už bylo řečeno, není nijak zateplen, a proto bude v této práci 

posouzeno, jaký bude mít zateplení obvodových stěn dopad na celkové roční náklady za 

vytápění.  

9.4.1 Vstupní údaje pro zjištění energetické náročnosti budovy 

 V následujících tabulkách jsou shrnuty údaje, se kterými se pracovalo 

v programu Energie 2015. 

Tabulka 9.3: Vstupní hodnoty pro výpočet energetické náročnosti objektu 

Vstupní hodnoty pro výpočet energetické náročnosti budovy 

Celková energeticky vztažná plocha 265,6 [m
2
] 

Celková podlahová plocha  94,86 [m
2
] 

Venkovní návrhová teplota v zimním období -18 [
 ∘C] 

Průměrná venkovní teplota v otopném období 3,6 [
 ∘C] 

Průměrná vnitřní teplota v otopném období 20 [
 ∘C] 

Počet osob žijících v objektu 3   

 

Tabulka 9.4: Součinitele prostupu tepla všech konstrukcí 

Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Konstrukce 
U požadované v 

normě 
U stávajících konstrukcí  

Obvodová stěna 0,3 1,39 

Podlaha nad suterénem 0,45 1,072 

Strop pod nevytápěnou půdou 0,3 0,95 

Okenní otvory 01-08 viz tab. 8.2 1,5 1,41 

Dveřní otvory 01-02 viz tab. 8.3 1,7 1,46 

 

Podle výše uvedených hodnot byl proveden výpočet energetické náročnosti 

budovy v programu Energie 2015. Ve vystaveném energetickém štítku (příloha č. 1.2) 

lze vidět, že dům spadá do energetické třídy G (budova mimořádně nehospodárná) a má 

roční měrnou dodanou energii 350 [kWhm
−2

]. Průměrný součinitel prostupu tepla je 

1,09, převyšuje součinitel prostupu tepla referenční budovy, který je 0,54. Posuzovaná 

budova tedy nesplňuje požadavky normy.  
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Tabulka 9.5: Průměrný součinitel stávajícího stavu objektu 

Průměrný součinitel prostupu tepla stávajícího objektu 

U stávající budovy U referenčního domu 

1,09 0,54 

 

Tabulka 9.6: Zatřídění budovy z hlediska energetické náročnosti 

ZATŘÍDĚNÍ BUDOVY 

Z HLEDISKA 

ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI 

Celková dodaná roční energie 

hodnocené budovy [kWhm
−2

] 

Klasifikační třída 

energetické náročnosti 

budovy 

350 G 
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9.5 Náklady na vytápění před zateplením objektu 

 Majitelé v současné době vytápí objekt hlavně dřevem a v menší míře také 

elektřinou. Po konzultaci s majiteli bylo v této práci uvažováno s tím, že dům je z 70% 

vytápěn právě kusovým dřevem a z 30% elektrickými přímotopy.  

 Z průkazu energetické náročnosti stávajícího objektu uvedeného výše bylo 

zjištěno, že celková dodaná energie na vytápění za rok činí 28 540 [kWh]. 

Tabulka 9.7: Náklady na vytápění dřevem a elektřinou 

Náklady na vytápění dřevem a elektřinou 

Palivo 

Dodaná energie 

na vytápění 

[kWh/rok] 

Cena 

energie 

[Kč/kWh] 

Roční náklady na vytápění 

[Kč/rok] 

Elektřina 

28 540 

2,697 76 972 

Dřevo 0,697 19 892 

 

 V tabulce 9.7 jsou znázorněny roční náklady na vytápění v případě, že by 

majitelé celý rok topili jen dřevem, nebo naopak elektřinou. Jak ale bylo zjištěno, 

majitelé topí ze 70% dřevem a z 30% využívají elektrické přímotopy.  

 Ceny elektrické energie byly zjištěny z platného ceníku ČEZ, při využívání 

tarifu D26d (ceník pro rok 2015) a cena dřeva od soukromého prodejce.  

Tabulka 9.8: Náklady na vytápění v poměru 70:30 

Náklady na vytápění dřevem (70%) a elektřinou (30%) 

Palivo 

Dodaná energie 

na vytápění 

[kWh/rok] 

Cena energie 

[Kč/kWh] 

Roční náklady na 

vytápění [Kč/rok] 

Elektřina 30% 8 562 2,697 23 092 

Dřevo 70% 19 978 0,697 13 925 

 

V tabulce 9.8 jsou znázorněny ceny energií v poměru 70:30. Majitele tedy vyjde 

celková roční částka za energie na vytápění 37 017 Kč. 
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9.6 Návrhy zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových 

zdí 

 Aby bylo ušetřeno na energiích za vytápění, je třeba objekt zateplit. Zateplovat 

se bude obvodová zeď. Pro posouzení jsou použity dva druhy izolantu v různých 

tloušťkách. Každý izolant má lehce odlišné tepelně-izolační vlastnosti a liší se i cenou. 

Po použití správného izolantu se zlepší energetická náročnost objektu.  

Tabulka 9.9: Různé varianty izolantu a U po zateplení 

U stávající 

konstrukce 

před 

zateplením 

Druh izolantu a tloušťka 

zateplení 
U po zateplení U konstrukce 

požadované 

normou 

1,39 

GreyWall 100 mm 0,270 

0,3 

GreyWall 160 mm 0,183 

GreyWall 200 mm 0,151 

Minerální vata 100 mm 0,304 

Minerální vata 160 mm 0,208 

Minerální vata 200 mm 0,172 

 

 V tabulce 9.9 a obrázku 9.7 jsou znázorněny dva druhy izolantu a jeho různé 

tloušťky. Dále v závislosti na druhu izolantu a jeho tloušťce, součinitele prostupu tepla 

konstrukcí před zateplením, ale i následně po zateplení. Zde je vidět, že izolace z šedého 

polystyrenu GreyWall má o něco málo lepší tepelně izolační vlastnosti, než minerální 

vlna (viz součinitel prostupu tepla konstrukcí).  
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Obr. 9.7: Součinitele prostupu tepla obvodovou konstrukcí před i po zateplení 
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9.7  Náklady na zlepšení tepelně-izolačních vlastností 

obvodových zdí 

 Pro oba druhy izolantu a jeho tloušťky byly stanoveny náklady pomocí 

rozpočtového programu KROS plus. Položkové rozpočty pro všechny varianty jsou 

uvedené v příloze č. 2. Rozpočet zahrnuje veškeré stavební práce spojené s realizací 

zateplení obvod pláště, veškerý potřebný materiál a další pomocné složky.  

 Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Od konečných dodavatelů se můžou lehce 

odlišovat, jelikož se jedná o směrné ceny. 

Tabulka 9.10: Náklady na zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových zdí 

Náklady na zlepšování tepelně-izolačních vlastností obvodové konstrukce 

Druh izolantu Cena [Kč] 

GreyWall 100 mm 262 801 

GreyWall 160 mm 301 601 

GreyWall 200 mm 324 354 

Minerální vata 100 mm 314 529 

Minerální vata 160 mm 365 771 

Minerální vata 200 mm 401 374 

 

Obr. 9.8: Náklady na zateplení obvodové konstrukce 

 

 

 

GreyWall 

100 mm 

Min. vata 

100 mm 
GreyWall 

160 mm 

Min. vata 

160 mm 
GreyWall 

200 mm 

Min. vata 

 200 mm 

Náklady na zateplení [Kč] 

262 801 

301 601 
314 529 

365 771 

324 354 

401 374 
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9.8 Energetická náročnost budovy po zlepšení tepelně-

izolačních vlastností 

Tabulka 9.11: Přehled ročních nákladů na vytápění po zlepšení tepelně-izolačních 

vlastností  

  

Potřeba tepla na 

vytápění na rok 

[kWh] 

Roční náklady 

na vytápění 

[Kč] 

Úspora [%] 

Peněžní 

úspora 

[Kč] 

Stávající stav hodnocené 

budovy 
28 540 37 017 

    

Isover ESP GreyWall - 

100 mm 
14 340 18 598 50 18 419 

Isover ESP GreyWall - 

160 mm 
13 240 17 172 54 19 845 

Isover ESP GreyWall - 

200 mm 
12 840 16 654 55 20 363 

Isover Minerální vata - 100 

mm 
14 770 19 156 48 17 861 

Isover Minerální vata - 160 

mm 
13 560 17 587 52 19 430 

Isover Minerální vata - 200 

mm 
13 100 16 990 54 20 027 

 

 V tabulce 9.11 jsou přehledně znázorněny náklady na vytápění za rok, jak pro 

stávající stav hodnocené budovy, tak i po zlepšení tepelně-technických vlastností. Dále 

z toho plynoucí úspora. A také je zde znázorněna roční potřeba tepla na vytápění pro 

všechny varianty.  

 V této tabulce a následně na obrázku 9.9 jsou patrné rozdíly v tepelně-izolačních 

vlastnostech avizovaných izolantů. GreyWall má nepatrně lepší součinitel prostupu 

tepla (tab. 9.9), což se projevilo při zjišťování možných úspor. 
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Obr. 9.9: Roční náklady a úspora na vytápění před a po zlepšení tepelně-technických 

vlastností objektu 

 

9.9 Celkové náklady na snížení EN stávajícího objektu 

 Náklady na snížení energetické náročnosti budovy jsou přehledně shrnuty 

v následující tabulce. K celkovým nákladům je připočtena cena za vystavení průkazu 

energetické náročnosti a vyhotovení projektové dokumentace. Jak je zde vidět, při 

použití izolačního materiálu z polystyrenu GreyWall (312 801 – 374 354), je částka o 

něco menší než při použití minerální vaty (364 529 – 451 374). Izolant GreyWall má 

také o trochu lepší tepelně-izolační vlastnosti. 

Tabulka 9.12: Celkové náklady na snížení EN 

Druh a tloušťka izolantu 

Náklady na 

zateplení 

[Kč] 

Náklady na vystavení 

PENB + (projektová 

dokumentace) 

Celkem [Kč] 

GreyWall 100 mm 262 801 

50 000 

312 801 

GreyWall 160 mm 301 601 351 601 

GreyWall 200 mm 324 354 374 354 

Minerální vata 100 mm 314 529 364 529 

Minerální vata 160 mm 365 771 415 771 

Minerální vata 200 mm 401 374 451 374 

 

Roční náklady a úspora na vytápění [Kč] 

současné náklady na vytápění 

náklady na vytápění po zlepšení tepelně-technických vlastností 

roční úspora 

37 017 

GreyWall 

100 mm 
GreyWall 

160 mm 

GreyWall 

200 mm 

Minerální 

vlna  

200 mm 

Minerální 

vlna 

160 mm 

Minerální 

vlna 

100 mm 

18 598 

 
18 419  

17 172  

19 845  
20 363 

 

19 156 

 

 

16 654 

 
20 027 

17 587 

19 430 

16 990 

 17 861 
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9.9.1 Financování investice do zateplení objektu 

 V kapitole 7.6 Nová zelená úsporám bylo na obrázku 7.5 znázorněno, že pokud 

budova dojde snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň 40 %, 

má možnost získat dotaci.  

 V tabulce 9.11 vidíme, že úspora je větší než 50 % u většiny variant zateplení, 

ale není větší než 60 %. Objekt tedy podle obrázku 7.6 spadá do kategorie A.2 a má 

tedy nárok na 600 Kč/m
2
 plochy zateplované konstrukce. Plocha zateplované 

konstrukce tohoto objektu je 145, 775 m
2
.  

Výpočet dotace:  

(plocha zateplované konstrukce) x (podoblast podpory) x (k) 

k koeficient upravující velikost dotace 

k=1 konstrukce bez zvýhodnění 

k=1,3 konstrukce v památkové péči 

k=1,1 konstrukce v bonfikovaných krajích 

k=1,05 konstrukce s použitím environmentálního prohlášení [47] 

 

Výše dotace pro stávající objekt: 

145,775 x 600 x 1 = 87 465 Kč 

Tabulka 9.13: Výše dotace 

Plocha zateplované konstrukce [m
2
] Podoblast podpory Výška dotace [Kč] 

145,775 A.2 87 465 

 

 V tabulce 9.12 je znázorněna výše dotace pro stávající objekt, plocha 

zateplované konstrukce a podoblast podpory.  
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10 ZHODNOCENÍ VÝHODNOSTI INVESTICE NA 

ZATEPLENÍ 

 Na závěr je třeba ekonomicky vyhodnotit investici a určit zda se vložené 

prostředky vrátí, či nikoli. 

10.1 Prostá doba návratnosti 

Pro výpočet prosté doby návratnosti investice je třeba znát: 

- cenu energií 

- investiční náklady 

- výši možných úspor 

Jestliže je vypočtená prostá doba návratnosti větší než životnost opatření 

znamená to, že se investované náklady nevrátí. Investice je tedy neefektivní. Naopak 

pokud je vypočtená prostá doba návratnosti menší než životnost opatření, je investice 

efektivní a vyplatí se investovat do úsporných opatření. Pro výpočet byl použit vztah 8.1 

z kapitoly 8.  

Tabulka 10.1: Prostá doba návratnosti investice (bez dotace) 

Druh a tloušťka 

izolantu 

Náklady na 

zateplení celkem 

[Kč] 

Roční peněžní 

úspora [Kč] 

Prostá doba 

návratnosti v 

letech 

GreyWall 100 mm 312 801 18 419 16,9 

GreyWall 160 mm 351 601 19 845 17,7 

GreyWall 200 mm 374 354 20 363 18,4 

Minerální vata 100 mm 364 529 17 861 20,4 

Minerální vata 160 mm 415 771 19 430 21,4 

Minerální vata 200 mm 451 374 20 027 22,5 

  

Z tabulky 10.1 vyplývá, že investice bude efektivní. Doba návratnosti je u všech 

variant zateplení příznivá. Výpočtem bylo zjištěno, že průměrná doba návratnosti 

investice pro všechny varianty je 19,6 let. Což je velice příznivé, ale i tak je to 

pesimističtější varianta, která nebere v úvahu možnost náklady snížit pomocí dotace. 

Předpokládaná životnost nově navrhovaných konstrukcí je podle vyhlášky 

3/2008 Sb. uvedená na 30 let. [4]  

V další tabulce 10.2 bude znázorněna prostá doba návratnosti, která bere 

v úvahu dotaci. 
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Tabulka 10.2: Prostá doba návratnosti investice (s dotací) 

Druh a tloušťka 

izolantu 

Náklady na 

zateplení celkem 

[Kč] 

Roční peněžní 

úspora [Kč] 

Prostá doba 

návratnosti v 

letech 

GreyWall 100 mm 225 336 18 419 12,2 

GreyWall 160 mm 264 136 19 845 13,3 

GreyWall 200 mm 286 889 20 363 14,1 

Minerální vata 100 mm 277 064 17 861 15,5 

Minerální vata 160 mm 328 306 19 430 16,9 

Minerální vata 200 mm 363 909 20 027 17,2 

 

 Z tabulky 10.2 plyne, že pokud výpočet bere v úvahu to, že investici jde z části 

financovat dotací, doba návratnosti investice klesne v průměru na 15 let. 

10.2 Diskontovaná doba návratnosti investice  

 Protože tabulky 10.1 a 10.2 ukázaly, že investice bude efektivní a prostá doba 

návratnosti je menší než předpokládaná životnost konstrukce, je dobré provést 

podrobnější výpočet. Poslouží k přesnějšímu a kvalitnějšímu rozhodování o investici. 

 Skutečná doba návratnosti ve svém výpočtu bere v potaz i hodnotu peněz a růst 

cenové hladiny v jednotlivých letech. To znamená, že současná hodnota peněz 

se v průběhu let mění a za pár let bude jiná. Proto je diskontní sazba zvolena jako 2%. 

Pro výpočet skutečné doby návratnosti investice byla pro zjednodušení výpočtu 

vybrána jedna ze šesti navrhovaných variant. Touto variantou je GreyWall 100 mm, 

jelikož již při této variantě zateplení získala obvodová konstrukce vynikající tepelně-

izolační vlastnosti. Její součinitel prostupu tepla klesl z 1,39 [kWh] na 0,27 [kWh]. 

A tím se snížila potřeba tepla na vytápění z 28 540 [kWh] na 14 340 [kWh]. Roční 

úspora tedy činí 18 419 Kč. 

Vstupní hodnoty pro výpočet diskontované doby návratnosti: 

Investiční náklady s dotací (bez dotace) 225 331 Kč (312 801 Kč) 

Diskontní sazba    2 % 

Živostnost konstrukce   30 let 
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Tabulka 10.3: Diskontovaná doba návratnosti investice 

Diskontovaná doba návratnosti investice 

Životnost 

konstrukce v 

letech 

Roční úspora 

(výnos) 

Diskontní sazba 

2 % 

Diskontované 

výnosy [Kč] 

Kumulované 

výnosy [Kč] 

0 0 1,0000 0 0 

1 18 419 0,9804 18 058 18 058 

2 18 419 0,9612 17 704 35 762 

3 18 419 0,9423 17 356 53 119 

4 18 419 0,9238 17 015 70 134 

5 18 419 0,9057 16 682 86 816 

6 18 419 0,8880 16 356 103 172 

7 18 419 0,8706 16 036 119 208 

8 18 419 0,8535 15 721 134 928 

9 18 419 0,8368 15 413 150 341 

10 18 419 0,8203 15 109 165 451 

11 18 419 0,8043 14 814 180 265 

12 18 419 0,7885 14 523 194 788 

13 18 419 0,7730 14 238 209 026 

14 18 419 0,7579 13 960 222 986 

15 18 419 0,7430 13 685 236 671 

16 18 419 0,7284 13 416 250 088 

17 18 419 0,7142 13 155 263 243 

18 18 419 0,7002 12 897 276 139 

19 18 419 0,6864 12 643 288 782 

20 18 419 0,6730 12 396 301 178 

21 18 419 0,6517 12 004 313 182 

22 18 419 0,6468 11 913 325 095 

23 18 419 0,6342 11 681 336 777 

24 18 419 0,6217 11 451 348 228 

25 18 419 0,6295 11 595 359 823 

26 18 419 0,5976 11 007 370 830 

27 18 419 0,5859 10 792 381 621 

28 18 419 0,5744 10 580 392 201 

29 18 419 0,5631 10 372 402 573 

30 18 419 0,5521 10 169 412 742 

 

 Z tabulky 10.3 vyplývá, že návratnost investice je pro variantu počítající s dotací  

14-15 let a variantu bez dotace 20-21 let. 
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11 VYHODNOCENÍ  

 Pro skutečný rodinný dům bylo provedeno tepelné posouzení a tím byla získána 

roční měrná potřeba tepla objektu na vytápění. Jelikož se jedná o dům z roku 1966, 

nebylo překvapením, že byly zjištěny nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti 

obalových konstrukcí. Tyto zhoršené vlastnosti zapříčinily zvýšené provozní náklady 

hodnoceného objektu, a proto byly navrženy varianty pro jejich optimalizaci. 

 Nejprve byl proveden posudek energetické náročnosti objektu. To zahrnovalo i 

výpočet součinitelů prostupů tepla jednotlivých konstrukcí. U všech těchto konstrukcí 

(strop, podlaha, obvodové zdivo) byl zjištěn nevyhovující součinitel prostupu tepla. U 

stávajícího objektu, byla již majiteli v dřívějších letech provedena výměna okenních 

otvorů. Nejhorší výsledek byl zjištěn u obvodové konstrukce a to 1,39 [W/m
2
K] 

a norma požaduje 0,3 [W/m
2
K]. Proto byla tato konstrukce vybrána a bylo provedeno 

zateplení v několika variantách pro zlepšení izolačních vlastností. Byly vybrány dva 

izolační materiály GreyWall a minerální vlna v tloušťkách 100, 160 a 200 [mm]. Pro 

jednotlivé varianty zateplení byl vyhotoven rozpočet a průkaz energetické náročnosti 

budovy. Již při použití nejtenčího izolantu, byla daná konstrukce z pohledu součinitele 

prostupu tepla vyhovující. Po zjištění potřeby tepla na vytápění z PENB, byl proveden 

výpočet ročních nákladů na vytápění.  

 Stávající objekt před zateplením byl zařazen do klasifikační třídy G – budova 

mimořádně nehospodárná, což je zcela nevyhovující. Měrná potřeba tepla na vytápění 

pro tento objekt činila 302 [kWh/m
2
]. 

Po zateplení byl objekt zařazen do klasifikační třídy D – budova méně úsporná 

a byla stanovena roční měrná potřeba tepla na vytápění pro jednotlivé varianty. 

- GreyWall 100 mm – 119 [kWh/m
2
] 

- GreyWall 160 mm – 107 [kWh/m
2
] 

- GreyWall 200 mm – 103 [kWh/m
2
] 

- Minerální vlna 100 mm – 123 [kWh/m
2
] 

- Minerální vlna 160 mm – 111 [kWh/m
2
] 

- Minerální vlna 200 mm – 108 [kWh/m
2
] 

Po zateplení a tím zlepšení tepelně-technických vlastností objektu se roční 

úspora za vytápění u většiny variant pohybuje nad 50%. Při těchto výsledcích je možné 

žádat o dotaci od dotačního fondu Nová zelená úsporám. Stávající objekt byl zařazen 

podle dotačních podmínek do třídy A.2 a žadatel má nárok na 600 Kč/m
2
 plochy 

zateplované konstrukce. 

Pro zjištění efektivity investice byla výpočtem zjištěna prostá doba návratnosti, 

jak s variantou bez dotace, tak i s dotací. Prostá doba návratnosti byla příznivá, menší 

než udávaná životnost použitých konstrukcí (30 let). Proto se dále investice posuzovala 

podrobněji pomocí diskontované doby návratnosti.  
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo teoreticky charakterizovat provozní náklady 

a na konkrétním případu uvést jejich možnou optimalizaci. Tento cíl byl dle všech 

předložených výsledků a hodnocení splněn. 

 Teoretická část se zabývala obecnými pojmy, jako jsou náklady, ceny a jejich 

stanovování, životní cyklus stavby a provozní náklady. Následně byly popsány tepelně-

technické vlastnosti objektu a možnosti jejich zlepšování. Velká část se týkala druhů 

tepelně-izolačních materiálů a technologickým postupům zateplování objektů. Pro 

potřeby této diplomové práce byly také podrobně popsány pojmy, které se týkají 

energetické náročnosti objektu a jeho výpočtu.  

 Praktická část diplomové práce byla věnována konkrétnímu rodinnému domu, 

na kterém byly provedeny mnohé výpočty a vystaven tepelný posudek. Dům vykazoval 

velmi špatné výsledky týkající se tepelně-izolačních vlastností. Byla zde zjištěna 

netěsnost obálky konstrukce. Z dostupných výpočtů bylo zjištěno, že nejhorší tepelně-

izolační vlastnosti vykazuje obvodová zeď. Proto bylo pro tuto konstrukci navrženo 

několik variant zateplení a tím možná optimalizace tepelných ztrát. Vzhledem k tomu, 

že počáteční investiční náklady jsou nemalé, je nezbytné hned od počátku zvolit 

správný druh zateplení a dbát na kvalitu provedených prací.  

 Pro hodnocený rodinný dům byl vystaven energetický štítek, ve kterém byla 

stanovena měrná roční potřeba tepla na vytápění. Díky této potřebě tepla byly 

vypočteny roční náklady na vytápění, které majitelé každoročně vynakládají. Pro již 

navržené varianty zateplení byly taktéž vystaveny energetické štítky a dále nabídkové 

rozpočty v programu Kros plus. Tyto varianty byly mezi sebou porovnávány a byly 

zjišťovány roční úspory na vytápění, při použití jednotlivých variant.  

 Stávající objekt byl zařazen do energetické třídy G – budova mimořádně 

nehospodárná a po zateplení byl opětovně posouzen a zařazen do energetické třídy D – 

budova méně úsporná. Úspory provozních nákladů činí v průměru 52% (v závislosti na 

použitém izolačním materiálu a jeho tloušťce). Tato úspora je nezanedbatelná, pokud 

objekt dosahuje takto dobrých výsledků po zateplení, je možné žádat na toto opatření 

dotaci od programu Nová zelená úsporám. Byla vypočtena prostá doba návratnosti, 

která vyšla menší, než je životnost použitých konstrukcí. To dokazuje, že je investice 

ekonomicky efektivní a vyplatí se tedy do úsporných opatření investovat. Také byla 

stanovena diskontovaná doba návratnosti, která potvrdila předchozí stanovisko.  

 Z výstupů diplomové práce je zřejmé, že lze optimalizovat provozní náklady 

různými způsoby. V globálním hledisku a s ohledem na celospolečenské dopady, by 

měla být opatření pro snižování energetické náročnosti objektů nezbytná. Tato práce se 

zabývá nejen optimalizací provozních nákladů, ale i ekonomickou efektivnost vložené 

investice do realizace těchto opatření. Je třeba tyto dva pohledy propojit a najít 

optimální variantu, která zváží všechna hlediska. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

TUV  teplá užitková voda 

EPS  pěnový polystyren 

PVC  polyvinylchlorid 

XPS  extrudovaný polystyren 

PUR  pěnový polyuretan 

ENB  energetická náročnost budov 

PENB  průkaz energetické náročnosti budov 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

R  tepelný odpor konstrukce 

U  součinitel prostupu tepla 

TC  total costs, celkové náklady 

AC  average costs, průměrné náklady 

MC  marginal costs, mezní náklady 

DN  doba návratnosti 

PV  současná hodnota peněz 

NPV  čistá současná hodnota 

IRR  vnitřní výnosové procento 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

1 ENERGETICKÁ NÁROČNOST OBJEKTU 

1.1 PENB – referenční dům 

1.2 PENB – stávající objekt 

1.3 PENB – zateplení Isover EPS GreyWall 100 mm 

1.4 PENB – zateplení Isover EPS GreyWall 160 mm 

1.5 PENB – zateplení Isover EPS GreyWall 200 mm 

1.6 PENB – zateplení Minerální vlnou 100 mm 

1.7 PENB – zateplení Minerální vlnou 160 mm 

1.8 PENB – zateplení Minerální vlnou 200 mm 

2 NABÍDKOVÉ ROZPOČTY 

2.1 Rozpočet zateplení Isover EPS GreyWall 100 mm 

2.2 Rozpočet zateplení – Minerální vlna 100 mm 

2.3 Rozpočet zateplení Isover EPS GreyWall 160 mm 

2.4 Rozpočet zateplení – Minerální vlna 160 mm 

2.5 Rozpočet zateplení Isover EPS GreyWall 200 mm 

2.6 Rozpočet zateplení – Minerální vlna 200 mm 

 

 

 

 


