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Anotace 

Cílem této diplomové práce je posouzení efektivnosti investice zavedení centrální 

klimatizace na Dole Paskov. V úvodní části je popsána charakteristika společnosti OKD, 

a.s. a Dolu Paskov. Dále jsou v práci vymezena teoretická východiska, kde jsou blíže 

popsány metody hodnocení efektivnosti investic. V další části následuje popis 

mikroklimatických podmínek důlního pracoviště, prognóza mikroklimatických podmínek 

pro léta 2015 až 2021 a popis současného stavu důlní klimatizace. Poslední část je 

věnována hodnocení efektivnosti investice za pomoci metody doby splácení, výnosnosti, 

vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty. V závěru následuje konečné 

srovnání efektivnosti investice. 

Klíčová slova: investice, efektivnost investice, metody hodnocení investic, klimatizace, 

mikroklimatické podmínky. 

 

Summary 

The aim of the thesis is to consider the effectivity of investment to central air 

conditioning. The first part describes the characteristics of OKD, a.s. and Paskov Mine. 

Further this work defined the theoretical background, which described methods 

effectiveness of investments. In the next part followed description of microclimatic 

conditions in mine work places, prognosis of microclimatic conditions for the years 2015 

to 2021 and description of the current state of mine air conditioning. Finally, we focus on 

the reviews of effectivity of investment using the method of repayment period, 

productivity, internal rate of return and net present value. In conclusion followed a final 

comparison of the effectiveness of investments. 

Keywords: investment, investment efficiency, assessment methods of investment, air 

conditioning, microclimatic conditions 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratky v českém jazyce 

ČSH  čistá současná hodnota 

ČSM  Československý svaz mládeže (dříve název dolu, dnes už jen ČSM) 

ČR  Česká republika 

DÚ  doba úhrady 

Kč  korun českých 

kWh  kilowatthodina 

kW  kilowatt 

MWh  megawatthodina 

MW  megawatt 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

 

Zkratky cizojazyčné 

EVA  Economic Value Added 

IRR   Internal Rate of Return 

MS  Microsoft 

NPV  Net Present Value 

ROI  Return on Investment 
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1 Úvod 

Rozhodování o investicích je jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších činností 

managementu společnosti. Investiční rozhodování výraznou měrou ovlivňuje budoucí 

vývoj podniku a jeho efektivnost. Investici můžeme chápat jako vynaložení zdrojů za 

účelem užitků, které jsou očekávány v delším budoucím období. 

Pro výběr a realizaci investičních projektů se používá mnoho kritérií. Tato kritéria 

jsou založena na porovnání investičních výdajů, vynaložených na projekt a ekonomických 

efektů, které realizací investice vzniknou. Nutným předpokladem správného hodnocení je 

určení předmětu hodnocení, což je vymezení systémů vstupů, výstupů, prostředků a zdrojů 

investičního celku. 

Podnik přijme pouze takovou investici (investiční projekt), kde budoucí výnosy 

plynoucí z realizace investice převýší náklady na ni vynaložené. Jelikož většinou jde o 

delší časové období, kdy je investice v provozu, musíme brát v úvahu i působení faktoru 

času. 

Cílem diplomové práce je provést hodnocení efektivnosti investice zavedení 

centrální klimatizace na důlním pracovišti Dolu Paskov. 

Důlní klimatizace je velice důležitým faktorem pro samotné fungování dolu. 

Primárně zajištuje řádné větrání a vhodné mikroklimatické podmínky na pracovišti. Pro 

zavedení centrální klimatizace hovoří velice vysoké teploty na pracovištích a nutnost 

dodržovat bezpečnostní přestávky, které vedou ke snížení produktivity práce. Společnost 

očekává i snížení úrazovosti a nemocnosti svých zaměstnanců. 

Druhá kapitola práce se zabývá charakteristikou společnosti ODK, a.s. Je zde 

věnována pozornost historii společnosti i jejímu současnému vývoji. Následně jsem se 

v práci zaměřil na Důl Paskov, ve kterém bude investiční projekt realizován. 

Třetí kapitola je věnována definici pojmu investice, jsou zde vymezeny metody, 

které jsou potřeba pro hodnocení efektivnosti investice jako metoda čisté současné 

hodnoty, metoda výnosnosti investice, doba splácení a vnitřní výnosové procento. 
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Ve čtvrté kapitole s názvem Charakteristika investice je vysvětleno, jakým 

způsobem je Důl Paskov klimatizován nyní, jsou zde vyčísleny mikroklimatické podmínky 

v důlních pracovištích a vysvětlena nutnost zavedení centrální klimatizace. 

Ke konci  práce věnuji pozornost hodnocení efektivnosti investice dle stanovených 

kritérií a závěrečnému vyhodnocení. 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí na území České 

republiky a jejím jediným vlastníkem je společnost New Word Resources Plc (NWR), se 

sídlem v Nizozemsku. Uhlí těží v hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru, jenž je 

součástí jižní Hornoslezské uhelné pánve. Mezi činnosti OKD, a.s. patří vyhledávání, 

těžba, úprava, zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a dalších 

příměsí. Takto kvalitní uhlí je možné využít pro koksování, v chemickém průmyslu, jako 

palivo a v mnoha dalších odvětvích průmyslu. 

OKD, a.s. v současnosti provozuje čtyři činné doly. Jsou to doly Karviná, Darkov, 

ČSM a důl Paskov. V roce 1994 byly závody Paskov a Staříč sloučeny v jeden celek, pod 

názvem Paskov, kde k závodu Staříč patří lokality Sviadnov, Staříč, Chlebovice a Frenštát, 

který je v současné době v konzervačním režimu. Největším hlubinným komplexem 

v České republice je důl Karviná, který vznikl sloučením původního dolu Lazy a ČSA. Důl 

Karviná má tři dobývací prostory, které se nacházejí v katastrálních územích měst Karviná, 

Orlová a obcí Dětmarovice a Doubrava. Darkov je druhým největším hlubinným 

komplexem v České republice a jeho dobývací prostory zahrnují katastrální území 

Karviné, Stonavy, Albrechtice a Horní Suché. Důl ČSM je rozdělen na dvě lokality sever a 

jih. Dobývací prostor dolu ČSM je rozprostřen na katastrálních územích Stonavy, 

Chotěbuzi, Albrechtic a Karviné. [8] 

V následujícím obrázku 1 je vidět rozmístění jednotlivých dolů. 

 

Obrázek 1: Mapa působení společnsoti OKD, a.s., Zdroj: [11] 
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Z obrázku 1 je patrné, že umístění jednotlivých dolů je v blízkosti velkých měst 

Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná. Tato skutečnost dělá ze společnosti OKD, a.s. jednoho 

z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Průměrný počet zaměstnanců 

společnosti v roce 2012 byl 13 068 pracovníků a průměrná mzda byla ve společnosti 

37 149 Kč. [10] 

Hlubinná těžba probíhá na osmi dobývacích prostorech ve složitých geologických 

podmínkách sahajících do hloubek několika set metrů. Přesnější informace o produkci, 

těžbě a stavu zásob jednotlivých dolů jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Doly OKD, a.s. v číslech 

Důl Rozloha dobývacího 

prostoru ( km
2
) 

Produkce v roce 

2012 (mil. tun) 

Zásoby (mil. tun)  

Karviná 32,2 4,01 61,82 

Darkov 25,9 2,97 54,43 

ČSM 22,1 2,87 32,28 

Paskov 105,7 0,95 19,95 

Celkem 185,9 10,80 168,48 

Zdroj: http://www.okd.cz/files/dokums_presskit/okd_factsheet_2012_cz.pdf 

V tabulce 1 jsou veškeré údaje zaznamenány do roku 2012. Rozloha dolu Paskov je 

včetně dobývacího prostoru Frenštát, který je v současnosti zakonzervován. Vytěžitelné 

zásoby jsou zaznamenány dle celostátního výkazu Geo. (MŽP) V3-01 vycházejícího 

z dlouhodobého výhledu těžby do roku 2039 zpracovaného v roce 2012. [8] 

Cílem práce je zhodnocení přínosu zavedení centrální klimatizace na důlním 

pracovišti závodu Staříč dolu Paskov. Dále se v práci zaměříme na důl Paskov, kterým se 

budeme výhradně zabývat. 

2.1 Důl Paskov 

Důl Paskov má jednu aktivní šachtu ve Staříči a je jediným činným dolem na 

Ostravsku. Původní paskovský závod byl založen v roce 1961 a do provozu byl uveden o 

čtyři roky později v roce 1965. Paskovský důl byl uzavřen v roce 1999. Závod Staříč byl 
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založen v roce 1963 a do provozu byl uveden v roce 1970. V roce 1994 byly závody 

Paskov a Staříč sloučeny do jednoho pod názvem Paskov. 

Důl Paskov se nachází přibližně dvacet kilometrů jižně od Ostravy a produkuje 

velice kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti tvoří důl Paskov lokality Staříč a 

Chlebovice. Do organizační struktury dolu je nutné začlenit i důl Frenštát, který je 

udržován v konzervačním režimu 

Rozloha důlního pole mimo důl Frenštát je přibližně 42 km
2
 a největší absolutní 

hloubku vykazuje vztažná jáma závodu Staříč, která má 1155 m. Průměrný stav vlastních 

zaměstnanců v roce 2012 byl 2618 a zaměstnanců dodavatelských firem 555. 

V tabulce 2 je uvedena těžba uhlí v letech 2010 až 2012. 

Tabulka 2: Těžba uhlí v dole Paskov v letech 2010-2012 

Důl Těžba surová (10
3
 t) Těžba odbytová (10

3
 t) 

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Důl Paskov 1948 2146 1996 1028 1103 797 

Zdroj: internetové stránky společnosti OKD [11] 

2.1.1 Důl Paskov v současnosti 

Jak už bylo uvedeno výše, důl Paskov produkuje velice kvalitní koksovatelné uhlí. 

Cena koksovatelného uhlí v roce 2012 čtvrtletně klesala po celý rok a ve srovnání s rokem 

2011 se propadla o 24 %. S tímto faktem samozřejmě souvisí propad tržeb za koksovatelné 

uhlí o více než čtvrtinu. Situace na trhu s koksovatelným uhlím se nijak výrazně nelepší 

a společnost OKD, a.s. se uchýlila k restrukturalizaci společnosti, společně se změnou 

řízení a zjednodušení managementu. [9] 

V listopadu roku 2013 předala společnost OKD, a.s. ministrovi průmyslu 

a obchodu v demisi Ciencialovi studii řešení situace v podniku, kde plánuje uzavření dolu 

Paskov na konci roku 2014, pokud stát nijak nezasáhne. S tímto krokem samozřejmě 

nesouhlasí odboráři společnosti, někteří uznávaní odborníci a většina široké veřejnosti.  
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3 Teoretická východiska 

Investice může být jednoduše charakterizována jako odložená spotřeba 

do budoucna. V podnikové ekonomice je investování „samostatná činnost podniku jako 

vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím 

období“.[1]  

Hlavním rozdílem mezi běžným provozním rozhodováním a investicemi tedy je to, 

že chyby vzniklé provozním rozhodováním můžeme obvykle napravit, zatímco investiční 

rozhodnutí má dlouhodobé účinky. Nesprávně zvolená a neefektivní investice může přivést 

společnost do finančních problémů nebo dokonce k úpadku. Pokud chce podnik být 

efektivní a obstát v konkurenci, bez investic se neobejde. Při rozhodování o přijetí 

investice, se musí brát v úvahu zejména dva problémy: 

 faktor času, 

 vyrovnat se s nejistotou a rizikem investice. 

Tato práce se zabývá zhodnocením efektivnosti investice ve výrobním podniku. 

Proto se zaměříme na hmotné investice, které jsou v tomto odvětví nejčastější. Hmotnou 

investicí rozumíme celkové vynaložené výdaje na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci 

nebo obnovu majetku. V praxi to znamená především výměnu zastaralého a opotřebeného 

zařízení, ekologické investice, zavedení nových technologií, výstavbu nových provozů. 

Z hlediska toho, zda výrobní kapacitu rozšiřujeme nebo obnovujeme, rozlišujeme: 

 rozšiřovací investici (rozšíření výrobní kapacity, zavedení nové 

technologie, výzkum a vývoj nového výrobku, investice do ochrany 

životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí), 

 obnovovací investice (obnova a náhrada výrobního zařízení, snížení 

nákladů pomocí výměny zařízení). [2] 

3.1 Hodnocení investice v podniku 

Pro výběr a realizaci investičních projektů se používá mnoho kritérií. Tato kritéria 

jsou založena na porovnání investičních výdajů, vynaložených na projekt a ekonomických 

efektů, které realizací investice vzniknou. Nutným předpokladem správného hodnocení je 

určení předmětu hodnocení, což je vymezení systémů vstupů, výstupů, prostředků a zdrojů 

investičního celku. Pro hodnocení je potřeba stanovit srovnávací základy hodnocení, které 
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budou vycházet z výchozího stavu, tedy situace, v nichž by nedošlo k realizaci investice 

a cílového stavu s dopady realizace investice. Efekty realizace investice jsou vyvozovány 

z rozdílů těchto stavů. Dále je důležité určit moment, ke kterému má být vyhodnocení 

určeno. Z praktických důvodů je nejčastěji tímto momentem uvedení investice do provozu. 

Kritéria hodnocení investic mohou být rozdělena podle různých hledisek. 

Na obrázku 2 je uvedeno členění podle ekonomického efektu podniku a faktoru času. 

 

Obrázek 2: Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů, 

Zdroj:[3] 

U účetních kritérií jsou základem údaje z výkazu zisku a ztráty. Efektem jsou účetní 

veličiny, jako jsou náklady a zisk. U kritérií, která jsou založena na nákladovém přístupu, 

se za výsledný efekt projektu považuje úspora nákladů. U kritérií, založených na zisku je 

efektem zisk. 

Efekt projetu vycházející z finančních toků je založen na příjmech a výdajích 

z investice. Je založený na skutečných finančních tocích spojených s realizací projektu. 

Finanční toky jsou nejčastěji vyjádřeny jako rozdíl provozních příjmů a kapitálových 

výdajů na investici. 

Rozdíl mezi statickými a dynamickými kritérii spočívá v zohlednění faktoru času. 

Statické kritéria faktor času nezohledňují a vycházejí z nominálních hodnot. U 

dynamických kritérií je zohledňován faktor času, jsou to kritéria založená na diskontování 

budoucích příjmů a výdajů z investičních projektů. [3] 

Ekonomická kritéria hodnocení 
ivestičních projektů 

S ohledem na faktor času 

Statická 

Dynamická 

S ohledem na formu 
efektu 

Účetní 

Finanční toky 
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Statické metody se používají u méně významných projektů s krátkou dobou 

životnosti, nebo v případech kdy diskontní faktor je velmi nízký a podniku z investice 

nehrozí prakticky žádné riziko. 

K hodnocení investic se nejčastěji využívají tyto metody: 

 metoda doby návratnosti, 

 metoda výnosnosti investice, 

 metoda vnitřního výnosového procenta, 

 metoda čisté současné hodnoty. [7] 

3.1.1 Doba návratnosti investice 

Návratnost investice, která je v odborné literatuře také označována jako doba 

úhrady (DÚ), můžeme formulovat jako statické i dynamické kritérium, tedy 

nediskontovaně nebo diskontovaně. Návratnost investice je definována jako časový 

interval, za který dochází k úhradě veškerých jednorázových kapitálových výdajů na 

investiční projekt kumulovanými provozními příjmy od začátku investičního projektu. [3] 

Propočet statické doby úhrady je prováděn pomocí průměrných ročních provozních 

příjmů takto: 

   
                    

           
           

(1) 

kde DÚ - doba úhrady. 

U dynamické verze doby úhrady je zohledněn faktor času a je formulován takto: 

∑    

  

   

            

(2) 

kde FCFt - peněžní toky z investice v jednotlivých letech, 

 R - náklady kapitálu, 

 JKV - jednorázové kapitálové výdaje na investici. [2] 
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3.1.2 Výnosnost (ziskovost, rentabilita) investice 

Zisk se považuje za efekt z investice. Vychází se z toho, že změny v objemu výroby 

a změny v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou v zisku. Výnosnost investice 

vypočítáme takto: 

    
  

  
 

(3) 

kde Zr - průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

 IN - náklady na investici. [2] 

Jelikož se ve vzorci používá průměrný roční zisk, můžeme takto srovnávat i 

projekty s různou dobou životnosti a s odlišnou výší investičních nákladů. Metoda také 

nebere v úvahu všechny peněžní příjmy z investice (celé cash flow), ale pouze zisk. 

Nepočítá se s odpisy a nebere rovněž v úvahu působení času. Je to statická metoda, přesto 

se v praxi používá velice často, neboť ukazatel ziskovosti je stejné konstrukce jako 

ukazatele výnosnosti kapitálu (ROA, ROE). [2] 

3.1.3 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta udává takovou roční průměrnou sazbu k, při 

které se současná hodnota provozních peněžních toků rovná kapitálovým výdajům na 

investici. Vnitřní výnosové procento vypočítáme podle tohoto vztahu: 

        

∑
   

      

 

   

    

Vztah (4) se může formulovat i takto, 

          

(4) 

(5) 

 

(6) 

kde PVCF -současná hodnota cash flow (výnosu z investice), 

 CF - očekáváná hodnota cash flow v období t, 

 IN - náklady na investici. [2] 

Při tomto výpočtu hledáme číslo respektive diskontní míru a budeme postupovat 

metodou pokus omyl, tedy pomocí iteračního přibližování algoritmů. Pro výpočet můžeme 
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použít i finanční funkce míra výnosnosti (hodnoty; odhad) v aplikaci MS Excel. První 

parametr Hodnoty slouží k zadání finančních toků z investice, druhý parametr odhad slouží 

jako výchozí hodnota hledaného vnitřního výnosového procenta. Tuto hodnotu není třeba 

zpravidla zadávat. [3] 

„Je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko (WACC), 

je projekt přes své riziko přijatelný. Je-li celá investice na úvěr, mělo by být vnitřní 

výnosové procento vyšší, než je úroková míra.“ [2] Výhodou této metody je, že počítáme 

s finančními toky investice a je respektován faktor času. Nevýhodou metody vnitřního 

výnosového procenta je to, že pokud peněžní toky v průběhu životnosti projektu mění své 

znaménko (v některém roce po oživení investice převýší výdaje příjmy), můžeme dostat 

více hodnot. V tomto případě je doporučeno metodu nepoužívat a investici hodnotit podle 

jiné metody jako například podle metody čisté současné hodnoty nebo metody EVA. [2] 

3.1.4 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) prezentuje rozdíl současné hodnoty 

všech budoucích peněžních příjmů z projektu (po oživení projektu) a současné hodnoty 

výdajů vynaložených na investiční projekt (do oživení projektu). Pod pojmem čistá 

současná hodnota je myšleno, že se jedná o přebytek, tedy od současné hodnoty 

provozních příjmů jsou odečteny vložené kapitálové výdaje na investici. Vztah pro čistou 

současnou hodnotu lze napsat takto: 

            ∑
   

      

 

   

    
(7) 

kde NPV - čistá současná hodnota (Net Present Value), 

 PVCF - současná hodnota cash flow (výnosu z investice), 

 CF - očekáváná hodnota cash flow v období t, 

 IN - náklady na investici. [2] 

Zajímavý poznatek ze studií, které se týkají uplatnění jednotlivých kritérií 

v zahraničí, tak i v tuzemsku je, že jedna třetina projektů je hodnocena dle NPV a dvě 

třetiny pomocí DÚ. Je k zamyšlení, co může být příčinou této skutečnosti. Ukázalo se, že 

důvodem není ani náročnost výpočtu, interpretace, dostupnost vstupních dat, nýbrž 
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struktura projektů v ekonomice. Platí totiž, že zhruba jedna třetina projektů je 

dlouhodobých, vyhodnotitelných pomocí NPV a dvě třetiny krátkodobých, 

vyhodnotitelných DÚ. [3] 

3.1.5 Náklady na kapitál 

Náklady na kapitál jsou velice důležitým faktorem při hodnocení projektů. 

Využívají se jako diskontní míra při výpočtu současné hodnoty peněžních toků z investice. 

Pokud podnik financuje investici vlastním kapitálem, pak náklady je požadovaný výnos 

z kapitálu (např. dividendy). Je-li investice financována pomocí cizích zdrojů (obligace, 

úvěr), náklad je úrok z úvěru nebo náklady na obligaci. Nejčastějším případem je, že 

podnik používá kombinovaný způsob financování. Část investičních nákladů je financován 

vlastními zdroji a část cizími. Kapitálové náklady se vyjadřují procentem. Vztah pro 

průměrné kapitálové náklady lze vypočítat podle vzorce: 

                        (7) 

kde k0 - průměrná míra kapitálových nákladů podniku, 

 ki - úroková míra pro nové úvěry před zdaněním, 

 t - míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem, 

 kp - míra nákladů na prioritní akcie 

 ke - míra nákladů na nerozdělený zisk a základní kapitál, 

Wi, Wp, We - váhy jednotlivých kapitálových složek. [2] 
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4 Charakteristika investice 

V současnosti jsou na Dole Paskov podmínky důlního mikroklimatu takového rázu, 

že již není možné vystačit s přirozenou úpravou mikroklimatu důlních větrů. S narůstající 

hloubkou důlního pracoviště progresivně narůstá původní teplota hornin a to mnohem 

razantněji, než se dosud uvažovalo. Poslední měření ukázalo, že teploty hornin v nejnižších 

partiích dosahují až 50°C. Tento fakt zapříčiňuje nutnost bezpečnostních přestávek v práci 

z důvodu zhoršených mikroklimatických podmínek, a s tím automaticky snižující 

se produktivitu práce na pracovišti.[5] 

4.1 Mikroklimatické podmínky  

Mikroklimatické podmínky v důlních pracovištích upravuje Nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Nepříznivé 

mikroklimatické podmínky na pracovišti negativně působí na organismy, které se v důlním 

pracovišti pohybují. Pokud mikroklimatické podmínky na pracovišti překročí hodnoty 

stanovené ve výše uvedeném nařízením vlády, je nutné stanovit režim práce a odpočinku 

v délce minimálně 30 minut mezi jednotlivými pracovními cykly. Každý měsíc provádí 

autorizovaná laboratoř měření mikroklimatických podmínek a na základě těchto výsledků 

se stanovují příslušná opatření. Zhoršené mikroklimatické podmínky nejsou v důlních 

pracovištích nijak výjimečné a jejich zlepšování je nyní prováděno nasazováním chladících 

klimatizačních jednotek, které usilují o zvýšení bezpečnosti a produktivity práce.  

Společnost OKD zhoršeným mikroklimatickým podmínkám věnuje velkou 

pozornost. Množství investic, které byly vloženy do klimatizace v letech 2002 - 2008 bylo 

cca 775 mil. Kč. I přes tyto obrovské investice, s postupným dobýváním uhlí ve větších 

hloubkách je chladící výkon nasazovaných klimatizačních jednotek nedostačující a stále 

častěji je nutné dodržovat bezpečnostní přestávky. [4] 

4.2 Prognóza mikroklimatických podmínek Dolu Paskov, závěrečná etapa 2015 a 

2021 

Prognózu mikroklimatických podmínek Dolu Paskov vypracoval Institut 

hornického inženýrství a bezpečnosti, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava. 

V následujících tabulkách č. 3, 4, 5 a 6 jsou uvedeny předpoklady mikroklimatických 

podmínek bez využití klimatizačních jednotek a s využitím mobilních klimatizačních 

jednotek. 
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Symboly v záhlaví tabulek: 

Ts - suchá teplota vzduchu na pracovišti 

Tv - vlhká teplota vzduchu na pracovišti 

φ - relativní vlhkost (%) 

v - rychlost proudění vzduchu na pracovišti 

tsm - dlouhodobě únosná práce 

tmax - krátkodobě únosná práce 

Tabulka 3:Mikroklimatické podmínky bez použití klimatizačních jednotek, závěrečná etapa 

2015 

Pracoviště 

Ts Tv φ v tsm tmax Počet 

přestávek °C °C % m s
-1

 min min 

porub 080 205 32,3 28,8 77 1,7 317 73 4 

ražba tř. 080 5254 29,6 23,3 58 0,3 448 448 0 

porub 084 273 32,3 26,9 66 2,6 315 149 2 

ražba tř. 084 5259 28,8 19,9 43 0,3 480 480 0 

porub 080 210 34,7 29,6 69 2,5 278 46 6 

ražba tř. 080 5255 30,0 23,7 59 0,3 448 448 0 

ražba př. 2253/1 27,9 19,9 47 0,3 480 480 0 

ražba tř. 074 5357 32,2 21,3 37 0,3 339 339 0 

ražba k. 074 3798 30,8 23,2 52 0,7 417 417 0 

ražba tř. 074 5357/1 34,7 26,8 54 0,3 291 94 3 

porub 074 797 32,9 29,1 75 1,8 305 70 4 

porub 063 606/1 31,8 28,2 76 2,4 314 67 4 

ražba tř. 063 7356/2 29,8 23,5 59 0,3 448 448 0 

ražba tř. 063 5350 30,5 23,7 56 0,3 448 448 0 

porub 063 607 33,0 29,3 76 1,6 304 53 5 

ražba tř. 063 5350/2 36,3 31,8 72 0,3 279 35 7 

ražba tř. 059 5344 28,7 24,7 72 0,3 376 376 0 

porub 041 628 31,4 26,7 69 1,6 333 333 0 

ražba tř. 121 5440 27,4 21,8 61 0,3 480 480 0 

ražba tř. 121 5442 26,3 19,0 49 0,3 480 480 0 

ražba tř. 112 7453/1 25,4 19,0 53 0,3 480 480 0 

ražba tř. 112 5445 29,5 20,8 44 0,3 448 448 0 

ražba tř. 112 5443 30,4 23,1 53 0,3 448 448 0 

porub 112 403 33,9 30,6 79 2,4 288 288 7 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje podniku OKD 
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Tabulka 3 ukazuje jednotlivá pracoviště bez použití klimatizačních jednotek. Na 

některých pracovištích je počet přestávek až tak vysoký, že vede k zákazu práce. V tabulce 

4 jsou stejná pracoviště s  nasazením mobilních klimatizačních jednotek. 

Tabulka 4:Mikroklimatické podmínky s použitím klimatizačních jednotek, závěrečná etapa 2015 

Pracoviště 

Ts Tv φ v tsm tmax Počet 

přestávek °C °C % m s
-1

 min min 

porub 080 205 29,1 25,4 74 1,7 420 420 0 

ražba tř. 080 5254 25,6 19,5 56 0,3 480 480 0 

porub 084 273 29,0 23,7 64 2,6 480 480 0 

ražba tř. 084 5259 25,5 16,7 39 0,3 480 480 0 

porub 080 210 26,7 21,9 65 2,5 480 480 0 

ražba tř. 080 5255 25,6 19,7 57 0,3 480 480 0 

ražba př. 2253/1 24,1 16,7 45 0,3 480 480 0 

ražba tř. 074 5357 29,2 18,4 34 0,3 480 480 0 

ražba k. 074 3798 30,8 23,2 52 0,7 417 417 0 

ražba tř. 074 5357/1 29,8 22,1 51 0,3 448 448 0 

porub 074 797 28,6 25,0 74 1,8 420 420 0 

porub 063 606/1 27,5 24,0 75 2,4 480 480 0 

ražba tř. 063 7356/2 25,9 19,9 57 0,3 480 480 0 

ražba tř. 063 5350 26,9 20,2 53 1,6 480 480 0 

porub 063 607 28,8 25,3 75 0,3 420 420 0 

ražba tř. 063 5350/2 29,1 24,5 68 0,3 426 426 0 

ražba tř. 059 5344 24,4 20,5 70 0,3 480 480 0 

ražba tř. 121 5440 23,4 17,9 57 0,3 480 480 0 

ražba tř. 121 5442 22,0 14,8 44 0,3 480 480 0 

ražba tř. 112 5445 26,0 17,4 40 0,3 480 480 0 

ražba tř. 112 5443 24,2 16,7 45 0,3 480 480 0 

porub 112 403 23,9 20,6 74 2,4 480 480 0 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje OKD 

Z tabulky 4 vyplývá, že pro vytvoření vhodných mikroklimatických podmínek je 

potřeba na pracoviště instalovat mobilní klimatizační jednotky. Dle prognózy je potřeba 

navýšit počet těchto jednotek z 12 na 19 kusů. Tento stav se však pohybuje na hranici 

možností využívání strojního chlazení mobilními klimatizačními jednotkami. [4] 

Další část prognózy mikroklimatických podmínek byla zhotovena k 1. 1. 2021. 

Některá ražená důlní díla neměla ještě v době zpracování studie přidělena identifikační 



Bc. Marcel Suchánek: Hodnocení efektivnosti investice na Dole Paskov 

2014  15 

 

čísla, proto byl použit podrobnější způsob popisu 7 porubů a 18 ražených důlních děl. 

V tabulce 5 jsou uvedena jednotlivá pracoviště bez použití klimatizačních jednotek. 

Tabulka 5: Mikroklimatické podmínky bez použití klimatizačních jednotek, závěrečná etapa 2021 

Pracoviště 

Ts Tv φ v tsm tmax Počet 

přestávek °C °C % m s
-1

 min min 

ražba TT porubu 080 207/1 

080 207/1 

25,2 16,7 40 0,3 480 480 0 

porub 080 208/2 29,8 24,8 66 1,9 393 393 0 

porub 080 207 29,9 25,1 67 1,9 393 393 0 
ražba VT porubu 080 206 

080 206 

31,8 27,6 72 0,3 323 94 3 

ražba VT porubu 080 224 31,7 28,8 81 0,3 322 56 5 

ražba centr. Odtěžení ze sloje 080 26,1 17,2 39 0,3 480 480 0 

ražba ÚT porubu 088 461 26,8 20,5 55 0,3 480 480 0 

ražba do sloje 065 28,3 20,4 47 0,3 480 480 0 

porub 074 711 33,5 28,0 65 2,0 290 89 3 

porub 074 707/1 34,0 27,9 62 1,9 293 100 2 

ražba do sloje 065 II 31,2 21,9 43 0,3 394 394 0 

porub 076 783 34,4 29,3 68 2,1 289 60 4 

ražba TT porubu 076 784 29,9 23,6 58 0,3 448 448 0 

porub 074 801/1 35,6 32,2 78 1,9 270 29 9 

ražba 074 7250 30,3 25,9 70 0,3 351 291 1 

ražba 071 5341 30,9 24,5 58 0,3 394 394 0 

ražba TT porubu 063 609/1 33,3 28,2 68 0,3 312 91 3 

ražba ÚT porubu 063 609 33,0 28,8 72 0,3 311 69 4 

porub 063 608/1 38,4 33,7 72 0,3 248 23 10 

ražba VT porubu 063 609/1 43,9 37,8 68 0,3 246 24 10 

ražba VT ze sloje 088 24,1 17,2 49 2,1 480 480 0 

ražba VT ze sloje 088 II 24,2 16,5 43 0,3 480 480 0 

ražba TT ve sloji 088 25,4 16,9 40 0,3 480 480 0 

ražba ÚT porubu 071 776/1 34,2 27,4 59 0,3 302 148 2 

ražba VT porubu 071 776/1 36,7 34,3 85 0,3 268 21 12 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroj podniku OKD 

Na pracovištích se pohybuje počet nutných přestávek v rozmezí 1 až 12. Takto 

vysoká nutnost bezpečnostních přestávek je nežádoucí a pro pracovníky životu 

nebezpečná, proto vede k zákazu práce na pracovišti. V tabulce 6 jsou stejná pracoviště po 

nasazení chladícího zařízení. 
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Tabulka 6:Mikroklimatické podmínky s použitím klimatizačních jednotek, závěrečná 

etapa 2021 

Pracoviště 

Ts Tv φ v tsm tmax Počet 

přestávek °C °C % m s
-1

 min min 

ražba TT porubu 080 207/1 

080 207/1 

25,2 16,7 40 0,3 480 480 0 

porub 080 208/2 25,5 20,8 64 1,9 480 480 0 

porub 080 207 25,7 21,0 64 1,9 480 480 0 
ražba VT porubu 080 206 

080 206 

25,6 21,5 69 0,3 426 426 0 

ražba VT porubu 080 224 29,6 26,4 77 0,3 350 148 2 

ražba centr. Odtěžení ze sloje 080 26,1 17,2 39 0,3 480 480 0 

ražba ÚT porubu 088 461 26,8 20,5 55 0,3 480 480 0 

ražba do sloje 065 28,3 20,4 47 0,3 480 480 0 

porub 074 711 29,3 24,0 64 2,0 480 480 0 

porub 074 707/1 29,8 23,8 61 1,9 442 442 0 

ražba do sloje 065 II 26,7 17,7 39 0,3 480 480 0 

porub 076 783 25,9 21,2 65 2,1 480 480 0 

ražba TT porubu 076 784 25,4 19,3 56 0,3 480 480 0 

porub 074 801/1 27,5 24,2 76 1,9 480 480 0 

ražba 074 7250 25,3 21,4 70 0,3 480 480 0 

ražba 071 5341 27,1 20,5 54 0,3 480 480 0 

ražba TT porubu 063 609/1 28,8 24,0 67 0,3 426 426 0 

ražba ÚT porubu 063 609 25,2 21,2 70 0,3 480 480 0 

porub 063 608/1 27,4 23,0 68 2,1 480 480 0 

ražba VT porubu 063 609/1 32,2 25,4 57 0,3 339 339 0 

ražba VT ze sloje 088 24,1 17,2 49 0,3 339 339 0 

ražba VT ze sloje 088 II 24,2 16,5 43 0,3 480 480 0 

ražba TT ve sloji 088 25,4 16,9 40 0,3 480 480 0 

ražba ÚT porubu 071 776/1 25,0 18,4 51 0,3 480 480 0 

ražba VT porubu 071 776/1 23,1 20,8 81 0,3 480 480 0 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje OKD 

Pro vhodné mikroklimatické podmínky na výše popsaných pracovištích je potřeba 

navýšit kapacitu mobilních klimatizačních jednotek DV 150 na 22 při celkovém chladícím 

výkonu 3300 kW. Tento stav klimatizace se však pohybuje za hranicí možností využívání 

strojního chlazení mobilními klimatizačními jednotkami. [4] 

Tabulky 3, 4, 5, a 6 ukazují pracoviště Dolu Paskov bez mobilní klimatizace a 

s nasazením mobilní klimatizace. Některá pracoviště by bez použití účinné klimatizace 
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nebyla schopna provozu, protože na daných pracovištích jsou mikroklimatické podmínky 

nevhodné pro vykonávání práce. Dalším důležitým faktem je, že pro výpočet 

mikroklimatických podmínek pro dané pracoviště byly použity průměrné roční teploty, 

nikoliv skutečně dosahované. V letních měsících lze očekávat vyšší teploty větrního 

proudu, čímž dojde ještě k většímu zhoršení mikroklimatických podmínek na pracovištích 

a potřebný chladící výkon předaný na pracoviště vzroste na cca 5 MW. Je tedy nutné zvážit 

ekonomický přínos zavedení centrálního chlazení důlních větrů pro oblast Staříč 

a mezioblastně zapojená samostatná větrní oddělení Staříč a Chlebovice. Jako vhodná 

varianta centrálního chlazení větrů se jeví centrální klimatizace s chlazením na povrchu 

a s rozvodem zchlazených větrů izolovanými rozvody pro daná pracoviště. 

4.3 Klimatizace důlního pracoviště  

Klimatizování v dole rozumíme „úpravu důlního ovzduší chlazením, ohříváním, 

vlhčením nebo vysoušením větrů za účelem dosažení vhodného tepelně vlhkostního 

mikroklimatu na pracovišti“. [6] 

Na dolech OKD se využívají chladící technologie, které fungují na principu 

vypařování chladiva v kondenzačních výparnících. Toto zařízení lze rozdělit podle 

způsobu přenosu chladu do důlních větrů na mobilní s přímým chlazením a stacionární 

s nepřímým chlazením. Dále se technologie rozdělují podle odvodu kondenzačního tepla 

(energie spotřebované kompresorem) na: 

 s otevřeným okruhem chladící vody, 

 s uzavřeným okruhem chladící vody. 

Společnost OKD využívá tyto základní chladicí systémy: 

 mobilní úsekové s přímým chlazením s okruhem otevřeným, 

 mobilní úsekové s přímým chlazením s okruhem uzavřeným, 

 stacionární patrové s nepřímým chlazením, 

 centrální chladící klimatizace s výrobou chladu na povrchu. 

Výhodou technologie přímého mobilního chlazení důlních větrů s otevřeným 

okruhem je velice rychlá instalace v důlním díle a finanční náročnost strojního zařízení. 

Mezi hlavní nevýhody patří velká technická náročnost na údržbu a zranitelnost zařízení 

v důlním provozu.  
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U přímého mobilního chlazení s uzavřeným okruhem jsou výhody a nevýhody 

podobné jako u chlazení s otevřeným okruhem. Investiční náročnost se ale navyšuje 

o náklady na zpětné chladiče a potrubí na chladící vodu. 

Stacionární úsekové chlazení s nepřímým chlazením důlních větrů (chladící stroje 

jsou pevně umístěny a chladiče větrů jsou pohyblivé) potřebuje pro svou instalaci speciálně 

vybudovanou provozovnu a odborné pracovníky. Výhody této technologie spočívají 

v jednoduché obsluze a menší poruchovosti zařízení. [5] 

Centrální klimatizace vyžaduje velkou investiční náročnost, kdy je velice důležité 

před rozhodnutím o instalaci mít kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci. Je také 

nutné vybudovat speciální provozovnu, která může být umístěná na povrchu nebo přímo 

v dole. Díky centrální strojovně má klimatizace velký chladící výkon a velice nízkou 

poruchovost, protože není nutné zařízení přemisťovat na jednotlivá pracoviště. [5] 

4.4 Současný stav důlní klimatizace na Dole Paskov 

Pro strojní chlazení pracovišť na Dole Paskov se využívá tzv. přímý způsob 

chlazení důlních větrů stacionárním chladícím zařízení DV 150, které se během provozu 

musí přemísťovat, vyžaduje náročnou péči s ohledem na freonovou náplň a je velice 

náročné na údržbu. 

V současné době je evidenční stav zařízení DV 150 na Dole Paskov dvanáct kusů 

stacionárních chladících zařízení, která jsou na jednotlivá pracoviště nasazována dle 

aktuálních mikroklimatických podmínek. Šest kusů s otevřeným průtokem vody do odpadu 

a šest kusů s uzavřeným způsobem se zpětnými chladiči. Limitujícím faktorem při použití 

otevřeného okruhu chlazení větrů je kapacita vypouštění odpadních vod do řeky Ostravice. 

Tato kapacita je maximálně 200 m
3
/hod, což v přepočtu na měsíc je 140 tisíc m

3
 měsíčně. 

Navíc odebírání kondenzačního tepla přímým průtokem vody tvoří 45% z celkového 

čerpání odpadních vod z dolu, v letních měsících je to dokonce až 59%. Pro uzavřený 

systém s vodním oběhem při odvádění kondenzačního tepla od stacionárních chladicích 

zařízení jsou důležitou součástí zpětné chladiče, ve kterých dochází k převodu tepla 

do výdušných větrů. Odvod kondenzačního tepla zpětných chladičů probíhá především 

odpařováním vody na trubkovicích. O účinnosti přenosu tepla rozhoduje tedy čistota 

trubkovic. Za dobu využívání zpětných hladičů neprošel ještě žádný chemickou očistou, 

takže jejich účinnost bude menší, než uvádí jejich jmenovitý výkon.  
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 Z ekonomického hlediska je šest kusů zařízení DV 150 odepsáno úplně a šest kusu 

z 56 %. Nejstarší DV 150 má 15 let a provozuschopnost zařízení je udržována zvýšenými 

opravami. V létech 2010 až 2012 bylo nově pořízeno pět kusů DV 150. 

4.4.1 Hodnocení chladícího zařízení DV 150 

V současnosti se využívá pro chlazení důlních větrů na pracovišti Dolu Paskov 12 

kusů chladícího zařízení DV 150 a 4 zpětné chladiče. Z mikroklimatických prognóz, které 

byly vypočítány pro roky 2015 a 2021 je zřejmé, že počet klimatizačních jednotek je nutné 

navýšit na 19 respektive 22 ks a počet zpětných chladičů na 6 respektive 7 kusů. 

V následujících tabulkách budou vypočteny náklady na pořízení a provoz tohoto zařízení. 

V tabulce 7 je uveden výčet nutných investičních výdajů na chladící zařízení do 

roku 2021. 

Tabulka 7: Přehled nutných investičních výdajů na zařízení DV 150 do roku 2021 

Položka Jednotka Počet 

Obměna zastaralých zařízení ks 5 

Nákup - DV 150 (rok 2015) ks 6 

Nákup -  zpětný chladič ks 2 

Nákup - DV 150 (rok 2021) ks 3 

Nákup -  zpětný chladič ks 1 

Cena DV 150 Kč/ks 3 500 000 

Cena zpětného chladiče Kč/ks 1 500 000 

Celkem Kč 53 500 000 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Z tabulky 7 je patrné, že společnost OKD bude nucena v následujících letech 

zakoupit čtrnáct nových zařízení DV 150 a 3 zpětné chladiče. Životnost investice v celkové 

výši 53 500 000 Kč je stanovena na 10 let, proto bude nutné v budoucnu některé stroje 

ještě jednou obměnit. V tabulce 8 je uveden počet chladících zařízení, které bude nutné 

nasazovat na Dole Paskov v letech 2015 – 2021. 
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Tabulka 8: Počet chladících zařízení 

Položky Jednotka Současný 

stav 

Rok 2015 Rok 2021 

Počet chladniček ks 12 19 22 

Počet nasazovaných chladniček ks 12 19 22 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Počet chladících zařízení vzroste podle tabulky 8 téměř dvojnásobně. S tímto 

nárůstem souvisí i spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie pro otevřený okruh 

chlazení důlního pracoviště je 78 kW/hod a u uzavřeného okruhu je spotřeba elektrické 

energie 150 kW/hod na jedno chladící zařízení. Spotřeba technologické vody je 16 m
3
/hod. 

Pro lepší přehlednost je v tabulce 9 uvedena spotřeba elektrické energie a vody za rok. 

Tabulka 9: Spotřeba energie 

Položka Jednotka Současný stav Rok 2015 Rok 2021 

Počet ledniček ks 12 19 22 

-otevřený okruh ks 6 12 14 

-uzavřený okruh ks 6 7 8 

Spotřeba energie-otevřený okruh 

Elektřina kW/hod 78 78 78 

Provozní voda m
3
/hod 16 16 16 

Spotřeba energie-uzavřený okruh 

Elektřina kW/hod 150 150 150 

Počet provozních dnů den/rok 351 351 351 

Provozní hodiny hod/den 24 24 24 

Cena energie 

Elektřina Kč/kW 2,57 2,57 2,57 

Provozní voda Kč/m
3
 15,26 15,26 15,26 

Spotřeba energie otevřený 

okruh 

Kč/rok 10 132 050 20 264 100 25 979 616 
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Položka Jednotka Současný stav Rok 2015 Rok 2021 

Spotřeba energie uzavřený 

okruh 

Kč/rok 19 484 712 22 732 164 25 979 616 

Spotřeba vody Kč/rok 12 340 823 24 681 646 28 795 254 

Spotřeba energie celkem Kč/rok 41 957 585 67 677 911 78 416 320 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Současný stav spotřeby energie za dvanáct chladících zařízení je 28 469 750 

Kč/rok. Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že tyto náklady rapidně stoupají 

s přibývajícím zařízením a už v roce 2015 převyšují samotné investiční náklady 

na pořízení strojů do roku 2021. Pro výpočet byla použita cena elektrické energie 2,57 

Kč/kW a cena za m
3
 provozní vody 15,26 Kč/m

3 
, které pro tuto práci poskytla společnost 

OKD. 

Nemalé náklady se musí vynaložit na opravu a údržbu strojů. Spotřeba materiálu na 

provoz a údržbu chladícího zařízení je 50 000 Kč na jeden kus chladícího zařízení za rok. 

Jednou za rok je také nutné provést dvě tlakové zkoušku a opravu kompresorů, což činí 

115 000 Kč na jeden kus chladícího zařízení. Chladící zařízení DV 150 je nasazováno na 

jednotlivá pracoviště dle aktuálních mikroklimatických podmínek na pracovišti. 

S přibývající hloubkou pracoviště a postupem prací je nutné tato chladící zařízení 

přemisťovat podle dané potřeby. V tabulce 10 je uvedeno finanční vyčíslení překlizů 

chladícího zařízení, přepočítané na osobní náklady. 

Tabulka 10: Osobní náklady na překlizy chladícího zařízení 

Položka Jednotka Současný stav Rok 2015 Rok2021 

Počet chladících zařízení ks 12 19 22 

Počet překlizů za rok  45 71 83 

Náročnost překlizu směna 6 6 6 

Počet směn celkem směna/rok 270 426 498 

Náklady na vlastní prac. sílu Kč/směna 2685 2685 2685 

Osobní náklady za přemísťování celkem Kč/rok 724 950 1 143810 1337 130 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 
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Tento způsob chlazení s přihlédnutím na budoucí vývoj mikroklimatických 

podmínek na Dole Paskov a nutností dalších investic do chladícího zařízení DV 150 je 

provozně velice nákladný, není efektivní a i přes nepřetržitý provoz strojů je nutné 

dodržovat bezpečnostní přestávky. Společnost OKD se proto rozhodla vybudovat pro 

oblast Staříč centrální klimatizaci, která zvýší bezpečnost důlního pracoviště a sníží počet 

bezpečnostních přestávek na minimum. 

4.4.2 Centrální klimatizace Dolu Paskov 

U výpočtu klimatických prognóz pro Důl Paskov se potvrdila rizika z tepelného 

nebezpečí a nutnosti použití strojního chlazení důlních větrů. Pokud se nebude využívat 

strojní chlazení je vypočtená teplota větrů v důlních pracovištích v rozmezí 30,8 až 43,9°C, 

která při relativní vlhkosti 60,1% vyžaduje stanovit režim práce až s dvanácti 

bezpečnostními přestávkami. Možnost úpravy mikroklimatických podmínek pomocí 

mobilních klimatizačních jednotek byla vyhodnocena jako neefektivní. Jako nejvhodnější 

varianta úpravy důlních větrů byla stanovena výstavba centrální klimatizace. 

Zdroj chladu centrální klimatizace bude umístěn na povrchu se strojovnou centrální 

klimatizace o rozměrech 35 x 20 metrů a s chladicími věžemi na střešní konstrukci 

s celkovým chladícím výkonem 8000 kW v roce 2015 a 10 300 kW v roce 2021. 

V důlním díle je nutné vybudovat prostor pro trojkomorový výměník fly Siemag, 

který zajištuje redukci tlaku a další distribuci chlazené vody v dole. Čerpací systémy 

rozvodu chlazené vody jsou dva, primární a sekundární. U primárního systému je chlazená 

voda vedena vysokotlakým izolovaným okruhem do tepelně hydraulického převodníku na 

patro důlního pracoviště. Voda poté proudí sekundárním nízkotlakým okruhem 

v dochlazovaných tazích na pracoviště. Zpět se oteplená voda vrací na dochlazovací 

stanici, která pracuje jako patrová chladící stanice. [4] 

Povrchová varianta centrální klimatizace počítá s chlazením důlních větrů pro 4 

poruby a 10 čeleb v roce 2015 a 5 porubů a 12 čeleb v roce 2021. Oblast Staříč bude 

v dosahu oběhu centrální klimatizace a pro oblast Chlebovice nelze pro současnou 

nedostupnost důlními díly a velkou vzdálenost centrální klimatizace instalovat. Proto 

se počítá s chlazením úsekovou klimatizací. 
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4.4.3 Stanovení hrubých investičních nákladů 

Odhad investičních nákladů navazuje na náklady současné stavby centrální 

klimatizace Dolu Karviná s doplněnými údaji firmy WAT. Výjimka je pouze u potrubí, 

kde tato položka je značně větší svým rozsahem než v Dole Karviná. 

Tabulka 11: Hrubé investiční náklady centrální klimatizace 

 Investiční náklady rok 2015 Investiční náklady rok 2021 

CELKEM INVESTICE v Kč 643 964 001 662 299 661 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Náklady na pořízení této investice jsou v porovnání s náklady na pořízení 

mobilních klimatizačních jednotek více jak desetkrát větší. Hlavní prioritou této investice 

není rychlá návratnost, ale zlepšení bezpečnostních podmínek na pracovišti a snížení počtu 

nutných přestávek při práci. Životnost investice je plánována do konce životnosti Dolu 

Paskov. 

Průměrná délka přestávky na pracovišti Dolu Paskov činí 0,9 min/prac./sm. Počet 

pracovišť je 5 a počet provozních dnů je 351. V tabulce 12 je stanovena výše ušlých tržeb z 

těžby uhlí při nutnosti dodržovat bezpečnostní přestávky na pracovišti. 

Tabulka 12: Nezrealizovaná těžba 

Položka Jednotka Současný stav před investiční akcí 

Průměrná délka přestávky min/prac./sm. 0,9 

Počet pracovišť  5 

Počet provozních dnů den/rok 351 

Počet směn za den směny/den 3 

Délka přestávky celkem min/rok 4739 

Těžba za minutu t/min 2,78 

Nezrealizovaná těžba t/rok 13 174 

Prodejní cena Kč/t 2 457 

Nezrealizované tržby Kč/rok 32 368 518 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 
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Průměrná prodejní cena koksovatelného uhlí je 2 457 Kč. Nezrealizovaný těžba 

Dolu Paskov v důsledku nutných bezpečnostních přestávek je 32 268 518 Kč za rok. 

4.4.4 Roční náklady na provoz centrální a úsekové klimatizace Dolu Paskov 

Roční náklady na provoz centrální klimatizace jsou vyčísleny v tabulce 13. 

V zimním provozu je využívána tzv. „free cooling“, kde je pro chlazení důlního díla 

využívána nízká teplota venkovního okolí a provozní náklady jsou tudíž v zimě nižší. 

Tabulka 13: Roční náklady na provoz Centrální a úsekové klimatizace 

 Jednotka Rok 2015 Rok 2021 

Roční spotřeba el. energie CK MWh 20 539 28 077 

Roční spotřeba el. energie UK MWh 7 580 7580 

Roční spotřeba el. energie celkem MWh 28 119 35 657 

Cena el. energie 2,2 Kč/kWh  

Roční náklady Kč/rok 61 861 800 78 465 400 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Při provozu centrální klimatizace dochází v zimních měsících ke snížení nákladů o 

17,8% v roce 2015 a 14,6% v roce 2021 díky free coolingu. Celkové provozní náklady 

centrální klimatizace v letech 2015 – 2021 jsou i přes vyšší chladící výkon v porovnání s 

náklady mobilních klimatizačních jednotek uvedené v tabulce 9 na stejné úrovni. 
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5 Hodnocení efektivnosti investice 

V této kapitole bude zhodnocena efektivnost investice zavedení centrální 

klimatizace na Dole Paskov. Investice bude hodnocena pomocí kritérií, které byly 

vymezeny v třetí kapitole Teoretická východiska. 

Parametry investice 

 Pořizovací cena investice včetně montáže a přípravných prací byla 

vyčíslena na 662 299 661 Kč. 

 Základní cenová hladina odpovídá cenám za 3. čtvrtletí roku 2013. 

 Hodnocené veličiny byly vloženy do časového intervalu 2015 až 2034. 

 Investiční výstavba začne v druhém čtvrtletí roku 2014 a do provozu bude 

v první etapě investice uvedena v roce 2015. Celkové dokončení investice je 

naplánováno na začátek roku 2021. 

 Životnosti investice je stanovena do konce životnosti Dolu Paskov, tzn. do 

roku 2034. 

 Jelikož se jedná především o bezpečnostní investici, byla diskontní míra 

stanovena na 5%. 

 Sazba daně z příjmů je ve všech letech stanovena na 19%. 

 Požadovaná návratnost investice je do roku 2034. 

5.1 Financování investice 

Společnost OKD má několik různých možností, jak financovat projekt výstavby 

centrální klimatizace na Dole Paskov. Tyto jednotlivé možnosti jsou ovlivněny vnitřními a 

vnějšími faktory, které rozhodují o daném druhu financování. 

Investiční projekt je možné financovat z: 

 vlastních zdrojů. 

 bankovním úvěrem, 

 kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru. 

Pro účely této diplomové práce se společnost OKD rozhodla neposkytnout údaje o 

způsobu financování investičního projektu. Jelikož je jedná především o bezpečnostní 

investici, bylo mi doporučeno počítat s diskontní mírou 5 % a menší. 
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Centrální klimatizace bude zařazena do 3. odpisové skupiny, s dobou odepisování 

10 let. Společnost OKD využije zrychleného způsobu odepisování dle zákona o daních 

z příjmu. Odpisování majetku zrychleným způsobem má podnik možnost snižovat daňový 

základ a optimalizovat daňovou povinnost. Tabulka 14 ukazuje zrychlené odpisy 

v jednotlivých letech. 

Tabulka 14: Daňové odpisy 

Rok Vstupní cena Koeficient Roční odpis Oprávky 

Zůstatková 

cena 

1 662 299 661 10 66 229 967 36 426 482 596 069 694 

2 

 

11 119 213 939 105 967 947 476 855 755 

3 

 

11 105 967 946 175 509 412 370 887 809 

4 

 

11 92 721 953 245 050 877 278 165 856 

5 

 

11 79 475 959 314 592 342 198 689 897 

6 

 

11 66 229 966 384 133 807 132 459 931 

7 

 

11 52 983 973 453 675 272 79 475 958 

8 

 

11 39 737 979 523 216 737 39 737 979 

9 

 

11 26 491 986 592 758 202 13 245 993 

10 

 

11 13 245 993 662 299 661 0 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Pro další výpočty efektivnosti investice budou použity rovnoměrné odpisy po celou 

dobu životnosti centrální klimatizace uvedené v příloze 1 na stránce 35.  

5.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty je jednou z nejčastěji využívaných metod 

hodnocení investice. Největší předností této metody je její přesnost. Čistá současná 

hodnota je vyjádřena jako rozdíl mezi očekávanými příjmy (cash flow) a investičními 

náklady na investici.  

Výpočet byl proveden podle vztahu (7). Celkové investiční náklady byly stanoveny 

na 662 299 661 Kč. Diskontní sazba investice byla stanovena na 5 % dle doporučení 

společnosti OKD. Odpisy byly vypočteny rovnoměrným způsobem. 

Předpokládaný příjem z investice po dobu její životnosti je 439 714 813 Kč. Tyto 

příjmy se skládají z úspory za nezrealizovanou těžbu, která vzniká vinou bezpečnostních 

přestávek a úspory osobních nákladů vydaných na přemísťování klimatizačních jednotek. 

Pokud porovnáme příjmy a výdaje na investici zjistíme, že náklady na investici převyšují 
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příjmy o 222 584 848 Kč. Graf 1 ukazuje vývoj čisté současné hodnoty výstavby centrální 

klimatizace. 

Graf 1: Čistá současná hodnota 

 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Podrobné výpočty čisté současné hodnoty v letech 2015 až 2034 jsou uvedeny 

příloze 2 a 3. 

Z pohledu investora, je možné pokládat projekt výstavby centrální klimatizace za 

nepřijatelný, protože se investice nezhodnotí. Jelikož se jedná o investici zajišťující 

bezpečnost na pracovišti, kterou je nutné realizovat, můžeme říct, návratnost 66,4 % 

investovaného kapitálu je přijatelná a zdraví podniku by neměla nijak ohrozit. 

5.3 Doba návratnosti investice 

Návratnost investice je chápána jako doba, za kterou se dojde k úhradě všech 

jednorázových kapitálových výdajů. Jak již bylo uvedeno výše, doba úhrady lze vypočítat 

jak pomocí statických, tak dynamických kritérií. 
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investici se nám vrátí v devatenáctém roku života investice. Doba životnosti centrální 

klimatizace byla stanovena na dvacet let. Můžeme tedy říct, že investici je možné 
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zhodnocení. Proto je nutné počítat s diskontovanou dobou návratnosti, která faktor času 

zohledňuje a aktualizuje příslušné peněžní toky ke zvolenému okamžiku.  

Diskontovaná doba návratnosti se vypočítá podle vztahu (2). Z tabulek 15 a 16, 

které jsou uvedené v přílohách je zřejmé, že výdaje vynaložené na investiční projekt se za 

dobu životnosti nevrátí. Proto bylo nutné provádět výpočty dále. Náklady centrální 

klimatizace se vrátí v šedesátém třetím roce životnosti. Takto dlouhá doba návratnosti 

investice je z pohledu investora nepřijatelná a téměř dvojnásobně převýší životnost 

samotného zařízení. 

5.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Vnitřní výnosové procento, které je v literatuře známo také pod zkratkou IRR 

(Internal Rate of Return) vypočítá takovou diskontní sazbu, při které je čistá současná 

hodnota rovna nule. Výpočet byl proveden podle funkce „Míra výnosnosti“ v MS Excel. 

Pomocí této funkce činilo vnitřní výnosové procento 0,5122 %. Podrobný výpočet čisté 

současné hodnoty s vnitřním výnosovým procentem je uveden v příloze č. 4 a 5. 

Diskontní sazba 0,5122 % je nejnižší přijatelná míra výnosnosti, kdy jsou zisky 

schopny pokrýt kapitálové výdaje vynaložené na výstavbu centrální klimatizace. Z pohledu 

investora je tedy projekt nevýhodný, protože vnitřní výnosové procento je nižší než námi 

požadovaný efekt z investice. 

5.5 Výnosnost investice 

Celková suma všech zisků před zdaněním je za dvacet let životnosti investice 

35 372 058 Kč a průměrný roční čistý příjem činí 1 768 603 Kč. Výnosnost investice tedy 

počítá pouze s čistým ziskem a nejsou zde zahrnuty odpisy. Výpočet byl proveden podle 

vztahu (3). 

 

    
         

           
 

                   

Investice tedy ročně společnosti přinese 0,27 % čistého zisku. Metoda nezohledňuje 

klesající hodnotu peněz v čase. Tento fakt proto značně zkresluje výsledek. 
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5.6 Celkové zhodnocení efektivnosti investice 

Tato kapitola se zabývala celkovým posouzení efektivnosti investice zavedení 

centrální klimatizace na Dole Paskov. Z provedeného hodnocení jasně vyplývá, že pokud 

by budoucí vývoj investice probíhal předpokládaným průběhem, investice bude pro podnik 

ztrátová. Této skutečnosti nepřispívá ani fakt, že se jedná o investici s dlouhou dobou 

životností. 

V následující tabulce je uveden přehled všech hodnocený kritérií, které byly 

vypočítány. 

Tabulka 15:Celkové vyhodnocení efektivnosti investice 

Ukazatel Výsledek Doporučení 

Čistá současná hodnota -222 584 848 Kč Projekt se nedoporučuje přijmout. 

Prostá doba návratnosti 19 let Projekt se doporučuje přijmout. 

Diskontovaná doba návratnosti 63 let Projekt se nedoporučuje přijmout. 

Vnitřní výnosové procento 0,5122 % Projekt se nedoporučuje přijmout. 

Výnosnost investice 0,27 % Projekt se nedoporučuje přijmout. 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Z pěti hodnocených kritérií vyšla pouze prostá (nediskontovaná) doba návratnosti 

jako vyhovující pro realizaci investice. Zbylé výpočty realizaci projektu zamítají a pro 

investora je výstavba centrální klimatizace ztrátová. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení efektivnosti investice do zavedení centrální 

klimatizace. Investiční projekt bude zahájen ve druhém čtvrtletí roku 2014 a ukončen bude 

v roce 2021. 

Na pořízení centrální klimatizace budou vynaloženy investiční výdaje ve výši 

662 299 661 Kč. Společnost OKD, a.s. nezveřejnila pro potřeby této diplomové práce 

z jakých zdrojů bude investiční projekt financován. Je ale pravděpodobné, že část investice 

bude financována z vlastních zdrojů společnosti a část financována půjčkou od mateřské 

společnosti New Word Resources Plc (NWR). 

Centrální klimatizace se bude zavádět díky zhoršeným mikroklimatickým 

podmínkám na Dole Paskov, kdy by na některých pracovištích vinou vysokých teplot 

nebylo možné těžbu provádět. Realizací tohoto investičního projektu si společnost slibuje 

výrazné zlepšení mikroklimatických podmínek na pracovišti a snížení nutných 

bezpečnostních přestávek. Pracovníci budou mít pro svou činnost výrazně lepší pracovní 

podmínky a předpokládá se i zvýšení produktivity práce. 

Efektivnost investice byla posuzována pomocí metody čisté současné hodnoty, 

vnitřního výnosového procenta, doby návratnosti a výnosnosti investice. 

Čistá současná hodnota dosahuje - 222 584 848 Kč a byla vypočtena jako rozdíl 

mezi současnou hodnotou cash flow a investičními náklady. Hodnota je záporná a proto se 

investorovi výstavba centrální klimatizace nezhodnotí. 

Prostá (nediskontovaná) doba návratnosti investice je 19 let. Vypočítaná doba 

návratnosti je kratší než životnost investičního projektu, proto lze danou investici přijmout. 

Tento výpočet však nebere v úvahu faktor času a ani požadovanou míru zhodnocení. Proto 

je nutné počítat s diskontovanou dobou návratnosti, která faktor času zohledňuje a 

aktualizuje příslušné peněžní toky ke zvolenému okamžiku. Doba návratnosti podle 

diskontovaných příjmů byla vypočítána na šedesát tři let. Jelikož je doba životnosti 

projektu 20 let, nelze podle tohoto kritéria investici přijmout. 

Výpočtem vnitřního výnosového procenta byla nalezena diskontní míra, při které je 

čistá současná hodnota rovna nule, a to 0,5122 %. Vnitřní výnosové procento je nižší než 
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diskontní míra, kterou jsme si stanovili na začátku hodnocení investičního projektu, proto 

nelze danou investici přijmout. 

Poslední kritérium, které se hodnotilo, bylo výnosnost investice. Výnosnost je 

stanovena jako poměr průměrného ročního čistého zisku a investičních nákladů. Investice 

přinese společnosti 0,27 % čistého zisku. 

Dle výsledku hodnocení efektivnosti investice lze konstatovat, že realizace 

investičního projektu nepřinese společnosti žádný užitek a do konce životnosti centrální 

klimatizace se vynaložený kapitál nevrátí. Už od samého počátku je výstavba klimatizace 

bezpečnostní investice, u které se především počítá s morálním přínosem jako je zvýšení 

bezpečnosti na pracovišti a zlepšení mikroklimatických podmínek. Proto lze konstatovat, 

že návratnost 66,4 % investovaného kapitálu za dobu životnosti centrální klimatizace je 

přijatelná a zdraví podniku by neměla nijak ohrozit. 

Musíme však vzít v úvahu současnou situaci, která panuje na Dole Paskov. Díky 

snížení ceny koksovatelného uhlí na světových trzích se tržby Dolu Paskov snížily o 

čtvrtinu. Podnik se podrobil restrukturalizaci, společně se změnou řízení, zjednodušení 

managementu a plánuje na konci roku 2014 důl zakonzervovat. Tento krok by vyvolal 

v regionu zvýšení nezaměstnanosti a celkovou sociální nejistotu. Proto stát uvažuje o 

finanční pomoci. Z pohledu posuzovaného projektu je jeho realizace nejistá, ale pokud by 

stát zasáhl a těžba na Dole Paskov by pokračovala, projekt výstavby centrální klimatizace 

by musel být, byť se zpožděním realizován. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Příloha 1: účetní odpisy (hodnoty v Kč) 

Rok Vstupní cena Oprávky Oprávky celkem Zůstatková cena 

1 2015 662299661 14239443 14239443 648060218 

2 2016 662299661 34108433 48347876 613951785 

3 2017 662299661 34108433 82456309 579843352 

4 2018 662299661 34108433 116564742 545734919 

5 2019 662299661 34108433 150673175 511626486 

6 2020 662299661 34108433 184781608 477518053 

7 2021 662299661 34108433 218890041 443409620 

8 2022 662299661 34108433 252998474 409301187 

9 2023 662299661 34108433 287106907 375192754 

10 2024 662299661 34108433 321215340 341084321 

11 2025 662299661 34108433 355323773 306975888 

12 2026 662299661 34108433 389432206 272867455 

13 2027 662299661 34108433 423540639 238759022 

14 2028 662299661 34108433 457649072 204650589 

15 2029 662299661 34108433 491757505 170542156 

16 2030 662299661 34108433 525865938 136433723 

17 2031 662299661 34108433 559974371 102325290 

18 2032 662299661 34108433 594082804 68216857 

19 2033 662299661 34108433 628191237 34108424 

20 2034 662299661 34108433 662299661 0 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

 

 

Příloha č. 2 

 

Příloha 2:Čistá současná hodnota (hodnoty v Kč) 

 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Rok   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Investovaný 

Kapitál 662 299 661                   

Výnosy   39 326 056 39 326 056 39 326 056 39 326 056 39 326 056 39 326 056 33 703 265 33 703 265 33 703 265 

 - odpisy   14 239 443 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

 - ostatní 

náklady               29 080 29 080 29 080 

Hrubý zisk 

před 

zdaněním   25 086 613 5 217 623 5 217 623 5 217 623 5 217 623 5 217 623 -434 248 -434 248 -434 248 

 - daň   4 766 456 991 348 991 348 991 348 991 348 991 348 0 0 0 

Čistý zisk   20 320 157 4 226 275 4 226 275 4 226 275 4 226 275 4 226 275 -434 248 -434 248 -434 248 

 + odpisy   14 239 443 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

Cash flow   34 559 600 38 334 708 38 334 708 38 334 708 38 334 708 38 334 708 33 674 185 33 674 185 33 674 185 

úroková míra 

%   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Diskontní 

koeficient 1 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 

Diskontované 

cash flow   32 913 904 34 770 710 33 114 962 31 538 059 30 036 247 28 605 949 23 931 615 22 792 014 21 706 680 

ČSH   -629 385 757 -594 615 047 -561 500 085 -529 962 026 -499 925 780 -471 319 831 -447 388 216 -424 596 202 -402 889 522 



 

 

 

Příloha č. 3 

Příloha 3:Čistá současná hodnota (hodnoty v Kč) 

Rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Investovaný 

Kapitál                       

Výnosy 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 

 - odpisy 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

 - ostatní 

náklady 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 

Hrubý zisk 

před 

zdaněním -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 

 - daň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý zisk -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 

 + odpisy 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

Cash flow 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 

úroková míra 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Diskontní 

koeficient 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4363 0,4155 0,3957 0,3769 

Diskontované 

cash flow 20 673 028 19 688 599 18 751 046 17 858 139 17 007 752 16 197 859 15 426 532 14 691 935 13 992 319 13 326 018 12 691 446 

ČSH -382 216 494 -362 527 895 -343 776 849 -325 918 710 -308 910 958 -292 713 099 -277 286 567 -262 594 632 -248 602 312 -235 276 294 -222 584 848 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

  



 

 

 

Příloha č. 4 

Příloha 4:Čistá současná hodnota s vnitřním výnosovým procentem (hodnoty v Kč) 

Rok   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Investovaný 

Kapitál 662 299 661 

         

  

Výnosy   39 326 056 39 326 056 39 326 056 39 326 056 39 326 056 39 326 056 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 

 - odpisy   14 239 443 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

 - ostatní 

náklady   

      

29 080 29 080 29 080 29 080 

Hrubý zisk 

před 

zdaněním   25 086 613 5 217 623 5 217 623 5 217 623 5 217 623 5 217 623 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 

 - daň   4 766 456 991 348 991 348 991 348 991 348 991 348 0 0 0 0 

Čistý zisk   20 320 157 4 226 275 4 226 275 4 226 275 4 226 275 4 226 275 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 

 + odpisy   14 239 443 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

Cash flow   34 559 600 38 334 708 38 334 708 38 334 708 38 334 708 38 334 708 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 

úroková míra 

%   0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Diskontní 

koeficient 1,0000 0,9949 0,9898 0,9848 0,9798 0,9748 0,9698 0,9649 0,9600 0,9551 0,9502 

Diskontované 

cash flow   34 383 500 37 945 031 37 751 681 37 559 316 37 367 932 37 177 522 32 491 275 32 325 715 32 160 998 31 997 121 

ČSH   -627 916 161 -589 971 130 -552 219 448 -514 660 132 -477 292 201 -440 114 678 -407 623 403 -375 297 688 -343 136 690 -311 139 569 

 Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování  

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 5 

Příloha 5:Čistá současná hodnota s vnitřním výnosovým procentem (hodnoty v Kč) 

Rok   2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Investovaný 

Kapitál 662 299 661                     

Výnosy   33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 33 703 265 

 - odpisy   34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

 - ostatní 

náklady   29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 29 080 

Hrubý zisk 

před 

zdaněním   -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 

 - daň   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý zisk   -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 -434 248 

 + odpisy   34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 34 108 433 

Cash flow   33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 33 674 185 

Úroková míra 

%   0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Diskontní 

koeficient 1,0000 0,9454 0,9405 0,9357 0,9310 0,9262 0,9215 0,9168 0,9121 0,9075 0,9029 

Diskontované 

cash flow   31 834 078 31 671 867 31 510 482 31 349 919 31 190 174 31 031 244 30 873 123 30 715 808 30 559 295 30 403 579 

ČSH   -279 305 491 -247 633 624 -216 123 142 -184 773 223 -153 583 049 -122 551 805 -91 678 682 -60 962 874 -30 403 579 0 

Zdroj: interní zdroje podniku, vlastní zpracování 

 



 

 

 

 


