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Formulace úlohy 

Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolit optimální způsob zajištění tepla pro vytápění 

a dodávku teplé a užitkové vody. V úvahu přicházejí dvě základní varianty: 

Varianta A – využití soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT) 

Varianta B – vybudování nové plynové kotelny 

Cílem tohoto textu je rozhodnout, která varianta je výhodnější pro investory a určit cenu tepla pro 

fakturaci majitelům bytových jednotek. 

 

 

Metoda řešení, použité vzorce, volba kritérií 

Obě varianty vyžadují pořízení zařízení s omezenou životností. Jedna skupina zařízení má živostnost 

40 let, další 30 let a další 20 let. Pro porovnání použijeme nejmenší společný násobek živostností, tedy 

období 120 let. Jedná se o velmi dlouhé období, ale vzhledem k tomu, že se jedná o projekt na výstavbu 

bytových jednotek, není nevhodné. 

Nejprve spočteme čistou současnou hodnotu výdajů pro obě varianty. 

Značení:  

 α ... míra inflace 

 r ... diskont 
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Poté vypočteme průměrné roční výdaje a na základě jich určíme optimální cenu tepla pro koncové 

zákazníky (při očekáváném ročním odběru 5200 GJ tepla). 
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5200

RCF
p teplaCena ==  Kč/GJ 

 

Je vhodné podotknout, že výpočet výchází z průměrných ročních výdajů, a tak není podstatné, že za 

zkoumané období bylo zvoleno 120 let, obdobných výsledků bychom dosáhli i při zkoumání období 40 

let, jelikož jednotlivé investice se po určité době opakují. 

 

 

 

Zvolené předpoklady, vstupní data 

Obecné předpoklady: 

Lokalita Praha 

Počet bytových jednotek 100 

Potřebný tepelný příkon 800 kW 

Potřebné množství tepla 5 200 GJ / rok 

Dodavatel elektrické energie PRE – Aktiv Klasik 24 

Základní cena elektrické energie 2 376 Kč / MWh 

Průměrná míra inflace (α) 2 % 

Diskont (r) 3,75% 

 

Spotřeba elektrické energie není dostatečně vysoká na to, abychom získali zvýhodněný 

velkoodběratelský tarif. Uvedená cena za energii je pouze základní, neobsahuje poplatky za distribuci a 

další zákonné poplatky. Níže v textu byl pro výpočet ročních nákladů na elektřinu použit online 

kalkulátor společnosti PRE. 

Výše inflace byla zvolena 2 %, jelikož to je inflační cíl ČNB platný od 1. ledna 2010. 

Hodnota diskontu byla zvolena ve výši současné dvoutýdenní repo sazby vyhlášené ČNB. 

Koeficient časové hodnoty peněz:  0,9831
0,03751

0,021
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Varianta A – napojení na SCZT 

Investice Cena (Kč) Životnost 

Bezkanálové horkovodní rozvody (300 bm) 1 300 000 40 let 

Předávací stanice 1 700 000 30 let 

Systémy měření 390 000 20 let 

 

Předpokládáme 0,8% tepelné ztráty v nové části rozvodné sítě. Cena tepla z primární sítě CZT je 

300 Kč/GJ. 

Ročně tedy náklady za nákup tepla budou 1,008 * 5200 * 300 = 1 572 480 Kč. 

Provozní náklady předpokládáme ve výši 0,4% investic, tedy 0,004 * 3 390 000 = 13 560 Kč. 

Nová rozvodná síť bude ročně potřebovat 15 MWh elektrické energie. 

 

Roční náklady Cena (Kč) 

Cena za teplo z CZT 1 572 480 

Provozní náklady 13 560 

Elektrická energie (15 MWh) 68 191 

NÁKLADY CELKEM 1 654 231 

 

 

Varianta B – nová plynová kotelna 

Investice Cena (Kč) Životnost 

Bezkanálové horkovodní rozvody (200 bm) 700 000 40 let 

Plynovodní přípojka 450 000 40 let 

2 kotle (2 x 1400 kW) 3 600 000 20 let 

Projektové práce 700 000  

Stavební práce 990 000  

Měření a regulace 1 300 000 20 let 

Ostatní technologie 6 000 000 20 let 

 

Kotelna ročně spotřebuje 510 000 m3 plynu, který budeme odebírat od firmy Pražská plynárenská. 

Dodávaný zemní plyn má spalné teplo ve výši 37,82 MJ/m3 = 0,01051 MWh/m3 (toto je odhad, přesná 

hodnota se určuje vždy zpětně za kalendářní měsíc). 
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Je tedy třeba odebírat 510000*0,01051 = 5 358 MWh energie, což už je úroveň velkoodběratele 

zemního plynu. Očekává se, že objekt bude mít charakter odběru Z1, tedy v prvním a čtvrtém čtvrtletí 

se odebere 60–75% ročního množství energie. Cena plynu se skládá ze dvou složek: 723,69 Kč/MWh a 

105 414,56 Kč/tis.m3 denní přidělené kapacity. Zákoná daň ze zemního plynu činí 30,60 Kč/MWh. 

Roční náklady na nákup plynu tedy jsou: (723,69*5358+105414,56*510/365)*1,19 + (30,60*5358) = 

4 953 494 Kč. 

 

Roční náklady Cena (Kč) 

Elektrická energie (110 MWh) 416 863 

Opravy a údržba 58 000 

Revize a měření 45 000 

Mzdy údržby 560 000 

Firemní servis 150 000 

Poplatky za emise 0 

Zemní plyn (510 000 m3) 4 953 494 

NÁKLADY CELKEM 6 183 357 

 

Kotelna ročně vyrobí 15 500 GJ tepla. Tedy 15500-5200 = 10 300 GJ bude prodáváno dalším 

zákazníkům. Jelikož teplo z CZT pro neprimární odběratele je prodáváno za cenu 420 Kč/GJ, 

předpokládáme, že přebytek tepla generovaný kotelnou by byl prodáván za tuto cenu. 

 

Roční výnosy Cena (Kč) 

Prodej tepla (10 300 GJ) 4 326 000 
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Stanovení ceny tepla 

Varianta A – napojení na SCZT 

Rozpis výdajů (za výdaje považujeme investice a roční náklady dohromady) pro zkoumané období. 

rok 0 1 ... 20 21 ... 30 31 ... 40 41 ...  

Rozvody (R) 1300000                 1300000      

předávací stanice (P) 1700000           1700000            

systémy měření (S) 390000     390000           390000      

roční náklady (N)  1654231   1654231 1654231   1654231 1654231   1654231 1654231    

CELKEM 3390000 1654231   2044231 1654231   3354231 1654231   3344231 1654231    

              

Rok 60 61 ... 80 81 ... 90 91 ... 100 101 ... 120 

Rozvody (R)       1300000                   

předávací stanice (P) 1700000           1700000             

systémy měření (S) 390000     390000           390000       

roční náklady (N) 1654231 1654231   1654231 1654231   1654231 1654231   1654231 1654231   1654231 

CELKEM 3744231 1654231   3344231 1654231   3354231 1654231   2044231 1654231   1654231 
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NPVnáklady = 83 683 175 Kč 

 

Čistá současná hodnota výdajů: 

NPV = NPVinvestice + NPVnáklady = 90 852 387 Kč 

 

Průměrné roční výdaje: 

 RCF = 1 791 352 Kč 

 

Minimální cena tepla: 

 p = 344,49 Kč/GJ 
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Varianta B – nová plynová kotelna 

Rozpis výdajů (za výdaje považujeme investice a roční náklady, od jejich součtu odečítáme výnosy 

z prodeje z přebytečného tepla) pro zkoumané období. 

rok 0 1 ... 20 21 ... 40 41 ... 60 61 ... 

Rozvody (R) 700000           700000           

Přípojka (P) 450000           450000           

Kotle (K) 3600000     3600000     3600000     3600000     

Projekt (E) 700000                       

Stavba (S) 990000                       

Měření (M) 1300000     1300000     1300000     1300000     

Ostatní (O) 6000000     6000000     6000000     6000000     

Roční náklady (N)  6183357   6183357 6183357   6183357 6183357   6183357 6183357   

Výnosy z prodeje (V)  -4326000   -4326000 -4326000   -4326000 -4326000   -4326000 -4326000   

CELKEM 13740000 1857357   12757357 1857357   13907357 1857357   12757357 1857357   

             

rok 80 81 ... 100 101 ... 120      

Rozvody (R) 700000                  

Přípojka (P) 450000                  

Kotle (K) 3600000     3600000            

Projekt (E)                    

Stavba (S)                    

Měření (M) 1300000     1300000            

Ostatní (O) 6000000     6000000            

Roční náklady (N) 6183357 6183357   6183357 6183357   6183357      

Výnosy z prodeje (V) -4326000 -4326000   -4326000 -4326000   -4326000      

CELKEM 13907357 1857357   12757357 1857357   1857357      
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NPVinvestice = 36 605 260 Kč 
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NPVnáklady = 93 958 783 Kč 

 

Čistá současná hodnota výdajů: 

NPV = NPVinvestice + NPVnáklady = 130 564 043 Kč 

 

Průměrné roční výdaje: 

RCF = 2 574 354 Kč 

 

Minimální cena tepla: 

 p = 495,07 Kč/GJ 
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Výsledky, odůvodnění, komentář, doporučení pro investory 

Shrnutí výsledků výpočtů: 

 -PV za 120 let Minimální cena tepla 

Varianta A - využití SCZT 90 852 387 Kč 344,49 Kč/GJ 

Varianta B - kotelna 130 564 043 Kč 495,07 Kč/GJ 

 

Výpočty ukázaly, že varianta založená na využití systému centrálního zásobování teplem je výhodnější. 

Jelikož současná cena tepla z SCZT při dodávce až do objektu je 420 Kč/GJ, je vypočtená cena 

rozumná, jelikož je ještě nižší (344,49 Kč/GJ). Variantu A lze tedy doporučit k realizování. 

Naopak minimální cena za teplo pro variantu B vyšla vyšší, než za co je prodáváno teplo z SCZT, a 

proto tato varianta není vhodná. U této varianta jsou nejen vyšší investice, nýbrž i vyšší roční náklady. 

 

 

 

Citlivostní analýza a analýza dalších rizik 

Jelikož zkoumáme projekt v dlouhém období, je těžké odhadnout, jak se budou vyvíjet jednotlivé 

položky ovlivňující výsledek. Proto provedeme analýzu, jaké následky by měly změny v některých 

indexech. Nadále se zabýváme pouze variantou A. 

 

Inflace v rozsahu 1% až 10%: 

Výše inflace Minimální cena tepla v Kč / GJ 

1% 349,10 

2% (očekáváno) 344,49 

10% 307,35 

 

Je zřejmé, že změny v inflaci (v rozumných mezích) nemají dramatický vliv na výslednou cenu. Při 

vyšší inflaci by sice bylo možné zákazníkům nabídnout nižší cenu, ale vzhledem k tomu, že i prvotní 

cena je výhodná pro zákazníky, není tento fakt třeba brát v úvahu. Nižší inflace vede pouze 

k minimálnímu nárustu ceny (i při téměř nulové inflaci, by byla minimální cena pod 354 Kč/GJ). 

Zápornou inflaci nepředpokládáme. 

 



 9/10 

Diskont v rozsahu 1% až 13,75%: 

Výše diskontu Minimální cena tepla v Kč / GJ 

1% 331,39 

3,75% (očekáváno) 344,49 

10% 375,89 

13,75% 396,18 

 

Kdyby byla diskontní sazba nižší než očekávaná, mohla by zákazníkům být nabídnuta cena nižší, ale ne 

výrazně. Při zvyšování diskontu dochází k nárůstu minimální ceny. Při nárůstu diskontu o 10%, naroste 

cena o 15% na 396,18 Kč/GJ. Ale u výše diskontu nelze očekávat velké výkyvy, jelikož se jedná o 

relativně stabilní index. 

 

 

Změna ročních nákladů (nárůst ceny tepla z CZT, cena elektřiny apod.): 

Roční náklady na teplo Minimální cena tepla v Kč / GJ Změna ceny 

90% ~ 1 488 808 312,76 – 9,2% 

100% ~ 1 654 231 344,49 0% 

110% ~ 1 819 654 376,22 + 9,2% 

 

Jelikož investice jsou v porovnání s ročním náklady malé, nemají na počítanou cenu tepla velký vliv, a 

tak lze tvrdit, že přibližně o kolik vzrostou náklady (v procentech) o tolik vzroste i minimální cena. 
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Závěry a doporučení 

Výše uvedené výpočty ukazují, že Varianta A – využítí existujícího systému centrálního zásobování 

teplem – je vhodné řešení problému zajištění tepla pro nově stavěné bytové jednotky. Jako cenu tepla 

lze doporučit hodnotu kolem 380 Kč/GJ. Tato hodnota je stále výhodná pro majitele bytových jednotek 

a přitom pokrývá i riziko nárustu diskontu a nákladů spojených s provozem. 

Financování projektu zde nerozebíráme, jelikož počáteční investice ve výši 3 390 000 Kč potřebná pro 

výstavbu rozvodů, předávací stanice a systémů měření bude vzhledem k investiční výši celého projektu 

výstavby bytových jednotek malá. 

 

 

Zdroje 

Přednášky a cvičení k předmětu X16FIM 

Česká národní banka – www.cnb.cz 

Český statistický úřad – www.czso.cz 

Pražská energetika – www.pre.cz 

Pražská plynárenská – www.ppas.cz 

RWE – www.rwe.cz 

 

 


