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1 Metodika hodnocení celoživotních nákladů staveb 
Jedním z nástrojů pro posouzení ekonomické udržitelnosti plánovaných staveb je analýza nákladů 

životního cyklu, provedená na základě relevantních vstupních dat o technických parametrech návrhu 

stavby, konstrukčních prvků a vybavení, časovém období vzniku nákladů s nimi souvisejících. Analýza 

se stává důležitým podkladem pro rozhodování investora o výběru optimální varianty technického 

řešení stavby, a to i s ohledem na ekologické aspekty a dlouhodobé ekonomické důsledky. Analýza 

může být významným marketingovým nástrojem cíleným na budoucího uživatele stavby, kterému 

prezentuje ekologickou šetrnost a ekonomickou udržitelnost stavby.  

Náklady životního cyklu (LCC, Life Cycle Cost) představují celkové náklady vynakládané v souvislosti se 

životností výrobků. V případě stavebnictví jsou to náklady na pořízení stavebních a inženýrských 

objektů, náklady na údržbu a obnovu konstrukcí a vybavení, náklady na provoz a náklady na ukončení 

životního cyklu. Ve většině případů hodnocení se jedná o náklady vynaložené za dobu ekonomické 

životnosti stavby. 

 

1.1 Uplatnění kalkulace nákladů životního cyklu 

Při rozhodování o volbě variant bývají často chybně posuzovány pouze náklady na pořízení, ale 

náklady provozní i náklady na údržbu a obnovu bývají opomíjeny. Právě náklady vynakládané ve fázi 

užívání stavby tvoří významný objem nákladů životního cyklu budovy. 

LCC se ve většině případů stanovují v předinvestiční fázi životního cyklu projektu stavby a mohou tak 

sloužit k výběru efektivních variantních řešení. Ukazatel LCC je nákladovým kritériem, nižší hodnota je 

pro investora výhodnější. Pro modelování LCC jsou rozhodující informace o vývoji nákladů v 

jednotlivých fázích a možnostech a způsobech jejich ovlivnění, dále informace o životnosti konstrukcí 

a vybavení. Zdůraznit je třeba fakt, že budoucí provozní náklady jsou ovlivňovány ve velké míře již v 

předinvestiční fázi životního cyklu stavebního díla při návrhu vybavení stavby a zvažování 

materiálových charakteristik stavebních děl a jejich funkčních dílů. Více než 80% nákladů na provoz, 

obnovu a údržbu budovy je možné ovlivnit v etapě projektování (navrhování) budovy. 

Hodnocení návrhu stavby na základě nákladů životního cyklu je obsaženo v certifikačních systémech 

hodnotících kvalitu budov. Hodnoceny jsou vliv budovy na životní prostředí, sociálně kulturní 

aspekty, funkční a technická kvalita, ekonomika a management a lokalita, ve které je budova 

postavena. Příprava projektu z hlediska hodnocení nákladů životního cyklu vyjadřuje požadavek na 

jasnou a promyšlenou koncepci projektu v ekonomických souvislostech celého životního cyklu 

budovy. Analýza nákladů životního cyklu je hodnocena jako přímý nástroj ke zlepšení udržitelnosti 

staveb. 

 

1.2 Struktura nákladů životního cyklu staveb 

Výpočet nákladů životního cyklu staveb je obecně popsán v mezinárodních normách ISO, konkrétně v 

ČSN ISO 15686-5 (730951) Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti. Jedná se o část 5: Posuzování 
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nákladů životního cyklu, která poskytuje obecný návod pro provádění analýzy nákladů životního cyklu 

budov a ostatních staveb i jejich částí. Posuzování nákladů životního by mělo brát v úvahu náklady a 

peněžní toky vyplývající z fáze výstavby, provozu a dalších fází životního cyklu stavby až po její 

odstranění.  

Vytvořený softwarový nástroj plně respektuje ČSN ISO 15686-5 (730951) Budovy a jiné stavby - 

Plánování životnosti.  

Schematicky lze vyjádřit náklady životního cyklu (LCC) jako součet nákladů na pořízení (IN), provoz 

(PN), obnovu, údržbu (OUN) a nákladů na likvidaci (LN) – viz (1) a Obr. 2. 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑁 + 𝑃𝑁 + 𝑂𝑈𝑁 + 𝐿𝑁 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Struktura nákladů životního cyklu stavby (zpracováno podle ČSN ISO 15686-5 (730951))
  

Podstatnou část celkových nákladů životního cyklu stavby tvoří jen několik položek nákladů, jsou to 

především náklady na vlastní realizaci stavebních a inženýrských objektů, náklady na opravy a údržbu 

a náklady provozní (z nich převážně náklady na energii). Jedním z požadavků na budoucí výstavbu je 

např. v souvislosti se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES o energetické náročnosti 

budov, požadavek na dostatečnou tepelně-technickou ochranu.  

Vedle provozních nákladů tvoří velkou část celkových nákladů životního cyklu náklady na údržbu a 

obnovu, které jsou závislé na návrhu budovy, jejím typu, způsobu jejího užívání a použitém vnitřním 

vybavení. Náklady na údržbu a obnovu představují náklady, které je potřeba vynaložit za účelem 

zajištění provozuschopnosti objektu a předcházení, případně odstranění, vad a poruch, které se v 

průběhu užívání objeví. Každý konstrukční prvek a vybavení stavby má určitou předpokládanou 

životnost, po jejímž dosažení ztrácí svoji technickou funkci, spolehlivost a kvalitu přirozeným 

Celoživotní náklady 
(WLC whole life cost) 

Nestavební náklady, ex-
ternality, výnosy 

Náklady životního cyklu stavby 
(LCC life cycle cost) 
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stárnutím a užíváním, je nutné vynakládat náklady na jejich průběžnou údržbu a obnovu. V závislosti 

na typu konstrukčního prvku a vybavení stavby mohou náklady vznikat jednorázově (výměna celého 

prvku) nebo v cyklech (po uplynutí určitého časového období se prvek pouze opraví). 

Předpokládanou hodnotu provozního nákladu na opravu a udržování funkčního dílu lze vyjádřit 

procentuálním podílem z jejich pořizovací ceny. Sazba vychází z technických a kvalitativních 

parametrů stavebního díla uvedených v projektové dokumentaci a s tím souvisejícího cyklu oprav 

jednotlivých funkčních dílů.  

Stavebnictví je specifické ekonomické odvětví, jeho produktem jsou jedinečné výrobky – stavební 

díla. Stavební dílo je originál, i při určitém stupni prefabrikace je umístěno na pozemku s odlišnými 

základovými poměry a vazbami na okolí. I kalkulace nákladů stavebního díla je vždy originál. Náklady 

musí být vyčísleny se znalostí technických parametrů konstrukcí a vybavení, protože právě použité 

konstrukce a vybavení ovlivní nejen náklady na pořízení budovy, ale i náklady provozní (např. na 

spotřebu energie) a náklady na obnovu a údržbu. Náklady na provoz, údržbu a obnovu budov nelze 

odhadnout univerzálně, budou se vždy lišit tak, jako se liší stavby mezi sebou. Pro jejich odhad 

můžeme použít údaje o srovnatelných stavbách, tzn. srovnatelných co do konstrukce, tepelně 

technických parametrů, rozsahu, účelu užití, intenzity užívání. 

 

1.3 Časová hodnota v ukazateli nákladů životního cyklu 

Kalkulace nákladů životního cyklu je ekonomická metoda hodnocení, která bere v úvahu všechny 

relevantní náklady vynakládané v nadefinovaném časovém období, přičemž zohledňuje i časovou 

hodnotu peněz (výpočtem čisté současné hodnoty LCC). Čistá současná hodnota pro analyzované 

období představuje současnou hodnotu budoucích nákladů vynakládaných během životního cyklu 

projektu. Protože se kalkulace nákladů životního cyklu zabývá spíše náklady než příjmy, je praktičtější 

uvažovat v tomto případě náklady jako kladné hodnoty. Výpočet ukazatele LCC lze zapsat 

následujícím obecným vztahem: 

𝐿𝐶𝐶 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 (2) 

kde 
LCC …  náklady životního cyklu stavby v Kč 
Ci …  roční náklad v jednotlivých letech životního cyklu projektu v Kč po odečtení pozitivních 

peněžních toků, 
r …  diskontní sazba v %/100 (p.a.), 
t …  rok hodnocení nabývající hodnot 0 až T, 
T…  délka hodnoceného období v letech. 
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Diskontní sazba v soukromém sektoru by měla reprezentovat oportunitní náklady investování 

kapitálu, což může být úrok investičního úvěru, ušlý úrok při snížení částky na účtu, ušlý výnos z 

investice, skutečná návratnost kapitálové investice nebo požadovaná míra návratnosti podnikání. 

  

1.4 LCC jako prostředek informovaného rozhodování 
Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu jsou především nástrojem pro informovaná rozhodnutí. 

Zpravidla se jedná o hodnocení několika investičních scénářů v předinvestiční fázi, výběr mezi 

variantami návrhu celé stavby nebo jejích částí, výběr variant konstrukcí a vybavení s 

akceptovatelnými parametry.  

Analýza nákladů životního cyklu se stává samozřejmou součástí hodnocení investičních projektů. 

Zkušenosti ze stavební praxe ukazují, že výběr variant, konstrukcí nebo vybavení staveb pouze na 

základě nejnižších pořizovacích nákladů (nejnižší nabídkové ceny) je chybné. Cílem investorů by mělo 

být pořízení ekonomicky udržitelné stavby, tzn. stavby s nejnižšími náklady životního cyklu. Toho lze 

dosáhnout začleněním analýzy nákladů životního cyklu do navrhování stavby.  

Vytvořené softwarové řešení, jehož funkcionalita je popsána v následující části, je vhodným 

nástrojem pro informovaná rozhodování. 
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2 Aplikační software  

Aplikační software (SW) slouží pro kalkulaci nákladů životního cyklu (LCC) pozemních staveb v 

prostředí programu Microsoft Excel. Kalkulace LCC zahrnuje náklady na pořízení, údržbu, servis, 

obnovu a spotřebu energie pro navržené varianty stavebního projektu. Jedná se o komplexní nástroj, 

pro jehož fungování je nezbytné zadání vstupních hodnot (šedě vyznačené v SW) na několika 

tematicky oddělených listech. Toto rozdělení bylo zvoleno z důvodu vyšší přehlednosti zadávaných 

dat. Nástroj nabízí zadání tří variant projektu. U každé varianty je možné sledovat až šedesátileté 

období trvání projektu s možným odkladem zahájení jeho provozu. Tento posun zohledňuje časové 

odsunutí a dobu výstavby projektu. 

Předností SW nástroje je možnost modelování celoživotních nákladů jednotlivých variant projektu ve 

vazbě na odlišné vstupní parametry. Uživatel je tedy schopen vybrat pro něj efektivnější řešení. 

Například se může přesvědčit o dopadu dražšího, ale energeticky úsporného technického řešení a to 

nejen do nákladů za energie, ale i do celkových nákladů životního cyklu. Stejně tak při zahrnutí 

„bezúdržbového“ vybavení s vyššími pořizovacími náklady je patrný dopad ve formě snížení nákladů 

na údržbu, ale i v hodnotě celkových nákladů varianty návrhu projektu.  

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé listy, které se podílejí na kalkulaci nákladů 

životního cyklu v navrhnutém aplikačním SW. Konkrétní vazby mezi listy a jejich buňkami jsou 

vyobrazené v příloze č. 1. 

 

2.1 Rekapitulace 

List Rekapitulace slouží pro shrnutí základních identifikátorů projektu a přehledné vyhodnocení 

jednotlivých variant výpočtu LCC. Jsou zde číselně i graficky znázorněné jak hodnoty dílčích kapitol 

LCC, tak celkové náklady životního cyklu projektu včetně klíčových parametrů výpočtu (nominální 

diskontní sazba a délka monitorovacího období). 

 
Vazba listu na kapitoly LCC  

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy; Náklady na údržbu, servis a 

provoz; Náklady na obnovu; Ostatní pořizovací náklady; Ostatní náklady na servis, údržbu a obnovu.

  

Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

Pro výpočet celkové současné hodnoty LCC se ve všech variantách projektu používá vzorec: 

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy + Náklady na údržbu, servis a 

provoz + Náklady na obnovu + Ostatní pořizovací náklady + Ostatní náklady na servis, údržbu a 

obnovu + Pojištění nemovitosti.  
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Složky vzorce LCC jsou přepočítány v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu pomocí 

diskontního faktoru.  

Doplňujícími (srovnávacími) ukazateli jsou: 

1) LCC na 1 m2 podlahové plochy = celková současná hodnota LCC / celková podlahová plocha 

(čistá bytová plocha + plocha společných prostor); 

2) Poměr (rozpočtové náklady / LCC) = pořizovací stavební náklady celkem / celková současná 

hodnota LCC. 

 

2.2 Pořizovací náklady 

List Pořizovací náklady slouží pro stanovení celkových pořizovacích stavebních nákladů jednotlivých 

variant projektu, které rozděluje na dvě skupiny. První skupinou jsou pořizovací náklady konstrukcí 

zahrnutých do údržby, provozu a obnovy. Druhou kategorií jsou ostatní pořizovací náklady. Ostatní 

pořizovací náklady zahrnují skupinu konstrukcí, u kterých jsou náklady na údržbu, servis a obnovu 

stanoveny paušálně. Oproti tomu pro konstrukce zahrnuté do údržby, provozu a obnovy se náklady 

kalkulují individuálně. 

  

Vazba listu na kapitoly LCC  

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy; Náklady na údržbu, servis a 

provoz; Náklady na obnovu; Ostatní pořizovací náklady; Ostatní náklady na servis, údržbu a obnovu.

  

Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

Výpočet pořizovacích stavebních nákladů probíhá součtem pořizovacích nákladů jednotlivých 

konstrukčních prvků, které jsou v souladu s obvyklou strukturou stavebních rozpočtů ve Skanska, a.s. 

Výpočet ostatních pořizovacích nákladů (pro tzv. ostatní konstrukce) probíhá odpočtem konstrukcí 

zahrnutých do údržby, provozu a obnovy od pořizovacích stavebních nákladů. 

Výpočet nákladů za servis, údržbu a obnovu u ostatních konstrukcí se provádí pomocí procentuální 

sazby, kterou definuje uživatel SW ze základny ostatních pořizovacích nákladů. 

Výpočet pojištění se provádí pomocí procentuální sazby, kterou definuje uživatel SW ze základny 

pořizovací stavební náklady celkem. 

Ukazatele jsou přepočítány v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu pomocí diskontního 

faktoru. 
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2.3 Parametry modelu 

List Parametry modelu slouží pro vložení klíčových vstupů pro výpočet celkové současné hodnoty 

LCC, jako je délka monitorovacího období, míra inflace, reálná diskontní sazba, předpokládaný odklad 

výstavby a předpokládaná doba výstavby pro projektové varianty. Předpokládaný odklad výstavby a 

předpokládaná doba výstavby mají přímý vliv na zahájení provozu stavebního objektu a tím na 

navazující výpočty nákladů za údržbu, servis apod.   

Dalšími zadávanými vstupy ovlivňující doplňující ukazatele jsou čistá bytová plocha, plocha 

společných prostor, počet bytů a parkovacích stání.  

 

Vazba na kapitoly LCC 

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy; Náklady na údržbu, servis a 
provoz; Náklady na obnovu; Ostatní pořizovací náklady; Ostatní náklady na servis, údržbu a obnovu.
  

Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

Nominální diskontní sazba vychází z míry inflace a z reálné diskontní sazby: 

𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛á𝑙𝑛í 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 =  
(1 + 𝑟𝑒á𝑙𝑛á 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

(1 + 𝑚í𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒)
− 1 

Celková podlahová plocha = čistá bytová plocha + plocha společných prostor 

Zahájení provozu = předpokládaný odklad výstavby + předpokládaná doba výstavby + 1 

 

2.4 Konstrukční prvky 

List Konstrukční prvky slouží k vložení klíčových vstupů pro výpočet celkové současné hodnoty LCC, 

jako je pořizovací cena, výměra, životnost, náklad údržby, pravidelnost a náklad servisu jednotlivých 

konstrukčních prvků.  

Dále list umožňuje vložit konstrukčním prvkům stupeň údržby lu, který upravuje příslušným 

koeficientem jejich náklady za údržbu a životnost (více tabulka níže – výchozí hodnoty).  

 

Stupeň údržby lu Roční náklady Životnost 

P podstandardní údržba snížení o 20 % snížení o 5 % 

S standardní údržba beze změny beze změny 

N nadstandardní údržba zvýšení o 20 % zvýšení o 5 % 
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List umožňuje zadat klíčové a doplňující vstupy včetně slovní charakteristiky projektu ve variantním 

provedení.  

 

Vazba na kapitoly LCC 

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy; Náklady na údržbu, servis a 
provoz; Náklady na obnovu; Ostatní pořizovací náklady; Ostatní náklady na servis, údržbu a obnovu.
  

Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

Náklady na servis/rok odpovídají jedné z větších hodnot: 

a) Náklady na servis (procentuálně odvozeno) = roční náklady na údržbu (při standardní údržbě) 

na MJ  * procento z ročních nákladů na údržbu na MJ; 

b) Náklady na servis (hodnota na MJ zadána ručně). 

 

2.5 Provoz_Energie 

List Provoz_Energie slouží k výpočtu cen energie v monitorovacím období ve variantním řešení. Na 

listu jsou obsaženy také příslušné grafy s výsledky pro lepší prezentaci. Sledovány jsou spotřeby tří 

druhů energie – elektřiny, plynu a vody. Výpočty vycházejí z projektovaných spotřeb energie pro 

jednotlivé technologie, které jsou zastoupeny v projektu (obvykle v dokumentu: Průkaz energetické 

náročnosti budovy - PENB).  Výpočty kalkulují s cenou energie z doby, kdy se tento list vyplňuje. Pro 

odhad ceny v dalších sledovaných letech se používá procentní nárůst cen energie, kterým může být 

zohledněn vývoj cen na trhu. Je tedy možné vždy počítat s aktuálními cenami, jako se vstupními 

podmínkami. Každá varianta obsahuje osm předefinovaných technologií, které by se na projektu 

mohly vyskytovat. Dále je připravena tzv. volitelná položka, do které lze dosadit libovolnou 

technologii, která byla do projektu přidána. Není vždy nutné počítat se všemi technologiemi, ale 

například s těmi nákladově stěžejními. Poslední položkou je oddíl Ostatní, kde se zohledňuje zbývající 

spotřeba energie z PENB. 

 

Vazba na kapitoly LCC 

Náklady na údržbu, servis a provoz. 

 

Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

Pro výpočet je nutné zadat vstupní informace, kterými jsou – roční celková spotřeba energie na 

projektu dle PENB (vstupní hodnota pro výpočet oddílu Ostatní); Aktuální cena (vstupní hodnota pro 

výpočet v pomocné tabulce na listu Diskontní faktory); předpokládaný nárůst cen (slouží pro 
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odvození cen v následujících letech s ohledem na vývoj cen na trhu s energií – rozsah bez omezení, 

tzn. kladné i záporné hodnoty). 

U vybraných oddílů se zadávají spotřeby energie, riziko růstu spotřeby a cyklus obnovy zařízení. 

Spotřeba energie vychází z projektového návrhu. Riziko růstu spotřeby se zadává v intervalu od 0 do 

100 procent – tento ukazatel zohledňuje stáří používané technologie, které má často vliv na spotřebu 

uváděnou pro nově pořízené zařízení. Cyklus obnovy se zadává mezi třemi roky do délky 

monitorovacího období. Při obnově zařízení se hodnota spotřeby energie opět vrací na původní 

hodnotu uvedenou ve vstupních parametrech dané technologie. Následně se počítá s již navoleným 

vývojem cen energie. Ve vývoji cen energie je kromě vývoje trhu zahrnut i diskontní faktor, který je již 

zvolen pro celý projekt, případně jeho variantu. 

V pomocné tabulce výpočtu cen na listu Diskontní faktor se počítá nejprve nárůst cen a potom se 

jednotlivé ceny za měrné jednotky diskontují. Takto spočítané ceny vstupují do sumarizačních 

výpočtů, které se nachází pod variantami na listu Provoz_Energie. 

Cena celkem za každou technologii je součtem ročních nákladů na danou energii. Suma nákladů za 

energii v rámci celého monitorovacího období vzniká součtem všech nákladů za jednotlivé druhy 

energie a technologie.  

Výpočty jsou pro všechny technologie nastaveny stejně, záleží tedy pouze na rozdělení množství 

spotřebované energie ke správným vstupním parametrům, které se zadávají k jednotlivým 

technologiím, případně do oddílu Volitelná položka. V oddílu Ostatní se od celkové spotřeby energie 

(PENB) odečítají vybrané technologie. Tímto je zaručeno, že se počítá s náklady na celý projekt, nikoli 

pouze na vybrané technologie. 

 

2.6 Objekt 
Na listu Objekt se provádí klíčová kalkulace dílčích parametrů celkové současné hodnoty LCC, jako je 

životnost včetně lu (stupeň údržby), počet cyklů obnovy v MO (monitorovací období), náklady na 

pořízení, náklady na obnovu, náklady na údržbu včetně lu, počet cyklů servisů v MO a náklady na 

servis pro konstrukční prvky jednotlivých variant projektu.  

Dále list umožňuje aktivovat či deaktivovat jednotlivé konstrukční prvky, které se buď započítají, 

nebo nezapočítají do kalkulace celkové současné hodnoty LCC. 

 

Vazba na kapitoly LCC 

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy; Náklady na údržbu, servis a 
provoz; Náklady na obnovu; Ostatní pořizovací náklady; Ostatní náklady na servis, údržbu a obnovu.
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Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

životnost včetně lu = životnost * stupeň údržby Iu (životnost dle úrovně standardu) 

náklady na pořízení = výměra * cena za MJ  

náklady na obnovu = náklady na pořízení * počet cyklů obnovy v rámci monitorovacího období LCC 

náklady na údržbu včetně lu = náklady na údržbu/rok * výměra * délka monitorovacího období LCC 

náklady na servis = počet cyklů servisů v MO * náklady na servis/rok 

Ukazatele jsou přepočítány v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu pomocí diskontního 

faktoru. 

 

2.7 Obnova, údržba a provoz 
Na listu Obnova, údržba a provoz se primárně provádí grafické vyobrazení pořizovacích nákladů, 

nákladů za obnovu, údržbu, servis a provoz po jednotlivých letech převedené na současnou 

hodnotu pomocí diskontního faktoru. Celkem se jedná o sedm grafů (pro každou variantu), které jsou 

doprovázené pomocnými výpočty. Pro servis, obnovu a údržbu je uvedena shrnující tabulka s 

třemi maximálními a minimálními hodnotami nákladů u jednotlivých konstrukčních prvků. 

 

2.8 Diskontní faktor 
List Diskontní faktory slouží jako pomocný list pro výpočet diskontních faktorů v jednotlivých 

obdobích v rámci celého monitorovacího období pro jednotlivé varianty projektu. Dále se zde nachází 

pomocné výpočty pro určení cen energie za měrnou jednotku a také se sleduje vývoj cen elektřiny, 

plynu a vody. 

Vstupní hodnoty pro výpočet diskontních faktorů vycházejí z listu Parametry modelu a vstupní 

hodnoty pro výpočet cen energií z listu Provoz_Energie. 

 

Vazba na kapitoly LCC 

Pořizovací náklady konstrukcí zahrnutých do údržby, provozu a obnovy; Náklady na údržbu, servis a 

provoz; Náklady na obnovu; Ostatní pořizovací náklady; Ostatní náklady na servis, údržbu a obnovu; 

Pojištění nemovitosti. 

 

Princip výpočtu klíčových ukazatelů  

Pro výpočet diskontních faktorů se ve všech variantách používá vzorec: 

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
1

(1 + 𝑖)𝑛
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kde i = nominální diskontní sazba, n = příslušné období. 

Nominální diskontní sazba vychází z míry inflace a z reálné diskontní sazby 

𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛á𝑙𝑛í 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 =  
(1 + 𝑟𝑒á𝑙𝑛á 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

(1 + 𝑚í𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒)
− 1 

 

Monitorovací období, tedy počet období n, se může pohybovat od minima 0 do maxima 65 let. 

Omezení míry inflace a reálné diskontní sazby, tedy celkové nominální diskontní sazby, vychází ze 

skutečnosti v národní ekonomice a podnikových parametrech při posuzování projektů. 

V rámci výpočtu vývoje cen energie se nárůst / pokles uvažuje dle hodnoty z předchozího roku. 

Diskontovaná cena v příslušném období je počítána jako součin ceny v daném období a diskontního 

faktoru ze stejného období. Takto je počítáno pro všechny druhy energie a všechny varianty projektu. 

 
  



Vitasek
Textový rámeček
Příloha č. 1  - mapa vazeb (SW)




