
 
 



 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

Abstrakt 
 

     Cílem diplomové práce je analýza efektivnosti investičního projektu, dostavby VT dílu 

k turbogenerátoru, jeţ bude realizována podnikem XY, a.s. Hlavní činnost podniku je 

zaměřena na výrobu, distribuci a prodej elektrické energie a tepla. Z důvodu citlivosti dat si 

management podniku nepřál v diplomové práci uvádět název společnosti. Práce obsahuje 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na metodologii kapitálového 

plánování, investičního rozhodování a dlouhodobého financování. Obsahem praktické části je  

hodnocení investičního projektu ve třech variantách, financování vlastními zdroji, cizími 

zdroji a kombinací obou, a to jak z pohledu projektu, tak z pohledu investora. Závěrem je 

provedena jednofaktorová analýza citlivosti a shrnuto zhodnocení efektivnosti investice a jeho 

realizovatelnost k finanční rentabilitě.      
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Abstract  
 

     The present thesis aims to analyse the effectiveness of an investment project,                   

the completion of a high pressure segment for a turbo generator, to be implemented by XY, 

a.s. The principal activity of the company consists in generating, distributing and selling 

electricity and heat. Because of the sensitive nature of the data, the company managers wished 

not to disclose the company name. The thesis contains both a theoretical and an applied 

practical section. The theoretical part is focused on the methodology of capital planning, 

investment decision making and long-term funding. The practical section consists in             

an assessment of the investment project in three optional varieties, funding from own sources 

and from outside sources as well as a combination of both, from the point of view of both the 



 
 

project and the investor. Finally, an OAT analysis of sensitivity is provided, concluding in    

an assessment of the investment effectiveness and its feasibility in term of financial return. 
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Úvod 
 

     Investiční rozhodování významně ovlivňuje konkurenceschopnost firmy a představuje také 

nástroj a prostředek přispívající k růstu nebo poklesu hodnoty firmy. Investování je spojeno 

s rizikem, a proto je nutné při hodnocení efektivnosti investic analyzovat rizikové faktory, 

které mohou ovlivnit hodnotu dané investice a tím i rozhodnutí, zda investiční záměr 

realizovat. 

     Cílem diplomové práce je analýza efektivnosti investičního projektu, dostavby 

vysokotlakého dílu (dále jen VT díl) k turbogenerátoru, jeţ bude realizována podnikem XY, 

a.s. Hlavní činnost podniku je zaměřena na výrobu, distribuci a prodej elektrické energie        

a tepla. Z důvodu citlivosti dat si management podniku nepřál v diplomové práci uvádět název 

společnosti. 

     Diplomová práce bude členěna do tří kapitol.  

     V první části se budu věnovat metodologii kapitálového plánování a investičního 

rozhodování – controlling v investičním procesu, fáze investičního procesu, klasifikace 

investic, parametry a metody hodnocení projektu. Pozornost bude také věnována analýze 

rizika v investičním rozhodování. 

     Obsahem druhé části budou moţnosti dlouhodobého financování ve variantách vlastních 

zdrojů, cizích zdrojů a podílového krytí. Budou rovněţ popsány faktory ovlivňující 

financování investic. 

     Ve třetí kapitole bude provedena charakteristika investičního projektu, zhodnocení 

financování variantou vlastní zdrojů, cizích zdrojů a kombinací obou. U kaţdé varianty  bude  

provedena analýza peněţních toků z pohledu projektu a investora na základě dynamických 

ukazatelů. Následovat bude jednofaktorová analýza citlivosti. 

     Závěrečná část diplomové práce bude zhodnocením a porovnáním dosaţených výsledků.  
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1 Kapitálové plánování a investiční rozhodování  

 

1.1 Investiční činnost firmy 

 

     V dnešní době se musí kaţdá firma zabývat řešením problematiky investic, protoţe jsou 

základní otázkou jejího přeţití v delším období. Pořízené výrobní statky časem zastarají – 

fyzicky i morálně, a proto je nutné plánovat a uskutečňovat investice do pořízení nových 

výrobních prostředků nejen z důvodu růstu a rozvoje firmy, ale i pro zachování činnosti. 

     V průmyslových podnicích se realizuje mnoho rozhodnutí, některá z nich jsou důleţitá, 

jiná mají menší význam. Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy rozhodnutí, 

které ovlivňují přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů.  Vychází 

z dlouhodobých strategických cílů, které poukazují na efektivní a hospodárné vyuţití 

finančních zdrojů. Tyto investiční činnosti jsou spojené s vysokým rizikem, vyplývající 

především ze změn v okolí.  

     O investicích a jejich rozsahu definitivně rozhoduje vlastník firmy, popřípadě pověřený 

management. Tato rozhodnutí probíhají na základě podkladů, kterým bývá pověřeno finanční 

nebo controllingové oddělení. 

 

 

1.2 Controlling v investičním procesu 

 

    Controlling je součástí řízení firmy, zajišťuje aktuální informace, které podporují 

rozhodování, řízení a realizaci investičních projektů na všech hierarchických úrovních firmy 

v průběhu celého investičního procesu. Je součástí dlouhodobých plánů a jeho činnost má vliv 

i na operativní řízení, kde poukazuje na případné nesrovnalosti mezi plánem a skutečností, 

hledá důvody rozdílů a průběţně porovnává s cíli firmy.  

     Aby mohl investiční controlling plnit cíle firmy, je třeba odpovídajícím způsobem podpořit 

rozhodování a to tvorbou metod, rámců hodnocení v souladu se strategickými firemními cíli. 

Kaţdá zpráva controllingu je východiskem dalšího rozhodovacího procesu, který je řízen       
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a informace z něj vstupují do dalších zpráv. Toto rozhodování je jako průvodce celým 

investičním procesem. 

     Investiční rozhodování patří na základě svého strategického významu, dlouhodobých 

účinků, většinou značné vazby kapitálu a tím spojeného rizika výnosů a likvidity k  nejtěţším 

a nejdůleţitějším úkolům řízení. 

Controlling investic zahrnuje zodpovědnosti a úlohy ve strategické a operativní oblasti.  

 

1.2.1 Investiční controlling ve strategické oblasti 
 

    K dosaţení poţadovaných investičních cílů je potřeba sestavit různé postupy a metody, jak 

jich dosáhnout neboli investiční strategii.  

K základním typům investičních strategií patří:[24]  

 Strategie růstu hodnoty majetku – strategie je preferována zejména v podmínkách vyšší 

inflace a je zaměřena na budoucí hodnotu firmy bez ohledu na průběţné výnosy 

z investice; 

 Strategie maximalizace ročních výnosů z investice – strategie se zaměřuje na vysoké 

výnosy z investice bez ohledu na případný pokles hodnoty majetku firmy, vhodná při 

niţším stupni inflace; 

 Strategie minimalizace rizika – tato strategie je z hlediska maximalizace trţní hodnoty 

firmy nejideálnější, ovšem v praxi se vyskytuje jen sporadicky. Strategie můţe být 

uplatněna především v oblasti finančních investic; 

 Konzervativní strategie – strategie, která je opakem strategie agresivní, kde vybíráme 

projekty bezrizikové nebo jen s malým stupněm rizika, ale na úkor menší výnosnosti; 

 Agresivní strategie – strategie upřednostňuje investiční záměry s vysokým rizikem a 

moţností vysokých příjmů; 

 Strategie maximální likvidity investic – strategie dává přednost investicím, kterou jsou 

schopny rychleji se transformovat na peníze.  

 

 



 

4 
 

1.2.2 Investiční controlling v operativní oblasti 

     

    Operativní investiční plánování je úzce spjato se strategickým investičním plánováním. 

Dochází k provazování strategických cílů a investičních strategií. V operativní oblasti se 

investiční controlling zabývá činnostmi jako je příprava a pouţití vhodných nástrojů (zajištění 

investičních potřeb, určení optimálního objemu investic), zajišťování rozhodovacích 

informací (popis investičního problému, analýza skutečného stavu, hledání investičních 

alternativ aj.), koordinační funkce a rozpočtování investice, realizace investice a kontrolní 

činnost (kontrola termínů, nákladů a výnosů). 

 

 

1.3  Klasifikace investic     
 

     V odborné literatuře se můţeme setkat s celou řadou názorů na investice. Například 

docentka Scholleová [22s. 21] tvrdí, ţe „investice jsou jednorázové nebo krátkodobé 

obětování prostředků, které mohly být v současnosti použity na spotřebu za účelem získání 

přínosů v dlouhodobějším časovém horizontu“. Jiné pojetí investic má prof. Valach [28s. 23], 

který tvrdí, ţe „se za investice podniku považují rozsáhlejší peněžní výdaje, u nichž se 

očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku“.  

     Rozhodování o investicích patří mezi nejdůleţitější manaţerská rozhodnutí o budoucím 

vývoji podniku a jeho efektivnosti.  Z  důvodu správné volby metody sledování a hodnocení 

konkrétního investičního projektu a stanovení řídící úrovně podniku, která o investici 

rozhoduje, lze investiční projekty klasifikovat z mnoha hledisek. 

 

Z hlediska předmětu investování: 

 Reálné – jedná se o investování do reálných, hmotných i nehmotných aktiv; 

 Finanční – představují investování do finančních aktiv. 
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Z hlediska vztahu k rozvoji firmy:[8] 

 Rozvojové (orientované na expanzi) – projekty pro zvýšení objemu produkce, proniknutí 

na nové trhy, zavedení nových výrobků. Přínosy se projevují v růstu trţeb.; 

 Obnovovací – nutné k prosté reprodukci stávajícího výrobního zařízení [21]; 

 Mandatorní (regulatorní) – projekty, které musí být realizovány z důvodu nutnosti 

přizpůsobení se novým legislativním úpravám. 

 

Z hlediska věcné náplně projektů:[8] 

 Zavedení nových výrobků – projekty zaměřené na nové produkty a technologie, které na 

trhu jiţ existují, ale pro naši firmu jsou nové; 

 Výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií – projekty značně rizikové s obtíţným 

hodnocením; 

 Inovace informačních systémů – projekty s obtíţným hodnocením jejich ekonomické 

efektivnosti z hlediska kvantifikace jejich přínosů; 

 Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce -  jsou to obvykle mandatorní projekty; 

 Snížení negativního vlivu na životní prostředí – projekty s obtíţným hodnocením jejich 

ekonomické efektivnosti vzhledem k obtíţnosti kvantifikace reálných přínosů; 

 Infrastrukturní projekty – jsou realizovány jako součást větších projektů např. inţenýrské 

sítě. 

 

Z hlediska formy realizace projektů:[5] 

 Investiční výstavby – projekty orientované na rozšíření výrobní kapacity; 

 Akvizice – projekty koupě jiţ existující firmy nebo části firmy, které doplňují nebo 

rozšiřují aktivity nabyvatele. 

 

Z hlediska podnětu k investicím:[21] 

 Interní – projekty vzniklé z podnikové potřeby např. potřeba úspor nákladů, obnovy nebo 

rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity; 
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 Externí – projekty realizované za účelem rozvoje a růstu firmy 

 

Z hlediska zachycení v účetnictví:[21] 

 Dlouhodobý hmotný majetek (nové stavby, výrobní zařízení, dopravní prostředky …); 

 Dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software …); 

 Dlouhodobý finanční majetek (vklady do investičních společností, dlouhodobé půjčky). 

 

Z hlediska charakteru peněžních toků:[4] 

 Konvenční peněžní toky – projekty se záporným peněţním tokem v období výstavby a 

kladným peněţním tokem v období provozu (symbolicky lze znázornit --++++); 

 Nekonvenční peněžní toky – projekty, které střídají během svého ţivota častěji znaménka 

peněţního toku např. projekty s předpokládanou značnou obnovou (symbolicky lze 

znázornit --+++-+++). 

 

Z hlediska způsobu financování:[4] 

 Nezadlužený projekt – projekt je financován pouze vlastními zdroji; 

 Zadlužený projekt – zdroje financování projektu tvoří vlastní i cizí zdroje. 

 

 

1.4 Příprava a realizace investičního procesu 

 

     Příprava k realizaci investičních projektů je jednou ze základních podmínek úspěchu 

v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku.     

Celý investiční proces můţeme chápat jako určitý sled čtyř fází:[8]     

- předinvestiční (předprojektová příprava); 

- investiční (projektová příprava a realizace výstavby); 

- provozní (operační); 
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- ukončení provozu a likvidace.   

 

1.4.1 Předinvestiční fáze 

 

    Předinvestiční fázi je třeba věnovat zvýšenou pozornost, jelikoţ úspěch či neúspěch jiţ 

realizovaného projektů závisí na kvalitě informací a poznatků, získaných z předprojektových 

analýz. Pečlivou přípravou můţeme předejít značným ztrátám spojeným s vloţením 

finančních prostředků do ne příliš vhodného projektu.[8] 

     Předinvestiční příprava je členěna do tří dílčích etap. První etapa je identifikace 

podnikatelských příleţitostí, druhou je předběţný výběr projektů a příprava projektu 

zahrnující analýzu jeho variant a poslední je hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci 

či zamítnutí. 

     Identifikace podnikatelských příleţitostí je východiskem předinvestiční fáze. Podněty 

přináší neustálé sledování a vyhodnocování uţšího i širšího okolí firmy, které mají být stručné 

a málo nákladné. Vyuţití výsledků studií umoţňuje posoudit efekty a nadějnost projektů před 

podrobným propracováním do podoby investičního projektu. Výsledkem je určitá selekce 

podnikatelských příleţitostí, kdy se vyloučí příleţitostí málo efektivní a naopak další 

pozornost bude věnována a zpracována technicko-ekonomická studie u příleţitostí 

výhodných.    

     Technicko-ekonomická studie (Feasibility Study) nazývaná studie proveditelnosti, 

představuje určitý mezistupeň mezi stručnými studiemi příleţitostí a podrobnými technicko-

ekonomickými studiemi. V rámci této studie jsou formulovány a prošetřeny finanční, 

ekonomické, technické poţadavky pro konkrétní investiční rozhodnutí na základě variantních 

řešení. Výsledkem studie je formulace projektu, jeho cílů a základních charakteristik, 

zahrnující marketingovou strategii, dosaţitelný podíl na trhu, velikost výrobní jednotky aj. 

Studie rovněţ zahrnuje investiční náklady projektu, výnosy a náklady v období provozu, 

propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. Finální studie představuje iterační proces se 

zpětnými vazbami, kdy výstupem je investiční rozhodnutí, tzn. zda bude či nebude projekt 

realizován.[21] 
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1.4.2 Investiční fáze 

 

     Součástí investiční fáze je větší počet činností, které tvoří náplň vlastní realizace projektu 

od zadání aţ po uvedení investice do provozu. Základem pro zahájení investiční fáze je 

zapotřebí vytvořit právní předpoklady, získat finanční prostředky a vytvořit projektový tým. 

Investiční fázi lze rozdělit do několika základních etap, kterými jsou zpracování zadání 

stavby, zpracování úvodní projektové a realizační dokumentace, realizace výstavby, zkušební 

provoz a uvedení do provozu.[5] 

 

1.4.3 Provozní fáze 

 

    Úspěšně provedená předinvestiční a investiční fáze sniţuje pravděpodobnost problémů ve 

fázi provozní, ale nemohou se zcela vyloučit. Vzniklé problémy se posuzují z hlediska 

krátkodobého i dlouhodobého. Krátkodobé hledisko se týká uvedení projektu do zkušebního 

provozu. Mohou zde vznikat problémy týkající se nezvládnutí technologického procesu, 

nedostatečná kvalifikace pracovníků aj. Většina problémů má svůj původ ve fázi realizační. 

Dlouhodobé hledisko se týká celkové strategie, na níţ byl projekt zaloţen, a z toho 

plynoucích nákladů a výnosů. Pokud se zvolená strategie a základní předpoklady ukázaly jako 

chybné, můţe být realizace určitých korekčních opatření obtíţná a také vysoce nákladná.  

 

1.4.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

 

     Jedná se o závěrečnou fázi ţivota projektu, která je spojena jak s příjmy z likvidovaného 

majetku, tak i s náklady spojenými s jeho likvidací. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace 

projektu představuje tzv. likvidační hodnotu projektu. Tato hodnota je součástí peněţního 

toku v posledním roce ţivota projektu. Kladná likvidační hodnota zvyšuje ukazatele 

ekonomické efektivnosti projektu, kterými jsou vnitřní výnosové procento a čistá současná 

hodnota. Naopak záporná likvidační hodnota tyto ukazatele zhoršuje.[5] 

 

 



 

9 
 

1.5 Plánování a řízení investic 
 

    V souvislosti se zvyšujícími se konkurenčními tlaky působící jak na velké, střední i malé 

firmy, roste význam promýšleného plánování a efektivního řízení investic.  

  Celá oblast finančního managementu se můţe rozdělit na dvě základní kategorie:    

 krátkodobé finanční řízení; 

 dlouhodobé finanční řízení. 

     Krátkodobé finanční řízení se zabývá řízením likvidity a pracovního kapitálu, řízením 

krátkodobých aktiv a pasiv, výsledkem je sestavení krátkodobého finančního plánu.  

     Dlouhodobé finanční řízení se zaměřuje na investiční rozhodování, optimalizaci finanční 

struktury, dividendovou politiku a výsledkem je sestavení dlouhodobého finančního plánu, 

jehoţ součástí je plán cash flow.    

  

1.5.1 Dlouhodobý finanční plán 

 

     Pro pouţívání metod hodnocení investic je důleţité znát predikce vstupních veličin jako 

významných generátorů budoucí hodnoty investice. Plán sumarizuje dílčí vstupní poloţky do 

výsledných peněţních toků plynoucích z investice v jednotlivých létech.[21] 

     Kaţdý podnik má své cíle, které vycházejí z jeho vize a jsou ovlivňovány vývojem okolí 

podniku. Podkladem podnikového plánu jsou marketingové informace, kdy je sestaven plán  

prodejů predikující mnoţství a cenu, za které je moţné na trhu úspěšně prodat. Z něj pak 

vychází provozní plán s kalkulacemi nákladů na spotřebu výrobních faktorů při běţně 

provozované činnosti.[21]  

     Finanční plán viz Obr. 1.1 vymezuje celkovou výši a optimální strukturu kapitálu a jeho 

efektivní vyuţití, vyhodnocuje základní cíle společnosti, ekonomický přínos pro vlastníky. 

Cílem finančního plánu by mělo být zpracování třech finančních výkazů, a to plánu bilance, 

plánu zisku a ztrát a plánu toku hotovosti. Při finančním plánování musí být jakékoliv 

rozhodování ve věci financí podloţeno finanční analýzou. 

     Finanční analýza představuje základní zdroj informací, kterými můţeme posoudit stav 

finančního zdraví společnosti. Je zpětnou vazbou všech aktivit, kterých se společnost 
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v jednotlivých oblastech finančního řízení účastnila. Vytváří nezbytný předpoklad pro 

budoucí rozhodování o finanční stránce společnosti. Výsledky finanční analýzy poskytují 

informace nejen majitelům, managementu, ale také třetím subjektům např. investorům, 

věřitelům. 

     Finanční analýza obsahuje logické kroky, které na sebe navzájem navazují. Nejprve je 

zapotřebí vybrat vhodné ukazatele a způsob jejich vyčíslení, pak následuje porovnání 

získaných dat. Cílem je vyhodnocení výsledků přijatých opatření v rámci finančního řízení 

společnosti tzn. zda investiční projekt bude generovat takový tok peněţních prostředků 

v určitém časovém období, který zajistí jeho dostatečnou rentabilitu.  

     Základním metodickým nástrojem pro finanční analýzu jsou tzv. poměrové ukazatele, 

které vycházejí ze dvou účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V praxi se 

nejčastěji pouţívají následující skupiny poměrových ukazatelů – ukazatelé rentability 

(výnosnosti), likvidity, aktivity (řízení aktiv) a zadluţenosti (struktury zdrojů). 

     „Vzhledem k tomu, že základní vstupní veličinou metod hodnocení investic je cash flow, je 

třeba finanční plán rozpracovat tak, aby výstupem byla časová řada dopadů investice na 

podnikové cash flow.“[33s. 21] 

 

1.5.2  Plán cash flow 

 

     Plánování je zaměřeno na budoucnost a určuje čeho a jak má být dosaţeno. Při plánování 

peněţních toků (cash flow), které lze sestavit metodou přímou (sleduje se pouze tok 

skutečných peněz souvisejících s investicí) nebo metodou nepřímou (sledují se poloţky 

nákladů a výnosů tak, jak jsou zachycené v účetnictví), se vychází z predikce CF provozní 

činnosti, pokud je investice součástí celopodnikové činnosti.[21] Základní etapy existence 

investice, příjmy a výdaje, které je doprovázejí, jsou zachyceny na Obr. 1.2.  
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 Obr. 1.1 Finanční plán v kontextu podnikového plánování (upraveno podle [21]) 
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Zdroj: SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2009. 
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     V investiční fázi převládají výdaje spojené se zavedením, začátkem výroby (příprava 

zásob, pracovníků). U některých obnovovacích investic mohou být celkové výdaje sníţeny    

o zisk z odprodeje starého zařízení. 

     V provozní fázi se postupně rozjíţdí výroba a prodej. Na počátku činnosti mohou výdaje 

převýšit příjmy, jejich rozdílem získáme cash flow v jednotlivých letech investice. 

 
     Pořízení nového dlouhodobého majetku se často spojuje s  prodejem či vyřazením 

existujícího majetku, v tomto případě tvoří příjmovou poloţku investičního peněţního toku 

projektu. Mohou nastat i výdaje po ukončení investice např. rekultivace půdy či jiné 

odstranění následků. Saldo příjmů a výdajů můţe být kladné i záporné, obvykle se připočítá 

ke cash flow posledního roku investice. 

 

Obr. 1.2 Nejvýznamnější položky ovlivňující cash flow v jednotl. fázích investičního procesu [21] 

 

Zdroj: SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2009. 
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   1.6 Metody hodnocení investičního procesu  
 

     Metod hodnocení investic existuje několik. Kaţdá z těchto metod můţe být pro určitou 

společnost výhodná za různých podmínek, přičemţ mezi rozhodujícími činiteli bude vţdy 

nákladnost metody hodnocení investice vůči velikosti samotné investice, poţadavky na 

rychlost vyhodnocení investičního projektu aj. 

Kritéria hodnocení mohou být členěna podle různých metod: 

1. S ohledem na faktoru času: 

 Statické (rentabilita investované kapitálu, doba úhrady); 

 Dynamické (čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové 

procento, diskontovaná doba úhrady).  

 

2. S ohledem na formu efektu: 

 Účetní; 

 Finanční toky. 

 

1.6.1 Statické metody 

 

     Statické metody se zaměřují na sledování peněţních přínosů z investice, zcela opomíjejí 

faktor rizika. Faktor času neberou v úvahu, coţ je na jednu stranu výhodné pro jednoduchý 

výpočet, avšak na druhou stranu tím trpí vypovídací schopnost tohoto ukazatele.  S jejich 

uţitím se můţeme setkat u projektu s velmi krátkou dobou ţivotností. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE (Return on Capital Employed) 

     Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu porovnává nejčastěji průměrný 

roční zisk po zdanění s průměrným stavem dlouhodobého majetku (vlastní kapitál a 

dlouhodobé cizí zdroje).[4] 

 

         (1.1) 
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Kde: ROCE   = rentabilita investovaného kapitálu;  
 EAT   = čistý zisk;  
 INV   = investice. 

     Výhodou kritéria je relativně snadná dostupnost dat a jednoduchý propočet. Hlavním 

nedostatkem je nerespektování časového hlediska, za efekt povaţuje účetní zisk. Majetek 

dosaţený investicí je oceňován účetní zůstatkovou cenou, nikoliv trţní. 

 

Doba návratnosti – PM (Payback Method) 

     Metoda doby návratnosti či doby úhrady je obecně definována jako doba, za kterou  

dochází k úhradě veškerých jednorázových kapitálových výdajů na investiční projekt 

provozními příjmy od počátku provozu investice (ze zisku po zdanění a odpisů). Čím je doba 

návratnosti kratší, tím je investice hodnocena příznivěji. 

     Dobu návratnosti lze formulovat jako statické nebo dynamické kritérium, tedy 

nediskontovaně nebo diskontovaně.   

Propočet statické doby návratnosti:[4] 

 

       (1.2) 

Kde: PM  = doba návratnosti; 
 FCFt    = volné peněţní toky v jednotlivých letech; 
 JKV   = jednorázové kapitálové výdaje. 

Hledá se taková doba návratnosti, pro niţ je tato rovnice splněna. 

Propočet dynamické doby návratnosti:[4] 

 

          (1.3) 

Kde: R  = náklad kapitálu. 
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Ostatní symboly vyjadřují stejné veličiny jako u statické doby návratnosti. 

 

     Doba návratnosti je v praxi investičního rozhodování velmi oblíbená pro svůj jednoduchý 

způsob výpočtu a pro snadnou interpretovatelnost. Výhodou kritéria je, ţe se vychází 

z finančních toků, u dynamické doby úhrady je respektován faktor času a lze měnit náklad 

kapitálu. 

     Projekt má být přijat, pokud doba návratnosti je kratší neţ limitně stanovená doba u 

daných typů investičních projektů.   

     Doba návratnosti vyjadřuje pouze dobu, která je nutná pro pokrytí kapitálových výdajů 

peněţními příjmy z investice, není měřítkem efektivnosti projektu, ale měřítkem očekávané 

likvidity projektu. 

 

1.6.2 Dynamické metody 
 

     Dynamické metody na rozdíl od statických metod berou v úvahu faktor času. Kritéria jsou 

zaloţena na současné hodnotě, tedy diskontování budoucích příjmů a výdajů z investičních 

projektů. Díky tomu mají větší vypovídající schopnost, ale jsou náročnější na samotný 

výpočet a dostupnost vstupních informací. Tyto metody se pouţívají u všech projektů, kde se 

očekává delší ekonomická ţivotnost. 

 

Čistá současná hodnota – NPV (Net Present Value) 

     Metoda čisté současné hodnoty je dnes povaţována za nejvhodnější způsob ekonomického 

vyhodnocování investičních projektů. Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi 

diskontovanými peněţními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem:[4]                                  
 

 

         (1.4) 
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Kde:  NPV    = čistá současná hodnota; 
 T    = doba ţivotnosti projektu; 
 R    = náklad kapitálu; 
 FCFt    = volné peněţní toky v jednotlivých letech; 
 JKV    = jednorázové kapitálové výdaje. 

 

Interpretace různých moţných výsledků NPV: 

NPV > 0 investiční projekt je pro firmu přijatelný, zaručuje poţadovanou míru výnosu a 

zvyšuje trţní hodnotu firmy a přímo váţe na hlavní finanční cíl podnikání;  

NPV < 0 investiční projekt je pro firmu nepřijatelný, protoţe nezajišťuje poţadovanou míru 

výnosu a jeho přijetí by sniţovalo trţní hodnotu firmy;  

NPV = 0 investiční projekt je z hlediska firmy indiferentní tz. projekt nezvyšuje ani nesniţuje 

trţní hodnotu firmy. 

 

Index ziskovosti – PI (Profitability Index) 

     S čistou současnou hodnotou úzce souvisí index ziskovosti (rentability), který vyjadřuje 

poměr očekávaných peněţních příjmů z projektu k počátečním kapitálovým výdajům:[4] 

 

 

        (1.5) 

symboly vyjadřují stejné veličiny jako u NPV. 

     Hodnota kritéria představuje, kolik připadá provozních finančních toků z investice na 

jednu korunu investičních nákladů. Z uvedeného vyplývá, ţe kdykoliv je čistá současná 

hodnota pozitivní, index ziskovosti je > 1  investiční projekt je pro firmu přijatelný. Projekt je 

tím efektivnější, čím je hodnota indexu vyšší.  

     „Index rentability se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant 

projektů tehdy, když se má vybírat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny 
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– to znamená, že není možné přijmout všechny projekty, i když mají pozitivní čistou současnou 

hodnotu.“[110s. 24]      

 

Vnitřní výnosové procento – IRR (Internal Rate of Return)  

     Metodu vnitřní výnosové procento můţeme definovat jako takovou roční průměrnou 

sazbu, při které se současná hodnota peněţních příjmů z projektu rovná kapitálovým 

výdajům. Jinak řečeno, taková diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota rovna nule. 

Vyjádření propočtu je následující:[4]      

 

        (1.6) 

symboly vyjadřují stejné veličiny jako u NPV. 

     Za přijatelný investiční projekt se povaţuje takový, u kterého je výnosové procento vyšší 

neţ náklady kapitálu projektu. Čím je výnosové procento vyšší, resp. čím více převyšuje 

náklad kapitálu projektu, tím je investiční projekt výhodnější. 

     Vnitřní výnosové procento není nejvhodnějším kritériem při rozhodování. Uplatňuje se při 

rozhodování jak o reálných, tak finančních investicích, neboť takto lze porovnávat výnosnost 

jednotlivých investic. 

 

  

1.7 Parametry hodnocení projektu 
 

     Respektování základních investičních cílů firmy znamená, ţe investor by měl posuzovat 

investiční projekt dle tzv. magického trojúhelníku investování Obr. 1.3, ve kterém jsou 

pomyslné vrcholy označeny jako výnos, riziko a likvidita. Tyto faktory ovlivňují investiční 

rozhodování a jsou ve vzájemném nesouladu. Ideální varianta investičního záměru by měla 

firmě přinést  co nejvyšší výnosnost, nejniţší riziko při co největší likviditě. Takovéto 
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investice se v reálném prostředí nevyskytují, proto investor musí rozhodnout dle svého 

uváţení. Ve skutečnosti si investoři vybírají takové investiční projekty, které jim při přijatelné 

výši rizika a dostatečné likviditě přinesou poţadovanou míru výnosnosti.  

 

Obr. 1.3 Magický trojúhelník investování [16] 

                                         

Zdroj: NÝVLTOVÁ, R.; MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2010 

 

 

 1.7.1 Faktor likvidity 

 

     Pro správné vyhodnocení efektivnosti investice je klíčové stanovení relevantních 

peněţních toků. Volné peněţní toky FCF investičního projektu tvoří veškeré příjmy a výdaje, 

které jsou v průběhu ţivotnosti investice projektem generovány a znamenají změnu oproti 

situaci před realizací projektu. Peněžní toky z investice jsou tvořeny jednorázovými 

kapitálovými výdaji a provozními příjmy investice.  

     Pro odhad cash flow je moţné pouţít přímou nebo nepřímou metodu. Přímá metoda je 

vhodná pro méně náročné investice, vychází z plánu odbytu. Z plánu odbytu, predikce cen a 

prodaného mnoţství lze odhadnout plán příjmů a také sestavit plán skutečných výdajů. Lze 

rovněţ  pracovat s cash flow očištěnými o vlivy financování (úroky a splátky úvěru), ale pak 

se o tyto vlivy musí očistit i výnos, který je určen jen vlastníkovi.  Nepřímá metoda upravuje 

zisk (jako účetní poloţku) o všechny akce, kde vzniká nesoulad mezi účetně podchycenými 

penězi a skutečně reálnými peněţním toky.[21] 
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Jednorázové kapitálové výdaje 

 

     Kapitálové výdaje investičního projektu tvoří výdaje na pořízení nebo obnovu 

dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a výdaje na přírůstek čistého pracovního 

kapitálu, coţ lze zapsat:[4] 

JKV = INV + ∆ČPK 

        (1.7) 

Kde: JKV = jednorázové kapitálové výdaje; 
 INV = investice; 
 ∆ČPK = přírůstek čistého pracovního kapitálu.  

 

    Mezi výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku patří výdaje na koupi výrobních 

a technologických zařízení, pozemků, budov a staveb apod. s pořizovací cenou vyšší neţ 40 

tis. Kč. Do výdajů na dlouhodobý nehmotný majetek lze zahrnout výdaje na nákup softwaru, 

patenty a licence. Tyto výdaje vznikají především o období přípravy a výstavby investice.[4] 

     Další sloţkou kapitálových výdajů jsou výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

který je vyvolán novou investicí. Investice si vyţaduje prostředky dlouhodobě vázány ve 

formě zásob, pohledávek a krátkodobého investičního majetku.[4] 

 

Provozní příjmy z investice 

     Náročným úkolem je stanovení budoucích provozních příjmů z investice. V období 

provozu vznikají provozní peněţní příjmy, ale i investiční a finanční výdaje.  

Budoucí příjmy z investice lze zapsat výpočtem takto (v případě nezadluţeného projektu):[4] 

FCF = EAT + ODP - ∆ČPK 

         (1.8) 

Kde: FCF  = volný peněţní tok;  

EAT = čistý zisk; 
 ODP  = odpisy; 

   ∆ČPK  = změna stavu čistého pracovního kapitálu.  
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     V praxi pouţívaný ukazatel ziskovosti, který charakterizuje čistou provozní činnost 

podniku bez vlivů poloţek, o nichţ je předem jasný nevýdajový charakter (odpisy) má název 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Zahrnuje zisk před 

úroky, odpisy a zdaněním. Velikost EDITDA je moţné ovlivnit pouze výrobními a 

prodejními aktivitami. Dle českých účetních standardů se EBITDA vypočítá, i kdyţ v praxi si 

firmy tento ukazatel upravují dle svých potřeb.[32] 

EBITDA = výsledek hospodaření před zdaněním + odpisy + nákladové úroky 

          (1.9) 

           

Obr. 1.4 Kategorie zisku [31] 

 

Zdroj: ebitda.cz  

 

     Dle Obr. 1.4 je patrné, ţe dalším pouţívaným ukazatelem je EBIT (Earnings before 

Interest and Taxes),  tzv. zisk před zdaněním a úroky, který posuzuje výkonnost podniku bez 

ohledu na zvolený způsob financování a zdanění. Výpočet je následující:[33] 
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EBIT = výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky  

       (1.10) 

     Ukazatel EBT (Earnings before Taxes) zahrnuje zisk před zdaněním a výpočet je 

následující: 

EBT = hospodářský výsledek za účetní období + daň z příjmu 

(1.11) 

 

1.7.2 Faktor rizika 

 

     „Riziko obecně představuje možnost odchýlení skutečných výsledků od očekávaných. Jedná 

se tedy o významný faktor, který může ohrozit úspěšné dokončení projektu z hlediska nákladů, 

kvality nebo času. Riziko nelze nikdy zcela eliminovat, lze jej ale analyzovat, monitorovat a 

řídit s cílem vyhnout se významným ztrátám. Tyto uvedené aktivity jsou podstatou rizikové 

analýzy.“[30] 

 

Stanovení nákladů kapitálu 

 

     Náklady na kapitál jsou náklady podniku na získání jednotlivých sloţek podnikového 

kapitálu. Představují minimální poţadovanou míru výnosnosti (IRR) kapitálu. Náklady na 

kapitál lze rozdělit ze dvou pohledů, z pohledu investora a z pohledu podniku. Z pohledu 

investora se klade důraz na výnosnost, která musí být podnikem dosahována, z pohledu 

podniku jsou náklady kapitálu cenou za kapitál získaný pro další rozvoj činnosti.[4] 

Náklady na celkový kapitál (WACC) zahrnují dvě sloţky, vlastní a cizí náklady kapitálu.[4] 

 

            (1.12) 

Kde: RD = náklady na cizí kapitál; 
 t    = sazba daně z příjmu; 
 D   = cizí kapitál; 
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 RE  = náklady vlastního kapitálu;  

 E   = vlastní kapitál.  

     Jednotlivé sloţky kapitálu je nutno vyčíslit v trţních hodnotách, neměly by být převzaty 

z účetních hodnot, jelikoţ to můţe znamenat porušení zásady vnitřní konzistence trţního 

odhadu. 

     Náklady na cizí kapitál lze vyjádřit jako úroky nebo kupónové platby placené věřitelům. 

Výše základní úrokové míry vychází z dané situace na finančním trhu a zároveň její konkrétní 

výši ovlivňuje několik hledisek. Z hlediska času se jedná o dobu, na kterou je úvěr poskytnut. 

Čím delší je tato doba, tím je úvěr draţší, neboť prostředky věřitelů jsou vázány na delší čas. 

Podle očekávané efektivnosti platí, ţe čím je očekávaný efekt vyšší, tím niţší je riziko, ţe 

úvěr nebude splacen. Z hlediska hodnocení bonity dluţníka se jedná o stanovení úrokové 

sazby      z dluhu, čím vyšší je úroveň bonity klienta, tím je úroková sazba niţší. 

     Náklady na cizí kapitál (RD) jsou vyjádřeny v podobě úroku sníţeného o daňový štít, tedy 

o úspory z daní, které plynou z pouţití cizího kapitálu:[4] 

RD = i (1 – t) 

        (1.13) 

Kde: i  = úroková míra z dluhu; 
 t  = sazba daně. 

 

     Náklady na vlastní kapitál jsou většinou vyšší neţ náklady na kapitál cizí. Důvodem je 

fakt, ţe riziko vlastníka, který vkládá své prostředky do podniku, je vyšší neţ riziko věřitele. 

Vlastník vkládá finanční prostředky do podniku na neomezenou dobu a nemá zaručený výnos, 

protoţe závisí na hospodaření podniku a podnikatelských rizicích, věřitel má pravidelný 

úrokový výnos zaručený bez ohledu na ziskovosti dluţníka a své prostředky vkládá na přesně 

vymezenou dobu. 

     Náklady na vlastní kapitál se stanovují na bázi trţních principů nebo modelům, které 

vycházejí z účetních dat. Pouţití metod závisí na dostupnosti dat, coţ je spojeno s trţními 

podmínkami a vyspělostí finančních trhů.[4] 
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Základními metodami pro odhad nákladů vlastního kapitálu jsou:[4] 

 Model oceňování kapitálových aktiv CAMP (Capital Asset Pricing Model); 

 Arbitráţní model oceňování APM (Arbitrage Pricing Model); 

 Dividendový růstový model; 

 Stavebnicové modely. 

     Model oceňování kapitálových aktiv CAMP vyuţívá trţní přístup stanovení nákladů na 

vlastní kapitál. Tento model je rovnováţným modelem oceňování kapitálových aktiv, přičemţ 

rovnováha je dána tím, ţe mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory 

stejný. Jedná se o jednofaktorový model a odhad koeficientu ß se provádí na základě 

provedení metod regresní analýzy (např. metodou nejmenších čtverců, metodou maximální 

věrohodnoti).[4] 

Model CAMP-SML beta verze:[4] 

E(RE) = RF + ßE [E(RM) - RF] 

         (1.14) 

Kde: E(RE)  =  očekávaný výnos vlastního kapitálu (střední hodnota); 
RF        =  bezriziková sazba; 
ßE       =  koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na      

dodatečný výnos trţního portfolia; 
E(RM) =  očekávaný výnos trţního portfolia. 

 

     Arbitrážní model oceňování APM je model oceňování aktiv a vyuţívá trţního přístupu 

stanovení nákladů na vlastní kapitál. U modelu se bere v úvahu více rizikových faktorů, jak 

makroekonomických (např. HDP, inflace), tak mikroekonomických (např. rentabilita, 

likvidita). Rovnováţnou podmínkou modelu je skutečnost nemoţnosti arbitráţe, tzn. ţe není 

moţné, aby některý i investorů dosáhl arbitráţního zisku.[4] 

Model APM má základní tvar:[4] 

E(RE) = RF + ∑ßEj [E(RJ) - RF] 

         (1.15) 
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Kde: E(RE)   = očekávaný výnos vlastního kapitálu (střední hodnota); 
RF        = bezriziková sazba; 
ßEj        = koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na 

dodatečný výnos j-tého faktoru;  
E(RJ)    = očekávaný výnos j-tého faktoru.  

     Dividendový model je vyuţíván při oceňování akcií. Trţní cena akcie je určena současnou 

hodnotou budoucích dividend z této akcie. Za určitých předpokladů, nekonečně dlouhé drţby 

akcií a konstantní hodnoty dividendy, lze stanovit trţní cenu akcie jako perpetuitu.[4] 

Vztah pro určení nákladů na vlastní kapitál:[4] 

 

         (1.16) 

Kde: RE     =  náklady na vlastní kapitál; 
DIV  =  konstantní hodnota dividendy. 

 

     V případě, ţe hodnota dividendy v příštích letech poroste tempem , označujeme vztah pro 

výpočet nákladů kapitálu jako Gordonův dividendový model s konstantním růstem:[4] 

 

         (1.17) 

     Stavebnicové modely jsou další metodou výpočtu nákladů vlastního kapitálu. Tyto modely 

jsou vyuţívány v ekonomikách s nedokonalým kapitálovým trhem a krátkou dobou fungování 

trţní ekonomiky.  

Stavebnicový model vyuţíván Ministerstvem průmyslu a obchodu:[4] 

 

         

 (1.18) 
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Kde: RE     = náklady na vlastní kapitál;  
        WACCU   = náklady celkového kapitálu;  

        UZ     = úplatné zdroje UZ=VK+BU+OBL; 
        A     = aktiva; 
        t     = sazba daně; 
       U     = úroky; 
       BU     = bankovní úvěry; 
       OBL     = obligace; 
     VK     = vlastní kapitál. 

 

1.7.3 Faktor času 

 

     Doba životnosti projektu je obdobím provozu investice, ve kterém projekt generuje 

peněţní toky. Technická doba ţivotnosti je dána technickými parametry, ekonomická 

ţivotnost souvisí s délkou ţivotního cyklu produktu. 

     Na počátku hodnocení investic je klíčové zvolit si správnou dobu ţivotnosti projektu, 

neboli časový rámec, pro který budeme počítat. Obvykle se jako tento údaj uvádí skutečná 

doba ţivotnosti daného zařízení.  

 

 

.5někdy dokonce nehmotné povahy. Pro tyto případy se é náklady a přínosy převádí na finanční toky pomocí  

1.8 Riziko v investičním rozhodování     

 

     Kaţdá investiční činnost firmy by měla zohledňovat riziko a zajistit jeho promítnutí do 

hodnocení efektivnosti investičního projektu. Respektování rizika je základním atributem 

správného rozhodování o investicích. 

     Investiční riziko je chápáno jako určitý stupeň nejistoty, ţe investor nedosáhne 

očekávaného výnosu. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potencionální riziko. Výše 

rizika závisí na struktuře investičního nástroje, konkrétním trhu a dalších faktorech.  

    V hospodářské praxi převaţují rizika podnikatelská, které lze definovat  jako nebezpečí, ţe 

dosaţené výsledky v investiční činnosti se budou odchylovat od výsledků předpokládaných.  
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Odchylky mohou mít pozitivní stránku, která se spojuje s nadějí na úspěch, 

dosaţením vyššího zisku a posílení konkurenceschopnosti firmy. Negativní stránka rizika se 

projevuje nebezpečím ztráty, v krajním případě i ohroţením existence firmy.  

     Příčiny vzniku podnikatelských rizik mohou být různorodé:[24] 

 Objektivní riziko (nezávislé na činnosti firmy – ţivelné katastrofy, politické události); 

 Subjektivní riziko (zaviněné činností managementu nebo zaměstnanců - nepozornost); 

 Investiční riziko (pořízení neznámé techniky); 

 Inovační riziko (zavádění nových výrobků, technologií); 

 Provozní riziko (havárie strojů, stávky, úrazy); 

 Trţní riziko (změny cen, kurzů); 

 Finanční riziko (platební neschopnost); 

 Celkové podnikatelské riziko (úspěšné či neúspěšné podnikání).   

     „Analýza rizika investičních projektů je změřena na zvýšení pravděpodobnosti úspěchu 

projektu, tj. vede k vyjasnění faktorů ovlivňujících projekt, jakož i hledání postupů ke snížení 

nepříznivých důsledků rizika. Pro kvantifikaci rizika investičních projektů používáme různé 

ukazatele, metody, modely, v závislosti na kapitálové náročnosti projektu, dostupnosti 

informací, časovém faktoru, jakož i vlivu projektu na další rozvoj podniku.“[116s. 18]        

       

1.8.1 Měření rizika   

 

     Základem měření rizika je stanovení jeho číselných charakteristik. Riziko, definované jako 

moţnost odchylek dosaţených výsledků od očekávaných, tz. ţe skutečný peněţní rok se bude 

lišit od předpokládaného, můţeme kvantitativně vyjádřit pomocí pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnost, ţe jednotlivý příjem (výdaj) z investování nastane, lze definovat jako 

v procentech vyjádřenou moţnost jeho vzniku. V případě, ţe číselné měření rizika není 

moţné, lze uplatnit určité kvalitativní verbální charakteristiky.[11] 

     Měřením rizika chápeme číselné stanovení velikosti rizika investičního projektu. Riziko 

lze vyjadřovat pouze vzhledem k určitému kritériu kvantitativní povahy, které zobrazuje 

číselně výsledky této aktivity a slouţí k jejímu hodnocení (např. zisk společnosti za určité 

období, čistá hodnota investičního projektu, vnitřní výnosové procento či doba úhrady).[11] 
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     Číselné míry rizika mohou slouţit:[11] 

 Pravděpodobnosti nedosaţení (případně překročení) určité hodnoty kritéria; 

 Statistické charakteristiky variability kritéria (rozptyl, směrodatná odchylka, variační 

koeficient); 

 Hodnoty kritéria, které budou překročeny (či nedosaţeny) se zvolenou 

pravděpodobností. 

          Pokud nelze dospět k číselným charakteristikám rizika bez znalosti rozdělení 

pravděpodobnosti kritéria, lze pouţít k popisu rizika verbálních charakteristik v podobě 

slovních popisů. Při tomto hodnocení slovní popisy obsahují faktory rizika, které ovlivňují 

úspěšnost investičního projektu, moţnost dopadů výskytu těchto rizik na úspěšnost projektu, 

jak se k riziku staví management společnosti, který rozhoduje o přijetí či zamítnutí projektu.    

 

1.8.2 Citlivostní analýza 

 

     Pro úspěšnost práce s rizikem je nezbytné identifikovat druhy rizik a jejich vliv na 

úspěšnost projektu. Je třeba stanovit, jak určité změny faktorů např. objemu produkce, 

prodejních cen výrobků, cen základních surovin, materiálů a energií, vyuţití výrobní kapacity, 

velikost investičních nákladů, úrokových a daňových sazeb, diskontní sazby, ovlivňují dané 

kritérium. 

     Základní formou citlivostní analýzy je jednofaktorová analýza, v rámci které se zjišťují 

dopady izolovaných změn jednotlivých rizikových faktorů na určité finanční kritérium. Při 

jednofaktorové analýze se mění pouze jeden faktor a ostatní faktory zůstávají na svých 

předpokládaných hodnotách. Změny hodnot rizikových faktorů mohou mít následující 

povahu:[11] 

 Pesimistických nebo optimistických hodnot; 

 Odchylek od plánovaných hodnot určité velikosti (např. ± 10%).  

     Rizikové faktory, jejichţ určité změny vyvolávají pouze nepatrné změny zvoleného 

kritéria, povaţujeme za málo důleţité. Naopak faktory, jejichţ stejné změny vedou ke 

značným změnám, budou velmi důleţité a dané kritérium lze povaţovat za velice citlivé na 

změny těchto faktorů.[11] 
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     Pomocí nástrojů Microsoft Office Excel můţeme pouţít několik různých sad hodnot 

v jednom nebo více vzorcích, coţ umoţňuje zkoumat různé výsledky. Citlivostní analýza je 

proces změny hodnot v buňkách s cílem zjistit, jak tyto změny ovlivní výstup vzorců na 

listu.[28] 

Aplikace Excel nabízí 3 druhy nástrojů pro citlivostní analýzu:[28] 

 Scénáře – obsahují sadu vstupních hodnot, mohou mít i více proměnných maximálně 

32 různých hodnot, avšak je moţné vytvořit libovolný počet scénářů. Na listu je 

moţné vytvořit a uloţit různé skupiny hodnot a následným přepínáním mezi scénáři 

zobrazit různé výsledky; 

 Tabulky dat – pracují pouze s jednou nebo dvěma proměnnými, ale pro tyto proměnné 

mohou přijímat mnoho různých hodnot; 

 Hledání řešení – funguje oproti scénářům a tabulkám dat odlišně. Na základě 

zadaného výsledku určuje moţné vstupní hodnoty, které povedou k tomuto výsledku. 

Kromě těchto nástrojů se mohou instalovat i doplňky např. Řešitel, je podobný funkci Hledání 

řešení, ve kterém lze pracovat s více proměnnými a umoţňuje najít optimální hodnotu vzorce 

v jedné buňce tzv. cílové buňce na listu.[28] 

     Cílem citlivostní analýzy je určit hlavní proměnné, které ovlivňují náklady a výnosy, 

analyzovat následky změn těchto proměnných, stanovit nejméně a nejvíce citlivý faktor, 

zhodnotit do jaké míry je pravděpodobné, ţe tyto změny ovlivní rozhodování v projektu, 

doporučit aktivity, které ba mohly negativní dopady na projekt sníţit.  

Citlivostní analýza tak zjišťuje krajní hodnoty, při kterých je ještě projekt efektivní.[29] 

     Význam citlivostní analýzy spočívá v tom, ţe nutí zpracovatele projektu identifikovat 

zásadní předpoklady a proměnné, kde by byla uţitečná a upřesňující informace a pomáhá 

odhalit spolehlivost prognózy. 

     Jaké proměnné budou pro citlivostní analýzu zvoleny, záleţí na specifikách daného 

projektu. Obecně se doporučuje vybrat takové proměnné, jejichţ změna o 1% změní IRR 

(vnitřní výnosové procento) o 1% a NPV (čistá současná hodnota) o 5%.[29] 
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2 Dlouhodobé financování 
 

    Cílem rozhodování je určitý stav firmy, kterého se má řešením rozhodovacího procesu 

dosáhnout např. zvýšení výrobní kapacity, sníţení nákladů, proniknutí na nové trhy, zvýšení 

kvality produkce aj.  

     Rozhodovací procesy se chápou jako procesy řešení rozhodovacích procesů s více 

variantami řešení. Projevem problémů, ať jiţ rozhodovacích či jiných, je existence odchylky 

mezi neţádoucím stavem a stavem skutečným.[8] 

     Základními nástroji investičního rozhodování jsou ekonomická kritéria hodnocení 

investičních projektů. Hodnocení a výběr projektů vyţaduje kritéria jak investiční, tak i 

finanční, která spolu úzce souvisejí. Investiční rozhodování se týká věcné i technické náplně 

projektu, coţ představuje např. pořízení nového hmotného majetku, modernizaci strojního 

zařízení, ekologické investice apod. Kdeţto finanční rozhodování představuje výběr 

nejvhodnější varianty pro financování investičního projektu. Jedná se o velikost a strukturu 

zdrojů, ze kterých bude investice pořízena. Investiční i finanční rozhodování nejsou vzájemně 

závislé, ale těsně spolu souvisí. 

     Podněty k investicím přicházejí, buď zevnitř firmy tzn. ze strategického plánování, nebo 

z podnětu neuspokojujících operativních řešení, z vnějšku firmy např. z vývoje technologie 

nebo prostřednictvím poradců. Pro další rozhodování je třeba popisu jednotlivých investičních 

záměrů jak z hlediska ekonomického, tak potřeby naléhavosti. 

     „Dříve se jako hlavní ekonomický cíl považovala maximalizace zisku společnosti, postupně 

se však finanční teorie začíná přiklánět k maximalizaci tržní hodnoty společnosti. Podnik 

obvykle nesleduje pouze jeden jediný finanční cíl, ale celý systém finančních cílů (např. 

maximalizace likvidity, maximalizace tržní hodnoty, maximalizace zisku). 

     V současné době je považována za hlavní finanční cíl podniku maximalizace tržní hodnoty. 

Tržní hodnotou rozumíme úhrn tržních hodnot podílů na majetku firmy všech vlastníků 

podniku.“[12s. 13]              
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2.1 Zdroje financování investic      

 

     Jiţ v předinvestiční fázi projektu je řešena otázka financování investice, zda-li zrealizovat 

investici do finančních či reálných aktiv a zda investici profinancovat vlastními či cizími 

zdroji financování. 

     Hlavními zdroji dlouhodobého financování investic, jak znázorňuje Obr. 2.5, jsou 

z hlediska původu zdroje interní a externí, z hlediska času – doby splatnosti zdroje krátkodobé 

a dlouhodobé a z hlediska vlastnictví cizí a vlastní zdroje. Struktura financování investičního 

projektu by měla být navrţena tak, aby byla zajištěna stabilita financování projektu s co 

nejniţšími náklady kapitálu vynaloţenými na tyto zdroje.  

 

Obr. 2.5 Klasifikace zdrojů financování (upraveno podle [4]) 

Hledisko původu zdrojů 
Hledisko vlastnictví 

vlastní zdroje cizí zdroje 

Interní zdroje 

  nerozdělený zisk   

  odpisy   

  ∆ ČPK   

Externí zdroje 

  vklady vlastníků   investiční úvěry 

  dotace, dary   emitované dluhopisy 

    dodavatelské úvěry 

    leasing 

    směnky 

  
  

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vydání Praha: Ekopress, 2008      
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2.1.1 Vlastní zdroje 

 

     Vlastní zdroje můţeme rozdělit na interní a externí. 

     Mezi interní zdroje řadíme takové, které přicházejí z vlastní činnosti společnosti, tj. zisk    

a odpisy.  

     Odpisy mohou být hodnoceny jako část ceny hmotného i nehmotného majetku, která se 

v průběhu jeho ţivotnosti zahrnuje do provozních nákladů. Ty pak mohou ovlivnit cenovou 

tvorbu, celkovou výši nákladů společnosti a tím i výši dosaţeného zisku.[24] 

     Při zahájení odpisování nově pořízeného hmotného majetku zařazeného do příslušné 

odpisové skupiny můţe podnik zvolit rovnoměrný způsob odpisování nebo zrychlený způsob 

odpisování, přičemţ zvolený způsob nelze změnit po celou dobu odpisování. Při 

rovnoměrném způsobu odepisování se odpisy rozvrhují na jednotlivá léta fungování investice 

stejným podílem z ceny majetku. V praxi však převládá zrychlený způsob odepisování, pro 

který se pouţívá zákonem určených koeficientů pro jednotlivé skupiny majetku. 

     Druhým nejvýznamnějším zdrojem interního financování je nerozdělený zisk. Obecně jej 

lze označit jako část zisku po zdanění, která není pouţita na výplatu dividend ani na tvorbu 

fondů ze zisku. Nerozdělený zisk figuruje v bilanci podniku jako součást vlastního kapitálu, 

ale jeho podíl na celkovém kapitálu nebývá příliš vysoký, podíl na financování investic bývá 

však mnohem vyšší. Na výši nerozděleného zisku mají rozhodující vliv zejména zisk běţného 

roku, tvorba rezervních fondů ze zisku, daň ze zisku a dividendy, vyplacené akcionářům. 

     Výši nerozděleného zisku nepřímo ovlivňuje i tvorba rezervních fondů společnosti. Tvorba 

rezervních fondů ze zisku je typická pro evropské akciové společnosti, ve kterých se tvoří 

většinou dva druhy rezervních fondů: povinné (obligatorní) a dobrovolné (fakultativní). 

Povinné rezervní fondy jsou tvořeny na základě zákona a jejich úkolem je umoţnit úhradu 

ztrát z podnikání. Kdeţto dobrovolné rezervní fondy vznikají na základě vlastního rozhodnutí 

společnosti, usnesením valné hromady a mají přesně vymezený účel pouţití. Mohou být 

tvořeny i na předpokládané větší investice firmy. 

     Externí zdroje vlastního kapitálu jsou mnohem rozmanitější neţ zdroje interní, i kdyţ 

představují menší část finančních zdrojů pouţívaných k financování investičních projektů. 

Tento způsob financování přesněji reaguje na potřebné změny na trhu a rovněţ umoţňuje 

rychlejší a rozsáhlejší tvorbu podnikového plánu. 
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     V případě, ţe zdrojem financování investic jsou pouze zdroje interní (nerozdělený zisk,  

odpisy), pak hovoříme o tzv. samofinancování. Výhodou této metody je, ţe se nevytvářejí 

náklady na externí kapitál, nezvyšuje se stupeň zadluţení společnosti a tím se sniţuje finanční 

riziko společnosti. Z těchto zdrojů lze finančně krýt i investice s vysokým stupněm rizika, na 

které se obtíţně získávají externí zdroje. Nevýhodou ovšem je, ţe zisk jako ekonomická 

veličina můţe být dosti nestabilním zdrojem a je i draţším zdrojem financování, nepůsobí zde 

úrokový daňový štít. 

 

2.1.2 Cizí zdroje 

 

     Mezi cizí zdroje lze zařadit dlouhodobé investiční úvěry, emitované dluhopisy, provozní 

úvěry, dodavatelské úvěry, leasing nebo dlouhodobé rezervy. Hlavním zdrojem cizího 

kapitálu jsou především dlouhodobé bankovní úvěry, které podniky mohou získávat od 

finančních institucí (převáţně bank) nejčastěji jako termínované půjčky nebo hypotekární 

úvěry. 

     Termínované půjčky slouţí převáţně na rozšiřování hmotného dlouhodobého majetku        

a jsou obvykle označovány jako investiční úvěry. U termínovaných půjček je specifické 

postupné splácení úmoru a úroku v určitých intervalech. Splátky mají často charakter 

anuitních splátek, ale mohou být pouţívány i jiné typy splátek např. stejné splátky na úmor 

půjčky s tím, ţe úroky se počítají z klesajícího stavu půjčky. Převládají úvěry s pevnou 

úrokovou sazbou, která je závislá na mnoha faktorech, kterými mohou být obecná úroveň      

v ekonomice, rozměr půjčky, lhůta splatnosti aj. Úrok z dlouhodobých úvěrů bývá vyšší neţ 

úrok z krátkodobých úvěrů, protoţe delší doba nese s sebou vyšší riziko. Pro svůj vyšší stupeň 

rizikovosti jsou termínované půjčky spojovány s různými zárukami a ochrannými 

ujednáními.[24]  

     Hypotekární úvěr je finanční institucí poskytován oproti zástavě nemovitého majetku 

(pozemkový a bytový majetek). Na základě zástavního práva na nemovitost banka emituje 

hypoteční zástavní listy. Podnik obvykle pověřuje v hypoteční smlouvě banku správou 

hypotéky, která vyplácí úroky a nominální hodnoty dluhopisů majitelům záloţních listů. 

Banka vystupuje v úvěrovém vztahu k podniku jako věřitel a ve vztahu k majiteli zástavních 

listů jako dluţník. V praxi je tento zdroj financování vyuţíván jen ojediněle.[24] 
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     Pro finanční krytí rozsáhlých, kapitálově náročných investičních projektů v oblasti 

energetiky, vodní a ţelezniční dopravy apod. se pouţívá systém projektového financování. 

 Je charakteristický následujícími základními znaky:[24] 

 oddělení financování projektu od stávajících aktiv firmy; 

 předmětem financování je rozsáhlý investiční projekt s podrobnou projektovou          

a finanční dokumentací; 

 věřitelé, poskytující úvěry na projekt, nemají buď ţádné, nebo mají jen omezené 

moţnosti postihovat sponzory projektu v případě jeho neúspěchu; 

 ochrana věřitelů rozsáhlých investičních projektů formou specifických záruk ve fázi 

výstavby i ve fázi provozování investice; 

 splátky dlouhodobých úvěrů jsou voleny tak, aby co nejlépe odpovídaly moţnostem 

projektu vytvářet peněţní prostředky na jejich úhradu. 

     Projekt je obvykle prováděn prostřednictvím tzv. speciální projektové firmy označované 

jako SPV (Special Purpose Vehicle). Jedná se o právnickou osobu, kterou zakládají investoři 

projektu a předmětem činnosti je příprava, realizace i provoz daného projektu. SPV uzavírá 

smlouvy s bankami, projektanty, dodavateli. 

     Maximální výše úvěru není omezena, ovšem v případě vysokých částek pohybujících se 

v řádech stovek milionů a miliard je moţné téţ řešení prostřednictvím syndikovaného úvěru, 

který poskytuje společně několik bank. Jako zajištění pro konsorcium bank slouţí prakticky 

veškerá aktiva projektové společnosti. 

     Účastníky projektového financování jsou (Obr. 2.6): 

 sponzoři projektu – vkládají kapitál do projektu; 

 projektová firma ( SPV) – soustřeďuje kapitál; 

 stavební firma – uskutečňuje výstavbu; 

 provozovatel – jako uţivatel projektové investice; 

 banka (konsorcium bank) – jako nositel hlavního zdroje financování; 

 dodavatelé; 

 odběratelé; 

 stát. 
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     Hlavní výhodou projektového financování je přenášení značné části rizika na banky a 

původnímu sponzorovi projektu se dluhy vůči bankám neobjevují v bilanci.  

 

Obr. 2.6 Účastníci projektového financování [26] 

      
Zdroj:http://www.csob.cz/cz/firmy/korporace-instituce/sluzby-a-produkty/projektove-

financovani/Stranky/default.aspx 
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Obr. 2.7 Struktura a průběh čerpání finančních zdrojů [26] 

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/firmy/korporace-instituce/sluzby-a-produkty/projektove-

financovani/Stranky/default.aspx 

 

 

     „Leasing umožňuje využití dlouhodobých aktiv bez potřebné hotovosti. „Pro účely 

financování investičních projektů se používá leasing finanční, který je vhodným způsobem 

financování tam, kde firma investuje za účelem rozvoje podniku a potřebuje určitý majetek, na 

jehož přímé pořízení nemá dostatek prostředků.“[190s. 21] 

     Po uzavření smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem, dochází k oddělení vlastnictví a 

uţívání majetku. Vlastníkem majetku po celou dobu leasingu není nájemce, kterému vzniká 

dlouhodobý závazek. Sice se nezvyšuje vázanost prostředků v aktivech a firma můţe 

vykazovat vyšší hodnoty rentability a menší zadluţenost. Ale nemůţe ho daňově odepisovat. 

Po skončení doby leasingu dochází k odkupu pronajaté věci firmou, která ji uţívá. 

 

2.1.3 Kombinace vlastních a cizích zdrojů – podílové krytí 

 

     V praxi jsou často vyuţívány k financování investic jak zdroje vlastní, tak zdroje cizí. 

Problémem však je, jak správně stanovit kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti daného 

investičního projektu při podílovém krytí financování, tzn. určit dopady rozhodnutí                

o struktuře financování projektu. V praxi lze vyuţít dva poměrně odlišné typy, které tvoří 



 

36 
 

přístup vycházející z váţených průměrných nákladů kapitálu a komplexní čisté současné 

hodnoty. 

 

2.1.4 Státní finanční podpora 

 

     Při poskytování investičních podpor je stát omezen nejen výší prostředků státního 

rozpočtu, ale i nutností zajistit, aby zásadně nenarušovaly trţní podnikatelské prostředí a 

zajišťovaly přibliţně stejné podmínky podnikání. 

     O investiční dotaci musí firma ţádat příslušné státní orgány (ministerstva), obsahem 

ţádosti je zdůvodnění projektu, jeho rozpočet, přínosy a časový harmonogram.  

     Finanční podporu podnikových investic můţeme rozdělit na dvě skupiny – přímé 

investiční podpory a nepřímé investiční podpory. 

     Přímé investiční podpory zvyšují finanční zdroje podniku na investice. Jde především o 

investiční dotace ze státního rozpočtu, z různých státních fondů či z rozpočtu samosprávných 

územních celků. Podle českých účetních předpisů investiční dotace sniţuje pořizovací cenu 

dlouhodobého majetku, ze které se odepisuje. 

     Nepřímé investiční finanční podpory sniţují výdaje podniku, patří zde daňové úlevy, 

daňové prázdniny, moţnost zrychleného odepisování dlouhodobého majetku, státní záruky za 

dlouhodobé úvěry. V ČR se tyto nepřímé podpory koncentrují do systému investičních 

pobídek.    
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3  Analýza efektivnosti vybraného investičního projektu 
 

     Podnik působící v České republice (dále jen podnik XY, a.s.), podnikající dle 

energetického zákona č. 458/2000 Sb., hlavní činností zaměřen na výrobu, distribuci a prodej 

elektrické energie a tepla. Podnik byl zaloţen ve čtyřicátých letech minulého století a od této 

doby byla jeho výrobní základna opakovaně rekonstruována a modernizována s cílem 

ekologizovat provoz a zvýšit účinnost energetického zařízení. 

     Středisko teplárna vyrábí elektřinu a teplo na principu procesu kombinované výroby 

elektřiny a tepla (označuje se také jako kogenerace). Je to nejúčinnější cesta přeměny energie 

paliva na vyuţitelnou energii. Díky vyššímu vyuţití tepelného obsahu paliva oproti oddělné 

výrobě elektřiny a tepla, šetří palivo i ţivotní prostředí.  

     Mezi důleţité ukončené investiční akce ve středisku teplárna podniku XY, a.s. patřila 

v roce 2005 náhrada fyzicky i morálně zastaralého jednoho z turbogenerátorů za nový. 

Turbogenerátory střediska vyrábí elektrickou energii energetickou transformací                       

z  vysokotlaké páry, která se vyrábí na několika kotlích. Palivem jsou hutní plyny 

(koksárenský, vysokopecní,  konvertorový), zemní plyn a tuhé palivo.      

     Z důvodu dosaţení vyšší celkové vlastní výroby elektrické energie se podnik rozhodl pro 

dostavbu vysokotlakého dílu (VT dílu) k tomuto turbogenerátoru. Je nutno posoudit, zda se 

nová investice vyplatí a bude pro podnik přínosná. Podnik  XY, a.s. zvaţuje investici 

financovat z vlastních zdrojů, investičním úvěrem nebo kombinací obou.  

 

3.1  Charakteristika projektu 
 

Základní technické údaje VT dílu: 

Výrobce                 ŠKODA 

Označení turbiny     R – 8 - 11.5 

Typ      jednotělesová 

Typ podle principu    rovnotlakový 

Počet těles     1 

Počet proudů                 1  
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Otáčky turbiny                 5500 ot/min 

Vstupní tlak páry [MPa]    11,5 

Vstupní teplota páry [°C]    495 

Maximální vstupní mnoţství páry  [t/h]  90 

Minimální předpokládané mnoţství páry [t/h] 20 

Maximální výkon [MW]     8 

 

Důvod investičního projektu: 

     Dostavba VT dílu k turbogenerátoru má za cíl udrţet konkurenceschopnost podniku  

dosaţením vyšší celkové vlastní výroby elektrické energie. Vyšší vlastní výroba sniţuje 

náklady na nakupovanou elektrickou energii, kterou podnik pro doplnění výkonové bilance 

potřebuje dokoupit. 

 

Celková investiční náročnost: 

     Pořizovací cena VT dílu včetně dopravy a montáţe byla vyčíslena na 98,3 mil Kč. 

 

Srovnání variant: 

     Základní varianta, označená jako „V0“, která odpovídá dnešní sestavě agregátů na teplárně    

a byla srovnána se stavem, který nastane po dovybavení turbíny vysokotlakým dílem. Nový 

stav byl v tomto vyhodnocení označen jako varianta „V1“. 

 

Tab. 3.1 Investiční výstavba 

Provozní stavy   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 NTG2 
                      

V1 
NTG2 + 
VT díl                       

 

   Investiční výstavba VT dílu 

   Uvedení do provozu VT dílu  

   Provoz VT dílu ve srovnávacím období 
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    Při přechodu z „V0“ na „V1“ se změní hodnoty pouze některých ekonomických veličin viz 

Tab. 3.2. Výpočet ekonomické výhodnosti „V1“ oproti „V0“ byl zaloţen na vyšetření těchto 

dílčích veličin a na stanovení marginálních příspěvků těchto veličin k volnému peněţnímu 

toku (CF) investora. Cílem výpočtu pak bylo stanovení celkového rozdílového peněţního 

toku [CFV1 – CFV0] v jednotlivých letech a nakonec časová analýza tohoto peněţního toku. 

     Realizací hodnoceného investičního záměru nedochází k ţádným významným změnám 

jako jsou: počty pracovníků, spotřeba vody, produkce odpadních vod a produkce odpadů.  

 

Tab. 3.2 Relevantní veličiny investičního záměru 

Relevantní veličiny 

V0 V1   Srovnání 

NTG2 bez VT 
dílu 

NTG2 s VT 
dílem   V1 - V0 

Hutní plyny celkem 6 474 575 6 606 709   132 134 

Zemní plyn 273 114 280 000   6 886 

Tuhé palivo 6 982 510 7 136 573   154 063 

Spotřeba paliva celkem (GJ) 13 730 199 14 023 282   293 083 

Vlastní výroba EE 726 244 758 178   31 934 

Vlastní spotřeba EE 165 024 165 024   0 

Prodej konečným zákazníkům EE 625 528 625 528   0 

Spotřeba EE celkem (MWh) 790 552 790 552   0 

Ztráty 6 463 6 463   0 

Lokální spotřeba EE (decentrální 
výroba) 561 220 593 154   31 934 

Nákup EE celkem (distribuce) 70 771 38 837   -31 934 

Nákup EE - krytí konečné spotřeby  64 308 32 374   -31 934 

Zdroj: investor, vlastní výpočet 

Z výše uvedené tabulky 3.2 je patrná změna hodnot u těchto veličin:  

 Hutní plyny (HP) (vysokopecní, koksárenský, konvertorový) jsou významnou sloţkou 

palivové  základny teplárny. Plyny jsou na vstupu do kotelny vzájemně řízeně 

směšovány, je vytvářen tzv. směsný plyn, který je pak následně spalován v kotlích.     

S ohledem na chemické sloţení hutních plynů dochází při jejich spalování k relativně 

vysokým emisím CO2, coţ má při jejich zvýšené spotřebě za následek nutnost zvýšení 

nákupu emisních povolenek. Spotřeba veškerých přebytků hutních plynů ve vysoce 
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efektivním energetickém zařízení je přitom prioritním úkolem průmyslové teplárny. 

Minimalizují se tak odfuky či nouzové neekologické spalování jejich přebytků na 

spalovacích komínech; 

 Zemní plyn (ZP) je další (doplňující) sloţkou palivové základy teplárny. Patří mezi 

nejčistší a nejbezpečnější primární paliva. Při jeho spalování se na rozdíl od jiných 

fosilních paliv neuvolňují do vzduchu prakticky ţádné tuhé látky (popílek), ani oxidy 

síry, a i obsah ostatních škodlivých látek (např. CO2, NOx) je výrazně niţší neţ u 

ostatních paliv;  

 Tuhé palivo (TP) (černé a hnědé uhlí) je dalším významným palivem, které doplňuje 

palivovou základnu teplárny podle aktuální tepelné bilance v závislosti na aktuálním 

výskytu hutních plynů. Uhlí je podstatnou surovinou v energetickém průmyslu, jelikoţ 

se pouţívá jako kvalitní palivo pro získávání energie a tepla. Volba vhodných druhů 

energetického tuhého paliva (je k dispozici několik druhů černého a hnědého uhlí, 

které je na teplárně moţno spalovat) představuje pro teplárnu významnou technicko-

ekonomickou problematiku, která není předmětem této práce; 

 Elektrická energie je významnou energetickou komoditou, kterou podnik při provozu 

své Lokální distribuční soustavy (LDS) vedle své vlastní výroby dokupuje na trhu. 

Kromě silové elektřiny (SE), jejíţ cena je určovaná situací na trhu s elektřinou, souvisí 

s nákupem elektřiny a provozem LDS celá řada cenově regulovaných distribučních 

sluţeb, jejichţ cenu určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) svými cenovými 

rozhodnutími.   

     Pro výpočet ekonomické výhodnosti projektu jsou důleţité i další veličiny, které ovlivňují 

investiční záměr. Ve vlastním výpočtu bylo kromě jiného také nutné stanovit očekávaný 

cenový vývoj těchto veličin. V následující tabulce 3.3 jsou uvedeny odhady cenového vývoje 

jednotlivých komodit či sluţeb, které určují cenové křivky vyšetřovaných veličin. 

 Inflace - při plánování dlouhodobých investice je třeba s inflací počítat. O tom, jakou 

míru inflace předpokládat do budoucna, se lze řídit odhady inflace nebo informacemi 

zpracovávanými odbornými institucemi. Čistou inflaci vypočítává Český statistický 

úřad jako přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný o vliv 

nepřímých daní, případně rušení dotací; 

 Emisní povolenky (EP) jsou nástroj, který Evropská unie (dále jen EU) vytvořila, aby 

splnila svůj závazek sníţení emisí skleníkových plynů. Kaţdý stát EU rozdělí mezi 
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producenty skleníkových plynů emisí povolenky. Na evropských burzách se 

zprostředkovává nákup a prodej EP za trţní ceny. Jedna EP opravňuje vypustit do 

ovzduší jednu tunu CO2. Podnik, který vypustí více tun škodlivin, neţ má povolenek, 

musí je dokoupit, aby neplatil pokutu. Pokud podnik zavedením moderních 

technologií sníţí své emise, můţe pak v daném obchodovacím období i obdobích 

následujících ušetřené EP prodat. Jelikoţ však cena povolenek je relativně nízká         

a především není dopředu známa, systém motivuje podniky k zavádění úsporných 

opatření jen minimálně. V České republice spravuje český Rejstřík obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů společnost OTE, a.s. jiţ od roku 2005 na 

základě pověření Ministerstva ţivotního prostředí. Historický vývoj cen EP je 

znázorněn obrázkem grafu 3.8, odhad budoucího vývoje cen EP je velmi obtíţný;   

 

Obr. 3.8 Vývoj cen emisních povolenek v EU 

 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/rozhovory-komentare/8896-reakce-na-rozdeleni-penez-z-prodeje-emisnich-

povolenek 

 

http://www.tzb-info.cz/rozhovory-komentare/8896-reakce-na-rozdeleni-penez-z-prodeje-emisnich-povolenek
http://www.tzb-info.cz/rozhovory-komentare/8896-reakce-na-rozdeleni-penez-z-prodeje-emisnich-povolenek
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 Opravy a udrţování (OU) - údrţba podstatným způsobem ovlivňuje provozuschopnost 

výroby, a tím výkony, ale můţe také podstatným způsobem ovlivnit i náklady. Podnik 

bude provádět preventivní údrţbu a moţné opravy ve vlastní reţii. 

 

Tab. 3.3. Cenový vývoj 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Základní inflace                       

Meziroční index   1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

Index R / R"0" 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 

Hutní plyny                       

Meziroční index   1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 

Index R / R"0" 1,000 1,010 1,020 1,030 1,041 1,051 1,062 1,072 1,083 1,094 1,105 

Zemní plyn                       

Meziroční index   1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

Index R / R"0" 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 

Tuhé palivo                       

Meziroční index   1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

Index R / R"0" 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 

Elektrická energie                       

Silová elektřina                       

Meziroční index   1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

Index R / R"0" 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 

Služby bez OZE                       

Meziroční index   1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

Index R / R"0" 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 

OZE samostatně                       

Meziroční index   1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Index R / R"0" 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305 1,344 

Zdroj: investor 

 

 

3.2  Hodnocení  projektu 
 

     V této části práce bylo provedeno hodnocení investičního projektu pomocí dynamických 

kritérií: čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR) a diskontovaná doba 

návratnosti při různých variantách  druhu financování. Hodnocení bylo provedeno jak             

z  pohledu projektu, tak z pohledu investora. Hodnotící kritéria byla pouţita z kapitoly 1.6.2.  
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Parametry výpočtu: 

 Pořizovací cena VT dílu včetně dopravy a montáţe byla vyčíslena na 98,3 mil Kč; 

 Základní cenová hladina odpovídá cenám 1. čtvrtletí roku 2013; 

 Vyšetřované veličiny byly vloţeny do časového intervalu 2013 – 2023; 

 Investiční výstavba byla modelově umístěna do roku 2013, uvedení VT dílu do 

provozu bylo poloţeno do roku 2014. Doba porovnání (pro vyhodnocení peněţního 

toku) byla vědomě zvolena pouze v intervalu let 2014 aţ 2023, tedy v prvních deseti 

letech provozu VT dílu. Technologie má samozřejmě mnohem delší ţivotnost, ale 

vzhledem k tomu, ţe především odhad cenového vývoje ve vzdálenějších letech je 

velmi nejistý, pak – prokáţe-li se, ţe je investice efektivní jiţ v desetileté době 

hodnocení, je volba delší doby porovnání zbytečná.  

 

Tab. 3.4 Pořízení investice 

Pořízení investice mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0                       

V1 98,3 98,3                     

 

 

 Na základě údajů výroční zprávy ČEZ, a s. [25] pro odvětví teplárenské a distribuční 

společnosti jsem zvolila diskontní sazbu ve výši 4,8%. Diskontování bylo počítáno 

k počátku roku 2013; 

 Sazba daně z příjmu byla ve všech letech stanovena na 19%; 

 Předpokládaná doba realizace projektu je zhruba 1 rok; 

 Poţadovaná návratnost investice je maximálně 10 let; 

 Ţivotnost technologického zařízení je odhadována na 30 let; 

 Bilanční zpracování jednotlivých variant odpovídá dnešní skladbě agregátů teplárny 

podniku XY, a.s. 

 

     Jelikoţ uvedením do provozu VT dílu dojde ke změně hodnot pouze některých vstupních 

veličin, které ovlivní konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí investičního projektu, nebylo 

třeba počítat s celkovými náklady a výnosy. Následující tabulky a výpočty, uvedeny 
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v přílohách, byly soustředěny jen na tyto relevantní veličiny. Nejprve byly uvedeny hodnoty 

veličin v technických jednotkách (t, GJ, MWh) a následně byly násobením příslušnou cenou 

vypočteny příspěvky jednotlivých veličin k volnému peněţnímu toku (CF V0 a CF V1)          

a jejich rozdíl (CF
delta

 V1-V0) viz Příloha č. 1. 

     V další části práce jiţ bylo rozlišováno financování a hodnotící výpočty investičního 

projektu z pohledu projektu a investora zvlášť.  

 

 

3.3 Financování projektu 
 

     Podnik XY, a.s. má moţnost financovat tento projekt několika různými variantami. Tyto 

varianty jsou ovlivněny jak vnitřními tak vnějšími faktory, které rozhodnutí o druhu 

financování investičního projektu mění a ovlivňují.  

     Pro financování dostavby VT dílu byly vybrány tyto varianty: 

 Vlastní zdroje; 

 Bankovní úvěr; 

 Kombinace vlastních a cizích zdrojů. 

  

 

3.3.1 Financování vlastními zdroji 
 

     První z moţností jak můţe podnik XY, a.s. financovat pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku (DHM) je financování z vlastních zdrojů.  Podmínkou tohoto rozhodnutí je finančně 

zdravý podnik, který má dostatečné finanční zdroje. 

     Pro výpočet bylo nutné znát výši odpisu v jednotlivých letech viz Tab. 3.5. DHM (VT díl) 

byl zařazen do 3. odpisové skupiny, s dobou odepisování 10 let. Podnik standardně vyuţívá 

zrychleného způsobu odepisování dle zákona o daních z příjmu, protoţe tímto má moţnost 

sníţovat daňový základ, optimalizovat daňovou povinnost. Kaţdá odpisová skupina má 

stanovený koeficient. Koeficient pro první rok je i dobou odepisování, tj. 10 let, koeficient 

v následujících letech je 11. 
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Tab. 3.5  Odpisový plán (mil. Kč) 

ROK Vstupní cena Koeficient Roční odpis 
Zůstatková 

cena 

2013 98,30 10 9,83 88,47 

2014   11-1 17,69 70,78 

2015   11-2 15,73 55,05 

2016   11-3 13,76 41,29 

2017   11-4 11,80 29,49 

2018   11-5 9,83 19,66 

2019   11-6 7,86 11,80 

2020   11-5 5,90 5,90 

2021   11-4 3,93 1,97 
2022   11-3 1,97 0,00 

2023   11-2 0,00 0,00 

  

 

                             
    

          Pro potřeby vyčíslení dynamických ukazatelů bylo nutno vyčíslit peněţní toky investice za 

jednotlivé roky. Po té byly pomocí diskontního faktoru ve výši 4,8% vypočítány diskontované 

roční peněţní toky. Kapitálový výdaj byl vynaloţen během roku 2013, proto se také musel 

diskontovat. 

     Diskontované peněţní toky byly následně pouţity pro výpočet jednotlivých kritérií 

hodnocení investice.   

 

 

 Analýza peněžních toků z pohledu PROJEKTU  

 

     Z pohledu projektu jsem se zajímala pouze o hodnotu investice 98,3 mil. Kč jako cenu za 

kapitál získaný pro další rozvoj činnosti podniku.  

     Hodnocení investice z pohledu projektu (na rozdíl od pohledu investora) není závislé ani 

na způsobu financování, ani na příslušném daňovém zatíţení. Celková hodnota CF 

relevantních veličin, byla vyčíslena v Příloze č. 2/1. Peněţní výdaj na pořízení investice je 

v tomto pohledu umístěn do doby výstavby (do prvního roku hodnocení) – stejně jako 

v hodnocení z pohledu investora při variantě financování vlastními zdroji. Vzhledem k výše 

uvedenému, v hodnocení z pohledu projektu nebudu v dalších variantách financování dále 

rozvádět. 
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a) Čistá současná hodnota   

 

     Prvním dynamickým ukazatelem je čistá současná hodnota (NPV), jeţ byla vypočtena na 

základě vztahu (1.13). NPV závisí pouze na prognóze cash flow, diskontní míře a výsledné 

kumulované DFCF viz Tab. 3.6 udává, o kolik daná investice zvedne hodnotu podniku.  

 
Tab. 3.6  Výpočet NPV z pohledu projektu 

Rok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCF 
mil. 

Kč -98,3 24,2 21,4 22,1 22,8 23,6 24,3 25,1 25,9 26,7 27,6 

Diskontní faktor 
4,8%   0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 

DFCF   -93,80 22,03 18,59 18,32 18,03 17,81 17,50 17,25 16,99 16,71 16,48 

Kumulované 
DFCF   -93,80 -71,77 -53,18 -34,86 -16,83 0,98 18,48 35,73 52,72 69,43 85,91 

 

     Výsledek čisté současné hodnoty je kladný, činí 85,91 mil. Kč, coţ pro podnik znamená, 

ţe investiční projekt je moţné pokládat za přijatelný.  

 

b) Vnitřní výnosové procento 

 

     Dalším dynamickým ukazatelem je vnitřní výnosové procento (IRR). Hodnota IRR je 

chápána jako diskontní míra, při které je součet přepočítaných CF roven nule. Tento vztah 

zachycuje vzorec (1.15). 

     Pro výpočet IRR byla vyuţita funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI v MS Excel. Diskontní sazba, 

při které je čistá současná hodnota rovna nule, je 20,22%. IRR je vyšší neţ diskontní sazba 

4,8% a projekt lze tedy doporučit k realizaci. 

      

c) Diskontovaná doba návratnosti 

   

     Dobu, za kterou je investice splácena nám stanovuje doba návratnosti. Pro určení doby 

úhrady jsem pouţila pouze diskontovanou dobu návratnosti jak z pohledu projektu, tak           

i z pohledu investora. Diskontovanou dobu návratnosti jsem určila jako časový interval, za 
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který dojde k úhradě kapitálových výdajů kumulovanými provozními příjmy od počátku 

investice.      

          Z tabulky 3.6 je patrné, ţe v roce 2018 vychází kumulované DFCF kladně. Pro podnik 

XY, a.s. to znamená návratnost investice jiţ v 5. roce provozu. Podnik poţaduje, aby 

stanovená doba návratnosti byla pod 10 let, coţ je splněno. 

 

 

 Analýza peněžních toků z pohledu INVESTORA – financování vlastními zdroji 

 

     Investor se řídí určitými pravidly mezi které patří např. výnosnost, rizikovost, likvidita.    

Z pohledu investora je podstatné, jaké peněţní toky investorovi v daném případě nezadluţený 

projekt přinese. 

     V Příloze č. 2/2 byl vyčíslen postup výpočtu, ve kterém bylo zachyceno rozdílové CF 

relevantních veličin (EBITDA) za V0 a V1. Protoţe investice je v tomto případě hodnocena 

z pohledu investora, je nutno toto CF (kromě investičních výdajů) doplnit ještě o vliv 

investice na daňovou povinnost investora. Vliv na daňovou povinnost je určen pomocným 

výpočtem (do hodnoty CF-EBITDA  vstupují odpisy a s pouţitím zvolené daňové sazby je 

určen vliv na daňovou povinnost). Výsledné FCF bylo dosazeno do Tab. 3.7 pro výpočet 

dynamických ukazatelů.   

 

a) Čistá současná hodnota 

 

Tab. 3.7  Výpočet NPV z pohledu investora 

Rok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCF 
mil. 

Kč -96,4 23,0 20,3 20,5 20,7 20,9 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 

Diskontní faktor 
4,8%   0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 

DFCF   -91,98 20,94 17,64 16,99 16,37 15,78 15,34 14,71 14,23 13,77 13,38 

Kumulované 
DFCF   -91,98 -71,04 -53,40 -36,41 -20,04 -4,26 11,08 25,79 40,02 53,79 67,17 
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     Výsledek čisté současné hodnoty je kladný, činí 67,17 mil. Kč, coţ znamená, ţe investice 

podniku přinese takové finanční efekty, aby pokryly poţadavky vlastníků i věřitelů.  

 

b) Vnitřní výnosové procento 

 

          Diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota rovna nule, je 17,86 %. Tzn. ţe 

čím více IRR převyšuje diskontní sazbu, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější.   

 

c) Diskontovaná doba návratnosti 

 

               Z tabulky 3.7 je patrné, ţe v roce 2019 vychází kumulované DFCF kladně. Pro 

podnik XY, a.s. to znamená návratnost investice v 6. roce provozu. Podnik poţaduje, aby 

stanovená doba návratnosti byla pod 10 let, coţ je splněno. 

 

 Tab. 3.8 Výsledky hodnocení pro financování vlastními zdroji 

Ukazatel Projekt Investor 

Čistá současná hodnota 85,91 mil. Kč 67,17 mil. Kč 

Vnitřní výnosové procento 20,22 % 17,86 % 

Diskontovaná doba návratnosti 5. rok provozu 6. rok provozu 

 

 
 

3.3.2 Financování cizími zdroji 

 

     Podniku XY, a.s. byl jako dceřiné společnosti skupiny akciových společností,  

spolehlivému a finančně zdravému podniku, nabídnut zvýhodněný investiční úvěr ve výši 

98,3 mil. Kč s pětiletou splatností a úrokem ve výši 2,6% (úroková sazba PRIBOR + 2% p.a.), 

který pokrývá celou částku investice.  
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Tab. 3. 9 Financování cizími zdroji 

Financování mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Roční úroková sazba   2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 
     V0 0,0                       

V1 98,3                       

Platby -  vl.zdroje 0,0 
 

                    

Platby -  čerp.úvěru 98,3 
 

                    

Splátky úvěru 98,3 0,00 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66           

Stav dluhu   98,3 78,64 58,98 39,32 19,66 0,00           

Úroky 
 

1,3 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3           

 

      Podnik XY, a.s. pouţívá při splácení investičních úvěrů systém degresivních splátek, 

který vychází z toho, ţe úmor se stanoví pevnou, konstantní částkou jako funkce doby 

splatnosti úvěru a časového intervalu splátek. Úmor je po celou dobu splatnosti konstantní, 

úrok stále klesá a celková splátka tak má trvale klesající čili degresivní charakter. Výhoda 

systému degresivních splátek je v tom, ţe je relativně jasný a průhledný. Dluţník                   

(v porovnání s jinými systémy) zaplatí celkově nejméně na úrocích. Jeho nevýhoda  spočívá  

v tom, ţe nejvyšší splátky jsou na počátku splácení úvěru, kdy se výsledky úvěrované akce 

teprve rozjíţdějí.  

 

 

 Analýza peněžních toků z pohledu INVESTORA – financování cizími zdroji 

 

     Z pohledu investora při financování investičním úvěrem je nutno brát v úvahu odpisy, 

úroky a daňovou sazbu.  

     Postup výpočtu od rozdílového CF (EBITDA) za relevantní veličiny k celkovému 

výslednému CF investora ve variantách VO a V1 je obdobný jako v předešlém bodě s tím, ţe 

je nutno navíc zachytit vlivy financování (úroky, splátky úvěru) - viz Příloha č. 3.   
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a) Čistá současná hodnota 

 

Tab. 3.10  Výpočet NPV z pohledu investora 

Rok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCF 
mil. 

Kč 0,8 1,5 -0,7 -0,2 0,5 1,0 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 

Diskontní faktor 
4,8%   0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 

DFCF   0,76 1,37 -0,61 -0,17 0,40 0,75 15,34 14,77 14,23 13,77 13,38 

Kumulované 
DFCF   0,76 2,13 1,52 1,35 1,75 2,50 17,84 32,61 46,84 60,61 73,99 

 

Výsledek čisté současné hodnoty je kladný, činí 73,99 mil. Kč, coţ pro podnik znamená, ţe 

investiční projekt je moţné pokládat za přijatelný.  

 

 

b) Vnitřní výnosové procento 

 

     Vnitřní výnosové procento z pohledu investora variantou financování cizími zdroji (ve 

100% ceny investice), podle mého názoru, nemá řešení. Jedná se o nekonvenční průběh 

peněţních toků, protoţe dochází k více neţ jedné změně znaménka, ve formě ++--+++++++. 

Celkový peněţní tok v roce pořízení investice je totiţ kladný, protoţe výdajem podniku je 

pouze úrok za poskytnutý investiční úvěr, proti kterému však stojí vyšší úspora na daňové 

povinnosti (zde se projevuje vyuţitá moţnost zrychleného daňového odpisu jiţ v roce, kdy je 

investice aktivována do majetku).  

 

c) Diskontovaná doba návratnosti 

 

     Z tabulky 3.10 je patrné, ţe jiţ v roce 2013 vychází kumulované DFCF kladně. Pro podnik 

XY, a.s. to znamená návratnost investice v 1. roce provozu.  
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Tab. 3.11 Výsledky hodnocení pro financování cizími zdroji 

Ukazatel Projekt Investor 

Čistá současná hodnota 85,91 mil. Kč 73,99 mil. Kč 

Vnitřní výnosové procento 20,22 % - 

Diskontovaná doba návratnosti 5. rok provozu 1. rok provozu 

 

 

 

3.2.3 Financování kombinací vlastních a cizích zdrojů – podílové krytí 

 

     V případě, ţe se podnik XY, a .s. rozhodne o kombinaci financování investičního záměru 

vlastními i cizími zdroji, je mu nabídnut bankovní společností zvýhodněný investiční úvěr     

ve výši 59 mil. Kč (tj. 60%) s pětiletou splatností, s  úrokem 2,6% (úroková sazba PRIBOR + 

2% p.a.),  zbývající hodnota 39,3 mil. Kč bude (tj. 40%) hrazena vlastními zdroji. 

 

Tab. 3.12 Rozpis podílového krytí investičního záměru 

Financování mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Roční úroková sazba   2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 
     V0 0,0                       

V1 98,3                       

Vlastní zdroje (VZ) 39,3 39,3                     

Investiční úvěr  59,0 59,0                     

Splátky úvěru(SPU) 59,0 0,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8           

Stav dluhu   59,0 47,2 35,4 23,6 11,8 0,0           

Úroky (U) 
 

0,8 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 

 

        

 

 

 

 Analýza peněžních toků z pohledu INVESTORA – podílové krytí 

 

 

     Výpočet podkladových veličin dynamických ukazatelů je podobný výpočtu variantě 

financování cizími zdroji. V úvahu však byly brány jiné hodnoty úroků, splátek úvěrů a vlivu 

na daňovou povinnost , které ovlivnily výsledky NPV, IRR a diskontované doby úhrady. 
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a) Čistá současná hodnota 

      

Tab. 3.13  Výpočet NPV z pohledu investora 

Rok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCF 
mil. 

Kč -38,1 10,1 7,6 8,1 8,6 9,0 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 

Diskontní faktor 
4,8%   0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 

DFCF   -36,36 9,20 6,60 6,71 6,80 6,79 15,34 14,77 14,23 13,77 13,38 

Kumulované 
DFCF   -36,36 -27,16 -20,56 -13,85 -7,05 -0,26 15,08 29,85 44,08 57,85 71,23 

 

    Výsledek čisté současné hodnoty je kladný, činí 71,23 mil. Kč, coţ pro podnik znamená, ţe 

investiční projekt je moţné pokládat za přijatelný.  

 

b) Vnitřní výnosové procento 

 

     Diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota rovna nule, je 28,03 %. Výsledné IRR 

vyjadřuje také i nejvyšší moţné úrokové zatíţení pro daný investiční projekt.  

 

c) Diskontovaná doba návratnosti 

 

     Z tabulky 3.13 je patrné, ţe v roce 2019 vychází kumulované DFCF kladně. Pro podnik 

XY, a.s. to znamená návratnost investice v 6. roce provozu. Kritériu pro přijetí investice je 

zapotřebí, aby diskontovaná doba návratnosti byla menší, neţ poţadovaných 10 let, coţ je 

splněno. 

 

Tab. 3.14 Výsledky hodnocení pro financování podílovým krytím 

Ukazatel Projekt Investor 

Čistá současná hodnota 85,91 mil. Kč 71,23 mil. Kč 

Vnitřní výnosové procento 20,22 % 28,03 % 

Diskontovaná doba návratnosti 5. rok provozu 6. rok provozu 
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     Z níţe uvedeného Obrázku grafu č. 3.11 citlivostní analýzy vyplývá, ţe pro podnik XY, 

a.s. je nejvýhodnější variantou financování investice cizími zdroji, následuje financování 

podílovým krytím. Tyto varianty financování jsou pozitivně ovlivněny časovým odloţením 

investičních výdajů (splátkami úvěru), přičemţ úrokové zatíţení (2,6%) je niţší, neţ zvolený 

diskontní faktor (4,8%). 

 

  

3.4 Citlivostní analýza 
 

     Základním cílem citlivostní analýzy je zjistit dopady změny vstupní hodnoty na výslednou 

kriteriální veličinu, podle které se rozhoduje o budoucnosti investice a označit ty vstupy, 

jejichţ změna můţe nejvíce ovlivnit úspěšnost investice.[21] 

     Jako rozhodovací kritéria jsem si vybrala dynamické ukazatele NPV, IRR a diskontovanou 

dobu návratnosti. Vstupními parametry byly zvoleny: cena investice, cena EUA, cena tuhých 

paliv, cena silové elektřiny při nejběţnější variantě financování a to podílovým krytím viz 

Příloha č. 5.  

 

Obrázek grafu č. 3.9 Citlivostní analýza na změnu ceny tuhého paliva 
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Obrázek grafu č. 3.10 Citlivostní analýza na změnu ceny silové elektřiny 

 

 

 

Obrázek grafu č. 3.11 Citlivostní analýza na podíl cizích zdrojů 
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     Současná situace na trzích není stabilní, proto vzhledem k nejistotě budoucího vývoje je 

třeba počítat se změnami a způsoby moţných reakcí na tyto změny. 

     V rámci jednofaktorové analýzy byly zjišťovány vlivy jednotlivých parametrů na procentní 

změny na rozhodovací kritéria IRR, NPV a diskontovanou dobu návratnosti.  

     Výsledky propočtu znázorňuje Příloha č. 5 a částečně výše uvedené Obrázky grafů č. 3.9    

a 3.10, ze kterých plyne, ţe nejvýznamnější rizikový faktor představuje cena nakupované 

silové elektřiny. Poklesem ceny SE o 2% se dynamická kritéria sníţí IRR na 21,56% 

z původních 28,03% a NPV na 44,91 mil. Kč z původních 71,23 mil. Kč.  Zatím co zvýšení 

ceny SE o 2% se IRR navýší na 33,94% a NPV na 100,45 mil. Kč. Důsledkem rizikové 

změny ceny k niţším hodnotám je niţší úspora nákladů na nakupovanou SE, sníţí se 

rozdílové peněţní toky, podniku se výhodnost investice sniţuje (dynamické ukazatele 

vycházejí ještě pozitivně). Při zvýšení ceny SE o 2% je investice více efektivní, úspora 

nákladů na nakupovanou SE je vyšší.  

     Citlivostní analýza zachycuje i moţnost volby financování. Optimistických hodnot bylo 

dosaţeno financováním cizími zdroji, jelikoţ zvolenými splátkami úvěru se časově oddálí 

investiční výdaje, které jsou pak ve výpočtu diskontovány diskontní sazbou 4,8% (úroky sice 

navýší peněţní toky, ale pouze s  úrokovou sazbou 2,6%). Financování podílovým krytím, 

jakoţto nejběţnější varianta financování, vychází rovněţ pro podnik jako výhodné.           
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Závěr 
 

    Ţijeme v moderní době a rok od roku se na trhu objevují nové přístroje, zařízení, které nám 

usnadňují ţivot, rozšiřují naše obzory a hranice vědění. Neodmyslitelnou součástí kaţdého 

podniku je sledování změn ve svém okolí. Od pradávna jiţ platí, ţe podnik musí být o krok 

napřed před konkurencí, nikoliv se jí nechat překvapit, pokud chce být konkurenceschopným.  

     Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení ekonomického zhodnocení efektivnosti 

investičního projektu, dostavby VT dílu k turbogenerátoru, jeţ bude realizována podnikem 

XY, a.s. 

    Diplomová práce byla rozčleněna do dvou částí. 

     První část byla zaměřena na metodologii kapitálového plánování, investičního rozhodování 

a dlouhodobého financování. Především byl charakterizován investiční proces, jeho fáze a 

způsoby financování. Dále pak metody hodnocení, analýza rizika v investičním rozhodování a 

přiblíţena problematika faktorů ovlivňujících investice. 

     Obsahem druhé části byla stručná charakteristika podniku a jeho investiční záměr, 

vyčíslení relevantních veličin a jejich vliv na peněţní toky v jednotlivých letech 2013 – 2023 

ţivotnosti investice prostřednictvím dynamických ukazatelů. Projekt byl hodnocen ve třech 

variantách, financování vlastními zdroji, cizími zdroji a kombinací obou, a to jak z pohledu 

projektu, tak z pohledu investora. V neposlední řadě byla provedena jednofaktorová analýza 

citlivosti a shrnuto zhodnocení efektivnosti investice a jeho realizovatelnost k finanční 

rentabilitě.      

     Z výše uvedených údajů jsem dospěla k závěru, ţe všechny tři varianty financování 

dostavby VT dílu splňovaly podmínky pro realizaci, a proto ţádnou z variant nebylo moţno 

z rozhodování vyloučit. Jednotlivé výsledky hodnocení byly v rámci citlivostní analýzy 

porovnány a jako nejefektivnější byla vyhodnocena varianta financování cizími zdroji. Tento 

způsob financování je pro danou společnost výhodný, jelikoţ nemusí vynaloţit jednorázově 

velkou finanční částku a splátky investičního úvěru časově oddálí kapitálové výdaje. 

Diskontovaná doba návratnosti zaznamenala návratnosti jiţ v 1. roce provozu. Doplňkový 

ukazatel vnitřní výnosové procento nemá ve variantě financování cizími zdroji řešení, jelikoţ  

nekonvenční průběh a kladný celkový peneţní tok v roce pořízení investice neumoţňuje 

hodnotu IRR vyčíslit.  
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     Z jednofaktorové analýzy citlivosti vyplývá, ţe investiční projekt je nejcitlivější na změnu 

ceny nakupované silové elektřiny. Poklesem ceny SE o 2% vznikne podniku niţší úspora na 

nakupované SE a výhodnost investice se sniţuje. Kdeţto při zvýšení ceny SE o 2% bude 

investice více efektivní a podniku vznikne vyšší úspora na nakupovanou SE. 

     Investice dostavby VT dílu zvýší výkon turbogenerátoru a umoţní navýšit vlastní výrobu 

elektrické energie a tím podnik dosáhne sníţení nákupu elektřiny z regionální distribuční sítě. 

S tím je sice spojená i vyšší spotřeba palivoenergetických vstupů, ale výsledek výpočtu 

prokazuje, přínosy investičního záměru vysoce převyšují odpovídající zvýšené výdaje.  

     V diplomové práci bylo dosaţeno cíle, jenţ jsem si vytýčila v úvodu. Jsem přesvědčena, 

ţe výsledky práce budou přínosem pro management podniku XY, a.s. jako investora dostavby 

VT dílu k turbogenerátoru. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Seznam použité literatury 

Knižní zdroje 

[1] BARAT, N. Investment Planning and Project Management. 1st edition Calcutta: 

Academic Publishers, 1998. 203 p. ISBN 81-86358-70-6 

[2] BRAGG, S. M. Financial Analysis: A Controller's Guide. 2nd edition New Jersey: John 

Wiley&Sons, 2012. 416 p. ISBN 978-0-470-05518-2 

[3] BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. Principles of Corporate Finance. 11th edition New 

York: McGraw-Hill Education, 2006. 976 p. ISBN 978-0-07-295723-9   

[4] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vydání Praha: Ekopress, 

2008. 192s. ISBN 978-80-86929-44-6 

[5] DONNELLY, J. H.; GIBSON, J. L; IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání Praha: 

Grada Publishing, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3 

[6] ESCHEBACH, R.; SILLER, H. Profesionální controlling. 2. přeprac. vydání Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2012. 396 s. ISBN 978-80-7357-918-0 

[7] FABOZZI, F. J. Financial Management and Analysis. 2nd edition New Jersey: John 

Wiley&Sons, 2003. 1024 p. ISBN 0-471-23484-2 

[8] FOTR, J.; SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vydání Praha: Grada 

Publishing, 2011. 416 s. ISBN 978-80-247-3293-0 

[9] FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. 2. vydání Praha: Ekopress, 

2010. 474 s. ISBN 978-80-86929-59-0 

[10] GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J.; STROUHAL, J. Finanční analýza a plánování 

podniku. 3. vydání Praha: Oeconomica, 2008. 180 s. ISBN 978-80-245-1108-5 

[11] HNILICA, J.; FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 

2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2560-4 

[12] HRDÝ, M.; HOROVÁ, M. Finance podniku. 1. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009. 180 s. ISBN 978-80-7357-492-5 



 

59 
 

[13] HRDÝ, M.; STROUHAL, J. Finanční řízení. 1. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.  

228 s. ISBN 978-80-7357-580-9 

[14] LEVY, H.; SARNAT, M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. 1. vydání Praha: 

Grada Publishing, 1999. 924 s. ISBN 80-7169-504-1 

[15] MÁČE, M. Finanční analýza investičních projektů. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 

2006. 80 s. ISBN 80-247-1557-0 

[16] NÝVLTOVÁ, R.; MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. 1. vydání Praha: Grada 

Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-2   

[17] PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 

2005. 371 s. ISBN 80-247-1046-3 

[18] POLÁCH, J.; DRÁBEK, J.; MERKOVÁ, M.; POLÁCH, J. jr. Reálné a finanční 

investice.1. vydání Praha: C.H.Beck, 2012. 280 s. ISBN 978-80-7400-436-0 

[19] RUNGE, I. Ch. Mining Economics and Strategy. 1th edition Littleton: SME, 1998. 295 

p. ISBN 0-87335-165-7  

[20] SEDLÁČEK, J. Cash flow. 2. vydání Brno: Computer Press, 2010. 190 s. ISBN 978-80-

251-3130-5  

[21] SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2009. 288 

s. ISBN 978-80-247-2952-7 

[22] SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4. vydání Praha: Grada Publishing, 

2007. 464 s. ISBN 978-80-1992-4 

[23] VALACH, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku. 2. vydání Praha: Ekopress, 1999. 324 

s. ISBN 80-86119-21-2560-4 

[24] VALACH, J. a kolektiv. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2 

 

 

 



 

60 
 

Internetové zdroje 

[25] Český energetický závod. ČEZ. Výroční zpráva 2012 [online]. 2013. [cit. 30.5.2013].   

Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/pro-investory/hospodarske-vysledky/vyrocni-zpravy.html 

 

[26] Československá obchodní banka. ČSOB. Projektové financování [online]. 2013. [cit.    

5.5.2013]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/firmy/korporace-instituce/sluzby-a-produkty/ 

projektove-financovani/Stranky/default.aspx 

 

           

[27] Technická zařízení budov. TZB. Reakce na rozdělení peněz z prodeje emisních 

povolenek [online]. 2012. [cit. 22.5.2013]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/rozhovory-

komentare/8896-reakce-na-rozdeleni-penez-z-prodeje-emisnich-povolenek 

 

[28]  Office 365. Excel - Office. Úvod do citlivostní analýzy [online]. 2013. [cit. 2.6.2013]. 

Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/uvod-do-citlivostni-analyzy-

HA010243164. aspx 

 

[29] Finanční analýza. Modul Finanční analýza [online]. 2011. [cit. 10.5.2013]. Dostupné z: 

http://skola.sosotrokovice.cz/projekty%20esf/projektove%20rizeni/Modul_Financni_analyza_

projektu. pdf 

 

[30] Citlivostní analýza. AIP-RS-Příručka [online]. 2007. [cit 2.6.2013]. Dostupné z: 

http://eko.fsv.cvut.cz/simul/AIP-RS-Prirucka.doc 

 

[31] EBITDA. EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy [online]. 2010. [cit. 8.6.1013]    

Dostupné z: http://ebitda.cz/ 

 

[32] Finanční analýza firmy. EBITDA a provozní CASH FLOW [online]. 2012. [cit. 8.6.2013]     

Dostupné z: http://www.faf.cz/Rentabilita/Uprava-vysledku-hospodareni-EBITDA-CASH-

FLOW.htm 

 

http://www.cez.cz/cs/pro-investory/hospodarske-vysledky/vyrocni-zpravy.html
http://www.tzb-info.cz/rozhovory-komentare/8896-reakce-na-rozdeleni-penez-z-prodeje-emisnich-povolenek
http://www.tzb-info.cz/rozhovory-komentare/8896-reakce-na-rozdeleni-penez-z-prodeje-emisnich-povolenek
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/uvod-do-citlivostni-analyzy-HA010243164.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/uvod-do-citlivostni-analyzy-HA010243164.aspx
http://skola.sosotrokovice.cz/projekty%20esf/projektove%20rizeni/Modul_Financni_analyza_projektu.%20pd
http://skola.sosotrokovice.cz/projekty%20esf/projektove%20rizeni/Modul_Financni_analyza_projektu.%20pd
http://ebitda.cz/
http://www.faf.cz/Rentabilita/Uprava-vysledku-hospodareni-EBITDA-CASH-FLOW.htm
http://www.faf.cz/Rentabilita/Uprava-vysledku-hospodareni-EBITDA-CASH-FLOW.htm


 

61 
 

[33] Management. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) [online]. 2013. [cit. 8.6.2013] 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/zisk-pred-zdanenim-a-uroky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/zisk-pred-zdanenim-a-uroky


 

62 
 

Seznam zkratek a symbolů                  
 

∆  přírůstek 

A  aktiva 

AMP  arbitráţní model oceňování 

BU  bankovní úrok 

CAMP  model oceňování kapitálových aktiv 

CF  cash flow 

CF
delta

  celkové rozdílové cash flow 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

D   cizí kapitál 

DFCF  diskontovaný peněţní tok 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DIV  konstantní hodnota dividendy 

E(RE)  očekávaný výnos vlastního kapitálu 

E(RM)  očekávaný výnos trţního portfolia 

E, VK  vlastní kapitál 

EAT  čistý zisk 

EBIT  výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky 

EBITDA výsledek hospodaření před zdaněním + odpisy + nákladové úroky 

EBT  výsledek hospodaření před zdaněním + daň z příjmu 

EE  elektrická energie 

EP  emisní povolenka 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

FCF  volný peněţní tok 

HP  hutní plyn 
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i  úroková míra 

INV  investice 

IRR  vnitřní výnosové procento 

JKV  jednorázový kapitálový výdaj 

K  počáteční kapitálový výdaj 

LDS  lokální distribuční soustava 

NPV  čistá současná hodnota 

OBL  obligace 

ODP  odpis 

OU  opravy a udrţování 

P  peněţní příjem 

p.a.  per annun – roční úroková sazba 

PI  index ziskovosti 

PM  doba návratnosti 

R  náklad kapitálu 

RD  náklady na cizí kapitál 

RE  náklady vlastního kapitálu 

RF  bezriziková sazba 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

SE  silová elektřina 

SPU  splátka úvěru     

SPV  speciální projektová firma 

T  doba ţivotnosti projektu 

t  sazba daně z příjmu 

TP  tuhé palivo 

U   úrok 

UZ  úplatný zdroj 
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V0  varianta 0 

V1  varianta 1 

VT díl  vysokotlaký díl 

VZ  vlastní zdroje 

WACC  náklady na celkový kapitál 

ZP  zemní plyn 

βE  koeficient citlivosti 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1  

 

Relevantní veličiny ovlivňující investiční projekt  

Hutní plyny   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cena Kč/GJ 40,00 40,40 40,80 41,21 41,62 42,04 42,46 42,89 43,31 43,75 44,18 

Spotřeba mil.GJ                       

V0     6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 

V1     6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 

CF=cena*spotřeba mil.Kč 

           V0     -261,6 -264,2 -266,8 -269,5 -272,2 -274,9 -277,7 -280,4 -283,2 -286,1 

V1     -266,9 -269,6 -272,3 -275,0 -277,7 -280,5 -283,3 -286,2 -289,0 -291,9 

CF
delta

 mil.Kč                       

V1 - V0   0,0 -5,3 -5,4 -5,4 -5,5 -5,6 -5,6 -5,7 -5,7 -5,8 -5,8 

 

 

Zemní plyn   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cena Kč/GJ 235,0 240,9 246,9 253,1 259,4 265,9 272,5 279,3 286,3 293,5 300,8 

Spotřeba mil.GJ                       

V0     0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

V1     0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

CF=cena*spotřeba mil.Kč                       

V0     -65,8 -67,4 -69,1 -70,8 -72,6 -74,4 -76,3 -78,2 -80,2 -82,2 

V1     -67,4 -69,1 -70,9 -72,6 -74,4 -76,3 -78,2 -80,2 -82,2 -84,2 

CF
delta

 mil.Kč                       

V1 - V0   0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,8 -1,8 -1,9 -1,9 -2,0 -2,0 -2,1 

 

 

Tuhá paliva   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cena Kč/GJ 72,0 73,80 75,65 77,54 79,47 81,46 83,50 85,59 87,73 89,92 92,17 

Spotřeba mil.GJ                       

V0     6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 

V1     7,137 7,137 7,137 7,137 7,137 7,137 7,137 7,137 7,137 7,137 

CF=cena*spotřeba mil.Kč                       

V0     -515,3 -528,2 -541,4 -554,9 -568,8 -583,0 -597,6 -612,5 -627,9 -643,6 

V1     -526,7 -539,8 -553,3 -567,2 -581,4 -595,9 -610,8 -626,1 -641,7 -657,8 

CF
delta

 mil.Kč                       

V1 - V0   0,0 -11,4 -11,7 -11,9 -12,2 -12,6 -12,9 -13,2 -13,5 -13,9 -14,2 

 



 

69 
 

Opravy a udržování   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cenový index                         

R / R"0"   1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 

Plán mil.Kč                       

V0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1 3,50%     3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

CF=cena*plán mil.Kč            

V0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1     0,0 -3,6 -3,7 -3,7 -3,8 -3,9 -4,0 -4,0 -4,1 -4,2 

CF
delta

 mil.Kč            

V1 - V0   0,0 0,0 -3,6 -3,7 -3,7 -3,8 -3,9 -4,0 -4,0 -4,1 -4,2 

 

 

Elektrická 
energie   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ceny a indexy                         

SE nákup Kč/MWh 1 220,0 1 250,5 1 281,8 1 313,8 1 346,7 1 380,3 1 414,8 1 450,2 1 486,5 1 523,6 1 561,7 

RK 
                  

tis.Kč/MW/m 66,97 68,3 69,7 71,1 72,5 73,9 75,4 76,9 78,5 80,0 81,6 

Použití sítí Kč/MWh 40,29 41,1 41,9 42,8 43,6 44,5 45,4 46,3 47,2 48,2 49,1 

SS nákup Kč/MWh 132,19 134,8 137,5 140,3 143,1 145,9 148,9 151,8 154,9 158,0 161,1 

SS lokální spotř. Kč/MWh 49,63 50,6 51,6 52,7 53,7 54,8 55,9 57,0 58,1 59,3 60,5 

OTE Kč/MWh 7,56 7,7 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2 

OZE Kč/MWh 583,00 600,5 618,5 637,1 656,2 675,9 696,1 717,0 738,5 760,7 783,5 

Decentrální výr. Kč/MWh 14,00 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,1 

V0                         

Nákup – celkem 

(distribuce) tis.MWh   70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 

Nákup - krytí 
konečné spotřeby tis.MWh   64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 

Lokální spotřeba 

(decentrální výr.) tis.MWh   561,2 561,2 561,2 561,2 561,2 561,2 561,2 561,2 561,2 561,2 

RK MW   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

V1                         

Nákup – celkem 

(distribuce) tis.MWh   38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 

Nákup – krytí 
konečné  spotřeby tis.MWh   32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 

Lokální spotřeba 

(decentrální výr.) tis.MWh   593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 

RK MW   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Odvození CF mil.Kč                       

V0  - SE     -88,5 -90,7 -93,0 -95,3 -97,7 -100,1 -102,6 -105,2 -107,8 -110,5 

 - Služby     -428,8 -441,1 -453,8 -466,9 -480,3 -494,2 -508,4 -523,1 -538,2 -553,7 

V1  - SE     -48,6 -49,8 -51,0 -52,3 -53,6 -54,9 -56,3 -57,7 -59,2 -60,7 

 - Služby     -421,9 -434,1 -446,6 -459,6 -472,9 -486,5 -500,6 -515,1 -530,0 -545,4 

CF celkem  mil.Kč                       

V0     -517,3 -531,9 -546,8 -562,2 -578,0 -594,3 -611,1 -628,3 -646,0 -664,2 

V1     -470,5 -483,9 -497,7 -511,9 -526,5 -541,5 -557,0 -542,9 -589,2 -606,1 

CF
delta

 mil.Kč                       

V1 - V0   0,0 46,9 48,0 49,2 50,3 51,6 52,8 54,1 55,4 56,8 58,1 
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Emisní povolenky   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cena povolenky                         

Cena EUR/tCO2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Kurz CZK/EUR 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Cena (cena*kurz) CZK/tCO2 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Emisní faktory                         

Emisní faktor HP tCO2/TJ   203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 

Emisní faktor ZP tCO2/TJ   54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 

Emisní faktor TP tCO2/TJ   95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Emise CO2 tis.t                       

V0 - z hutních plynů     1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 1 319,5 

       ze zemního plynu     15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

       z tuhého paliva     663,3 663,3 663,3 663,3 663,3 663,3 663,3 663,3 663,3 663,3 

V0 celkem     1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 1 997,9 

V1 - z hutních plynů     1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4 

       ze zemního plynu     15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

       z tuhého paliva     678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 

V1 celkem     2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 2 039,8 

CF celkem mil.Kč                       

V0     -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 -203,8 

V1     -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 -208,1 

CF
delta

 mil.Kč                       

V1 - V0     -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

             
 

            ´
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Příloha č. 2/1 

Analýza peněžních toků z pohledu projektu 

 

Investice z pohledu projektu (mil. Kč)  

CF mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1   -98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1 - V0   -98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Celkové rozdílové CF
delta

 za relevantní veličiny celkem (mil. Kč)  

CF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -98,3 -1 539,6 -1 574,1 -1 605,9 -1 638,5 -1 671,9 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

CF
delta

 -98,3 24,2 21,4 22,1 22,8 23,6 24,3 25,1 25,9 26,7 27,6 
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Příloha č. 2/2 

Financování vlastními zdroji  - analýza peněžních toků z pohledu investora 

 

Investice z pohledu investora (mil. Kč)  

CF mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1   -98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1 - V0   -98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Rozdílové CF (EBITDA)  za relevantní veličiny celkem (mil. Kč)  

CF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 0,0 -1 539,6 -1 574,1 -1 605,9 -1 638,5 -1 671,9 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

 

EBT = EBITDA – odpisy – úroky (mil. Kč)  

CF
delta

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -9,8 -1 557,3 -1 589,8 -1 619,6 -1 650,2 -1 681,7 -1 714,0 -1 747,2 -1 781,3 -1 816,3 -1 852,2 

V1 - V0 -9,8 6,5 5,7 8,3 11,1 13,7 16,5 19,2 21,9 24,7 27,6 

 

 Vliv na daňovou povinnost = EBT * daňová sazba 

CF
delta

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V1 - V0 -1,9 1,2 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,2 

 

Rozdílové FCF = Příspěvek investice k CF  (mil. Kč)  

FCF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -98,3 -1 539,6 -1 574,1 -1 605,9 -1 638,5 -1 671,9 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

V1-VO-TAX -96,4 23,0 20,3 20,5 20,7 20,9 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 
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Příloha č. 3 

Financování cizími zdroji - analýza peněžních toků z pohledu investora 

 

Investice z pohledu investora (mil. Kč)  

CF mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1   -1,3 -22,0 -21,4 -20,9 -20,4 -19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CF
delta

   -1,3 -22,0 -21,4 -20,9 -20,4 -19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Rozdílové CF (EBITDA)  za relevantní veličiny celkem (mil. Kč)  

CF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 0,0 -1 539,6 -1 574,1 -1 605,9 -1 638,5 -1 671,9 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

 

EBT = EBITDA – odpisy – úroky (mil. Kč)  

CF
delta

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -11,1 -1 559,6 -1 591,6 -1 620,9 -1 651,0 -1 682,0 -1 714,0 -1 747,2 -1 781,3 -1 816,3 -1 852,2 

V1 - V0 -11,1 4,2 3,9 7,0 10,3 13,4 16,5 19,2 21,9 24,7 27,6 

 

Vliv na daňovou povinnost = EBT * daňová sazba 

CF
delta

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V1 - V0 -2,1 0,8 0,7 1,3 1,9 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,2 

 

Rozdílové FCF = Příspěvek investice k CF  (mil. Kč)  

FCF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -1,3 -1 561,5 -1 595,5 -1 626,8 -1 658,9 -1 691,8 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

V1-VO-TAX 0,8 1,5 -0,7 -0,2 0,5 1,0 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 
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Příloha č. 4 

Financování vlastními a cizími zdroji - analýza peněžních toků z pohledu investora 

 

Investice z pohledu investora (mil. Kč)  

CF mil.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V1   -40,1 -13,2 -12,9 -12,6 -12,3 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CF
delta

   -40,1 -13,2 -12,9 -12,6 -12,3 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Rozdílové CF (EBITDA)  za relevantní veličiny celkem (mil. Kč)  

CF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 0,0 -1 539,6 -1 574,1 -1 605,9 -1 638,5 -1 671,9 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

 

EBT = EBITDA – odpisy – úroky (mil. Kč)  

CF
delta

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -10,6 -1 558,6 -1 590,9 -1 620,4 -1 650,7 -1 681,9 -1 714,0 -1 747,2 -1 781,3 -1 816,3 -1 852,2 

V1 - V0 -10,6 5,2 4,6 7,5 10,6 13,5 16,5 19,2 21,9 24,7 27,6 

 

Vliv na daňovou povinnost = EBT * daňová sazba 

CF
delta

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V1 - V0 -2,0 1,0 0,9 1,4 2,0 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,2 

 

Rozdílové FCF = Příspěvek investice k CF  (mil. Kč)  

FCF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V0 0,0 -1 563,8 -1 595,5 -1 627,9 -1 661,3 -1 695,4 -1 730,5 -1 766,4 -1 803,2 -1 841,0 -1 879,8 

V1 -40,1 -1 552,7 -1 586,9 -1 618,4 -1 650,7 -1 683,8 -1 706,1 -1 741,3 -1 777,3 -1 814,3 -1 852,2 

V1-VO-TAX -38,1 10,1 7,6 8,1 8,6 9,0 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 
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Příloha č. 5 Citlivostní analýza 

 

 


