
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ZATEPLENÍ 

VYBRANÉHO OBJEKTU 

 

 
diplomová práce 

 

 

 

 

 

 
Autor:       Bc. Kateřina Kadlecová 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 
 
 

Ostrava 2014  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto srdečně děkuji Ing. Markétě Rolčíkové, Ph. D. za odborné vedení a pomoc 

při vypracování diplomové práce. Dále děkuji ředitelce ZŠ Janov – Litvínov PhDr. 

Miroslavě Holubové a místostarostovi města Litvínov Ing. Karlu Linhartovi za poskytnutí 

potřebných informací k vypracování této diplomové práce. A v neposlední řadě moc děkuji 

mé rodině za jejich podporu a trpělivost. 



ANOTACE  

Diplomová práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení zateplení dvou budov 

školy v obci Janov – Litvínov, a to budovy A a budovy A1. Úvodní část práce je věnována 

popisu hodnocených budov, jejich stávajícího stavu, provozního režimu a systému 

zásobování teplem. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti 

investic, statické a dynamické metody hodnocení efektivnosti investic. V praktické části 

diplomové práce jsou stanoveny kapitálové výdaje na investici a očekávané peněžní příjmy 

z investic jako jsou úspory energií na vytápění budovy a roční odpisy z dané investice.     

Na základě těchto údajů je provedeno vlastní hodnocení efektivnosti investice 

metodickými postupy popsanými v teoretické části. 

Klíčová slova: ekonomické hodnocení investice, investice, zateplení budovy, úspory 

energií. 

 

SUMMARY 

The thesis is focused on the economic evaluation of thermal insulation of two 

school buildings in Janov - Litvínov, namely buildings A and A1. The first part of the 

thesis is devoted to description of the evaluated buildings, their current status, operating 

mode and heat supply system. The basic concepts of the investments and static and 

dynamic methods of evaluating the effectiveness of investments are defined in the 

theoretical part of the thesis. Capital expenses and expected income from the investments, 

such as energy savings from the heating system and annual depreciation of the investment 

are defined in the practical part. Based on collected data, a personal evaluation of the 

effectiveness of investment by methodological procedures described in the theoretical part 

is performed.  

 

Keywords: economic evaluation of investment, investments, building insulation, energy 

savings. 
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1. Úvod, cíl práce 

Zateplování je v dnešní době nejpoužívanější úprava staveb a to nejen  

z ekonomických důvodů jako jsou vysoké finanční výdaje za vytápění, které mohou 

dosáhnout úspory za vytápění 30 % až 50 % současných nákladů. Z čehož vyplývá, 

že zateplení může snížit roční náklady na vytápění až na polovinu. 

Rozhodnutí, zda budovu zateplit, či nikoliv, může ovlivnit hned několik faktorů, 

jako jsou např. vynaložené finanční prostředky. Zateplením se může zabránit mnoha 

vadám a poruchám způsobených nadměrnou vlhkostí nebo nižší tepelnou konstrukcí. 

Zabrání se hlavně úplné nebo částečné tvorbě plísní uvnitř domu, které způsobují alergeny 

a viry negativně působících na lidský organismus.  

Zateplení dává také větší komfort při obývání budovy. Pro tepelnou pohodu není 

důležitá pouze teplota vzduchu, ale také teplota stěn, podlahy, nábytku a dalších prvků  

na stavbě. Zajistí delší životnost konstrukce domu, protože izolace chrání konstrukci před 

povětrnostními podmínkami.  

Zateplením také dojde i ke zlepšení zvukově-izolačních vlastností uvnitř domu. 

Nově používané materiály pohlcují zvuk. Zateplené budovy v létě nepropouští teplo  

a v zimě chlad. 

Rozhodnutí, zda zateplit nebo nikoli je ovlivněno také ekonomickou stránkou. Zda 

bude dostatek finančních prostředků na jeho realizaci, zda bude mít firma a investor zdroje, 

ze kterých lze čerpat finanční prostředky, např. termínovaný vklad v bance. 

Diplomová práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení zateplení dvou budov 

školy v obci Janov – Litvínov, a to budovy A a budovy A1. Úvodní část práce je věnována 

popisu hodnocených budov, jejich stávajícího stavu, provozního režimu a systému 

zásobování teplem.  

V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti investic, statické  

a dynamické metody hodnocení efektivnosti investic.  

V praktické části diplomové práce jsou stanoveny kapitálové výdaje na investici  

a očekávané peněžní příjmy z investic jako jsou úspory energií na vytápění budovy a roční 
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odpisy z dané investice. Na základě těchto údajů je provedeno vlastní hodnocení 

efektivnosti investice metodickými postupy popsanými v teoretické části. 

Cílem diplomové práce je zjistit, zdali je možné zateplením budov A, A1 školy 

v obci Janov – Litvínov výrazně snížit celkové náklady na vytápění, přičemž finanční 

náklady na toto zateplení musí být ekonomicky návratnou investicí.  
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2. Charakteristika vybraného hodnoceného objektu 

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov se skládá celkově z šesti 

stavebních objektů. Hodnocených budov A, A1 a dalších budov A2, B, C, D, E, F a G. 

Budova A představuje vstup do školy a šatny, A1 budovu vedení školy, A2 spojovací 

krček, B budovu určenou pro 1. stupeň, C budovu určenou pro 2. stupeň, D budovu 

mimoškolní výchovy, E budovu stravování, F tělocvična, G byt školníka. Grafické 

znázornění je zpracováno na obrázku č. 1. 

Hodnocené budovy A, A1 jsou tedy součástí Základní školy Janov, která byla 

založena 1. 9. 1982. Zřizovatelem je Městský úřad Litvínov. Od 1. 4. 1992 se stala 

právním subjektem a od 1. 9. 1994 se škola integrovala s Mateřskou školou Janov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma hodnocené části objektu 

Pramen: [Projektová dokumentace + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Kadlecová: Ekonomické zhodnocení zateplení vybraného objektu 

2014 4 

2.1.    Popis stávajícího stavu 

Hodnocené budovy (viz obrázek č. 2) se nachází v krajině s intenzivními větry  

o výpočtové venkovní teplotě 12 °C. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Budova školy – hlavní vchod  

Pramen: [Vlastní fotografie] 

 

Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby vychází z rekonstrukčních  

a architektonických požadavků daných možnostmi a potřebami majitele na základě jejich 

požadavků. Řešený objekt, ve tvaru „T“, byl postaven v systému MS 71 (prefabrikované 

sloupy, průvlaky, stropní panely). Obvodové stěny jsou provedeny systémem FEAL, což je 

stavební hliníkový lamelový systém z boletických panelů, které představují stavební 

konstrukci s ocelovým rámem, obloženým pohledovými skly.  

Do této fasády byla původně osazena dřevěná kyvná okna s pevným nadsvětlíkem, 

která jsou již od srpna 2009 nahrazena novými plastovými okny.  

V těchto budovách A, A1 jsou umístěny šatny, ředitelna, kabinety, sborovna, 

místnosti pro zájmovou činnost, WC pro učitele a místnost pro uklízečku. [11] 

Plocha fasády pro zateplení činí 327 m
2
. 
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2.2.    Provozní režim 

Budovy jsou v provozu jen v pracovních dnech. O víkendy, státní svátky a školní 

prázdniny jsou mimo provoz. 

V šatnách začíná provoz v pracovních dnech v 6.00 a končí v 17.00, kdy odchází 

poslední osoby po ukončení odpoledních vyučování a zájmových činností.  

 

Obrázek č. 3: Šatny 1. stupně (pravé křídlo), šatny 2. stupně (levé křídlo) 

Pramen: [Vlastní fotografie] 

 

V prostorách budovy kanceláří je provozní doba také od 6.00 do 17.00 nepřetržitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Budova kanceláří 

Pramen: [Vlastní fotografie] 
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Prostory budov jsou vytápěny v provozní době na 22 °C, v době mimo provoz jsou 

vytápěné pouze budovy kanceláří v době od 6.00 do 14.00 hod. 

2.3.    Systém zásobování teplem  

Výrobu, rozvod a prodej tepelné energie zajišťuje společnost United Energy, a.s. 

Společnost podniká na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem podle 

zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. 

2.4.    Zdroj tepla 

Zdrojem tepla v objektech je kompaktní předávací stanice tepla typu Cetetherm 

MAXI. Výměník slouží také jako průtokový ohřívač pro teplou užitkovou vodu (viz 

tabulka č. 1). V tabulce č. 1 jsou uvedeny všechny důležité informace a parametry 

výměníkové stanice jako je např. výkon a maximální teplota UT a TV.  

Tabulka č. 1: Charakteristika výměníkové stanice 

 

Typ zařízení Cetetherm MAXI 

Druh zařízení kotel na elektrickou energii 

Rok výroby 2010 

Parametry UT TV 

výkon [kW] 380  150 

max. tlak [bar] 5 9 

max. teplota [°C] 90 55 

objem výměníku [l] 7,25/7,5 1,814/1,91 

napětí 1 x 230 V 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Výměníková stanice je umístěna ve sklepních prostorách základní školy. Její 

regulace je prováděna na dálku ze sídla firmy United Energy, a.s. z Mostu – Velebudic 

pomocí řídící stanice (viz obrázek č. 6).  

 

http://www.eru.cz/
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=4
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Obrázek č. 5: Kompaktní předávací stanice tepla 

Pramen: [Vlastní fotografie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Řídící stanice tepla 

Pramen: [Vlastní fotografie] 
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Otopný systém je založen na jednom topidle, které vyrábí teplo rozváděné 

trubkovými rozvody tepla do otopných těles, tedy etážové topení. Otopná soustava je 

tvořena žebrovými radiátory, které jsou vybaveny regulátory. Z důvodu ochrany jsou 

radiátory opatřeny dřevěnými kryty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Radiátory v prostorách šaten 

Pramen: [Vlastní fotografie] 
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3. Vymezení základních pojmů z oblasti investic 

V ekonomii se investice označuje jako část příjmu, která je vložena  

do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení 

produkce statků v budoucnosti. Ekonomický subjekt, kterým může být jednotlivec, podnik 

nebo stát, tak odloží část své současné spotřeby za účelem získání budoucího užitku.  

Z pohledu podniku jsou investice rozsáhlejší jednorázově nebo krátkodobě 

vynaložené zdroje či peněžní výdaje, které se v budoucnu přemění na budoucí výnosy  

či peněžní příjmy během delšího časového období přesahujícího jeden rok. 

Rozhodování o investicích je jedno z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí,  

a proto vyžaduje vysoce sofistikované přístupy a metody, které je potřebné dodržovat,  

aby podnik mohl svou podnikatelskou činnost rozvíjet. Jsou základem úspěšného 

rozhodování. [13]   

Při investování je vynakládáno velké množství prostředků s vidinou mnohonásobné 

návratnosti. Chyby při běžných rozhodováních lze obvykle napravit, ale u investičního 

rozhodování mají dlouhodobé účinky, které mohou podnik přivést do finanční tísně  

i k bankrotu. [1] 

Investice vznikají v tzv. investiční výstavbě, které se účastní 3 strany, kterými jsou 

investor, projektant a dodavatel. Investora představuje organizace, pro kterou se investice 

realizuje, a která investici financuje. Projektant je člověk, jehož úkolem je vypracovat 

projekt včetně rozpočtu. A v neposlední řadě je dodavatel, což je organizace, která 

uskutečňuje investiční výstavbu.  

3.1.    Rozdělení investic 

Investování je samostatnou činností podniku, představuje vynakládání zdrojů  

za účelem získávání užitků v delším budoucím časovém období.  

Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů se rozlišují 3 základní 

skupiny podnikových investic, hmotné, finanční a nehmotné. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99eba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdroje
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Hmotné investice vytvářejí, nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. Jsou to 

celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo obnovu majetku 

podniku. V praxi jde o výstavbu nových provozů, zavedení nových technologií, výměnu 

zastaralého a opotřebovaného zařízení, ekologické investice aj. [5] 

Podle toho, zda se investice rozšiřuje, nebo jen obnovuje, rozlišujeme hmotné 

investice rozvojové, obnovovací, mandatorní. 

Rozvojové investice zajišťují rozšíření výrobní kapacity, zavedení nové technologie 

a přináší růst tržeb. Obnovovací investice slouží jako náhrada a obnova výrobního zařízení, 

výměna zařízení s cílem snížit náklady. Mandatorní investice (regulatorní) nemají 

ekonomické cíle, ale slouží např. na ochranu životního prostředí, dodržování hygienických 

požadavků, směrnic a nařízení. [5] 

Finanční investice zajišťují nákup dlouhodobých cenných papírů jako je nákup 

obligací, dlouhodobých směnek, dále představují vklady do investičních a jiných 

společností (účasti, podílové listy), dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí aj., a to vše 

s cílem obchodovat s nimi a získat úroky, dividendy nebo zisk. [8] 

Nehmotné investice (nemateriální) představují nákup know how, výdaje na nákup 

licencí, softwaru, autorských práv, výdaje na výzkumné činnosti, na vzdělání, sociální 

rozvoj, aj. Pokud mají nehmotné investice cenu nižší než 60 tis. Kč, zahrnuje se jejich cena 

do provozních nákladů. [8] 

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku je možné investice členit do pěti skupin  

a to na náhradu zařízení, výměnu zařízení za účelem snížení nákladů, expanzi dosavadního 

výrobku a rozšíření trhu, vývoj, výrobu a prodej nového výrobku a ostatní investiční 

projekty. 

U náhrady zařízení jde o obvyklou a nutnou náhradu opotřebovaného zařízení. 

Tato náhrada se zpravidla provádí bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů. 

Výměna zařízení za účelem snížení nákladů spočívá ve výměně 

provozuschopného, ale zastaralého zařízení, přičemž výroba na tomto zařízení je příliš 

nákladná. Výměna takového zařízení musí být podložena podrobnou analýzou spojenou se 
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srovnáním různých investičních výdajů spojených s výměnou výrobního zařízení  

a s úsporou výrobních nákladů. 

Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu je činností, která musí vycházet 

z průzkumu trhu – odhad zájmu o produkt a odhad případné poptávky a ceny. Tedy jde  

o spolupráci s marketingovým oddělením firmy. Toto investiční rozhodování je na vyšší 

úrovni, než předcházející dva typy investic. 

Vývoj, výroba a prodej nového výrobku, expanze na nové trhy je nákladnou  

a vysoce rizikovou činností. Rozhodování o investicích vychází z velmi podrobné analýzy 

investičních nákladů a výdajů. Součástí rozhodování je hodnocení dalších navazujících 

činností spojených s prodejem a expanzí na trhy. Tato činnost je dlouhodobého charakteru, 

je součástí strategického plánu a týká se strategického řízení. 

Ostatní investiční projekty jsou všechny ostatní projekty, kterými mohou být 

např. budování parkoviště, výstavba administrativní budovy apod. [8] 

Podle věcné náplně je možné investice členit do následujících 6 kategorií, kterými 

jsou investiční projekty, nový produkt, organizační změna, projekty koupě firmy, 

environmentální projekty, inovace informačních a IT systémů. 

U investičních projektů se jedná o nákup nového zařízení s cílem pořízení  

či reprodukce majetku. 

U nových produktů jde o souhrn činností, které mají vést k prodeji nového 

produktu, což je např. výzkum a vývoj, zajištění výroby, prodeje. 

Organizační změna znamená změnu organizační struktury a systému řízení firmy. 

Toto je velmi často spojeno s hlubší restrukturalizací podniku, která vyplývá 

z konkurenčního boje, a tedy to vyvolává nutnost zlepšit ekonomickou efektivnost. 

Projekt koupě firmy se týká nákupu firmy za účelem zlepšení postavení firmy  

na trhu. 

Environmentální projekty jsou projekty, do kterých je nutné investovat 

v souvislosti s vývojem legislativy v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, ochrany  

a zlepšení životního prostředí aj. 
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Inovace informačních a IT systémů zahrnuje změnu a modernizaci informačních 

a IT systémů. [8] 

Podle vzájemného vlivu projektů je možné investice členit do 3 níže uvedených 

skupin, substituční investiční projekty, nezávislé projekty, komplementární projekty. 

Substituční investiční projekty jsou projekty, u nichž přijetí jednoho projektu 

vylučuje přijetí druhého, a to pouze z důvodu technologických, anebo jejich možné 

využitelnosti. Důvodem nepřijetí není nedostatek investičních prostředků pro oba projekty. 

Příkladem substitučního investičního projektu může být investice do nákupu nové výrobní 

linky. 

Nezávislé projekty jsou takové, kdy může, ale nemusí být přijato více projektů 

najednou. Příkladem může být nákup nového jeřábu, což na druhou stranu nevylučuje 

možnost nákupu nového informačního systému. 

Komplementární projekty jsou vzájemně se doplňující projekty, u nichž přijetí 

jednoho projektu podporuje přijetí projektu druhého. [8] 

Podle vztahu k rozvoji podniku je možné investice členit na rozvojové, obnovovací 

a regulatorní investice. 

Rozvojové investice zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo prodávat 

výrobky nebo služby, tzv. rozšířená reprodukce. 

Obnovovací investice jsou takové investice, které slouží k obnově neboli náhradě 

zastaralých zařízení, tzv. prostá reprodukce. 

Regulatorní investice jsou investice, které musí být realizovány, aby podnik mohl 

dále fungovat. Jedná se nejčastěji o projekty zaměřená na zvýšení bezpečnosti práce,  

na ochranu a zlepšení životního prostředí. [8] 

Podle doby investice členíme investice pouze do 2 kategorií, a to na jednoleté  

a víceleté investice. U jednoleté investice je investiční zařízení postaveno během jednoho 

roku a u víceleté investice je doba výstavby investice více let. 
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3.2.    Investování 

Rozhodování o investicích, tj. jak, kde, kdy, do čeho, kolik investovat, je 

rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. V rozhodování je důležité 

znát externí a interní podmínky, za kterých se investice bude uskutečňovat, a ve kterých 

bude působit. [6] 

Cílem investiční činnosti jsou takové investice, které vedou k růstu hodnoty 

podniku. Velice důležité je investiční činnost naplánovat. To zajišťuje investiční plán 

podniku.  

Investiční plán vychází ze strategického podnikatelského plánu a je konkretizován 

v investičních projektech, které mají určitou životnost (fáze života projektů). Úspěšnost 

celého průběhu investičního procesu závisí mimo jiné na kvalitě propojenosti jednotlivých 

fází.  

3.2.1. Fáze investičního projektu 

Proces investiční činnosti rozdělujeme do čtyř etap: předinvestiční fáze, investiční 

fáze, provozní fáze a fáze ukončení (viz tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Etapy života projektu 

 

Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Fáze ukončení 

- Identifikace 

projektu 

- Předběžný výběr 
(studie 

proveditelnosti) 

- Základní technická 
specifikace 

- Úvodní projektová 

dokumentace 

- Realizační 
projektové 

dokumentace 

- Realizace výstavby 

- Spuštění zařízení 

- Údržba zařízení 

- Využívání zařízení 

- Zastavení provozu 

- Likvidace zařízení 

Pramen: [Vlastní zpracování] + [5] 

a) Předinvestiční fáze 

Identifikace projektů obsahuje podrobné zmapování podmínek pro investování. Je 

nutno dobře znát normativní podmínky, tzn. legislativu, doporučené normy, ale především 

je nutno podrobně analyzovat odvětví, do kterého investovat. Je nutné si určit hlavní 
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skupiny na trhu, definovat konkurenci, analyzovat jednotlivé odběratele a dodavatele, atd. 

Neustálým sledováním a analyzováním podnikatelského prostředí jsou získávány nové 

podněty pro investiční příležitosti. Tvorba projektů vychází tedy z průběžného sledování 

situace na trhu. 

Předběžný výběr je fází, ve které dochází k předběžnému výběru investičních 

projektů. Pokud podnik vytvoří určité portfolio projektů, které se z hlediska strategie jeví 

pro podnik zajímavé, zpracovává se předběžná ekonomicko-technická studie, tj. studie 

proveditelnosti, která je již podrobně zpracovaným projektem, který investorům poskytuje 

potřebné informace. Studie vypracovávají odborníci složení ze všech potřebných oblastí. 

Finanční analýzy jsou následně používány jako podklad pro instituce a společnosti, které 

by se na financování projektu mohli spolupodílet. Pokud jsou však v projektu nalezeny 

nedostatky vedoucí k neproveditelnosti investičního záměru, je projekt zamítnut. [13] 

Základní technická specifikaci projektu je dokument, který popisuje stručně 

software, platformy, specifikaci potřebných výsledků. Zjednodušeně řečeno popisuje 

základní věci, které je třeba udělat, aby projekt mohl být životaschopný. 

b) Investiční fáze 

Investiční fázi tvoří investování do vlastní realizace, čili uvedení do provozu.  

Základní etapy této fáze zpravidla tvoří: zpracování úvodní projektové dokumentace, 

zpracování realizační projektové dokumentace, rozhodnutí o zahájení výstavby, realizace 

výstavby, zkušební provoz a uvedení do provozu. Během investiční fáze je nutno získat 

finanční prostředky a vytvořit projektový tým. [13] 

c) Provozní fáze 

Během tohoto období jsou již produkovány výrobky či služby. O ekonomické 

efektivnosti investice vlastně rozhodují finanční toky, které jsou v tomto období 

generovány a jejichž výše by měla převyšovat investiční výdaje. 

Podnik se snaží minimalizovat provozní náklady, optimalizovat pracovní zatížení, 

identifikovat možnosti rozšíření projektu s ohledem na jeho potenciál, identifikovat 

„morální“ zastaralost případně nedostatečnou efektivitu určitých částí projektu. [13] 
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d) Závěrečná a likvidační fáze 

Proces ukončení projektu s sebou nese nejen zastavení výroby, ale také činnosti  

s tím spojené, prodej majetku, zásob, demontáž zařízení, sanace lokality apod.  

Likvidační hodnota projektu vznikne rozdílem mezi investičními příjmy a výdaji. 

Tato položka je součástí cash flow v posledním účetním období života projektu. [13] 

3.3.    Rozhodnutí o financování investic  

Po přijetí investičního rozhodnutí je nutné uvažovat, o tom z jakých zdrojů bude 

projekt financován. Pro životaschopnost a efektivnost projektu je také velmi důležitá 

finanční stránka.  

Financování investice lze rozdělit do dvou základních zdrojů, na vlastní zdroje  

a cizí zdroje. 

Vlastní zdroje financování lze rozdělit na interní a externí zdroje. Mezi interní 

zdroje patří zisk, odpisy, výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob, nově 

vydané akcie. Mezi externí zdroje jsou řazeny vklady vlastníků, dotace, dary. 

Investice lze také financovat z cizích zdrojů. Mezi nejdůležitější cizí zdroje patří 

investiční úvěry, vydané a prodané obligace, splátkový prodej, leasing či směnky. [5] 

O samofinancování se jedná tehdy, pokud jsou k financování použity pouze interní 

zdroje. Tím nevznikají náklady na externí kapitál, firma se nezadlužuje. Z interních zdrojů 

firma financuje investiční projekt, pokud vlastní výrobní činností podniku vznikne dostatek 

finančních prostředků. [13]  

Cizí zdroje jsou využívány především ve formě bankovních úvěrů. Pro dosažení 

takového úvěru je nutno předložit bance podrobný podnikatelský záměr a předběžný 

rozpočet. Samozřejmě ani tyto podklady nejsou zárukou, že podnik úvěr dostane. Firma 

musí odůvodnit účel půjčky, dát záruky pro případ, že podnik se stane insolventním, tzn. 

ručit aktivy podniku nebo osobním majetkem. [13]  

Specifickým způsobem financování může být tzv. projektové financování. 

V tomto případě se na financování projektu podílí více subjektů (banky, státní úřady, 

dodavatelé), což zaručuje diverzifikaci rizika. Projektové financování je typické  
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pro realizaci velmi rozsáhlých, komplexních a finančně náročných investičních projektů. 

[6] 

3.4.    Hodnocení efektivnosti investic 

Investice představuje odloženou spotřebu s cílem získání užitku. Platí, že kdo je 

ochotný investovat, ten obětuje svůj součastný důchod (úspory) za příslib budoucího 

důchodu (výnosů) s cílem dosažení zisku. 

Z hlediska finančního jde při rozhodování o investicích o to, z jakých zdrojů bude 

investice hrazena, zda z vlastních zdrojů nebo úvěrem od banky a jaká bude její efektivnost 

při použití různých zdrojů vč. hodnocení různých investičních variant. Rozhodujícími 

kritérii pro posuzování investice jsou: výnosnost, rizikovost, likvidnost. 

U výnosnosti (rentability) se jedná o maximalizaci výnosů při minimálních 

nákladech. Vztah mezi výnosy, resp. čistými peněžními příjmy neboli cash-flow, které 

investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí.   

U rizikovosti se jedná o stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů  

a u likvidnosti (doby splácení) o rychlost přeměny investice zpět do peněžní formy. 

Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve 

se zaplatí. Ve skutečnosti jsou tato kritéria protikladná.  

Investice s vysokou výnosností je obvykle i vysoce riskantní, málo riskantní  

a vysoce likvidní je zase málo výnosná. Podstatou hodnocení investic je proto porovnávání 

vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde 

v podstatě o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních výnosů  

za období životnosti investice. Výnosem z investice je přírůstek zisku po zdanění  

a přírůstek odpisů, které se vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. Souhrnně tyto dvě 

položky s některými dalšími položkami tvoří cash-flow, což je peněžní tok, který je 

základem pro rozhodování o investičních projektech.  

Hodnocení investic končí rozhodnutím, zda investici uskutečnit, nebo zda jsou další 

varianty, kterými lze investici realizovat. Podstatou hodnocení investic spočívá 

v porovnání vynaloženého kapitálu s výnosy, které investice přinese. 
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Postup hodnocení efektivnosti investic má 4 kroky: 

1. Určení jednorázových nákladů na investici; 

2. Odhadnutí budoucích výnosů a rizik; 

3. Určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku; 

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a rozhodnutí, zda investici 

realizovat či ne. 

3.4.1. Určení jednorázových nákladů na investici 

Odhad investičních nákladů (nákupy pozemků, strojů, aj.) je většinou přesný. 

Odhad ostatních nákladů, jako jsou náklady na vývoj, ochranu ŽP, přeškolení pracovníků, 

aj., přesný nebývá.  

Skutečné náklady se liší od předpokládaných nákladů, což přivádí podnik  

do obtížné situace.  

3.4.2. Odhad budoucích výnosů a rizik 

Hlavními položkami výnosů (příjmů) jsou čistý zisk a odpisy, které plynou  

z investice. Výpočet zisku vychází z odhadu tržeb a nákladů. Investice vyvolá přírůstky 

zásob a pohledávek, což vyvolá potřebu dodatečných zdrojů. [5] 

Předpokládané riziko vyplývá buď z odhadu budoucích výnosů (tržeb),  

nebo zahrnutím míry rizika do podnikové diskontní míry. 

3.4.3. Určení „nákladů na kapitál“ (podnikové diskontní míry) 

Kapitál má své náklady, s kterými se počítá při hodnocení investic. Financuje-li 

podnik investici vlastním kapitálem, pak náklady jsou požadovaným výnosem z kapitálu 

(např. dividenda), ale je-li investice financována plně úvěrem, pak úvěr se do hodnocení 

investice nezapočítává a úrok z úvěru je nákladem. [5]  
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Dle kapitálových složek se počítají průměrné kapitálové náklady (WACC - 

Weighted Average Cost of Capital), které se vypočítají jako vážený aritmetický průměr. 

[6]  

 

ka = Wd kd (1 - T) + Wp kp + Ws ks , kde                        (1) 

 

 ka  průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková míra), 

kd   úroková míra pro cizí kapitál (úvěry, dluhopisy), 

T   procento zdanění podnikových příjmů, 

kp   míra nákladů na preferenční akcie (míra preferenčních dividend), 

ks  míra nákladů na zadržený zisk a základní kapitál (ve výši míry 

dividend ze společných akcií), 

Wd , Wp ,Ws  váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem 

z celkových zdrojů. 

 

Podnikové diskontní míry zahrnují riziko spojené s hodnocenou investicí. Čím 

vyšší je riziko, tím vyšší je diskontní míra. [5]  

3.4.4. Výpočet součastné hodnoty očekávaných výnosů 

Výnosy vznikají v delším časovém období. Budoucí hodnota výnosů, se přepočítá  

na současnou hodnotu, tj. peněžní sumu, která musí být investována, pokud má být  

ve stejné době získána zpět, větší o očekávané výnosy. 

SH = 
  

        
   , kde                (2) 

SH   současná hodnota budoucích příjmů, 

BH   budoucí hodnota budoucích příjmů, 

i   úroková míra, 

n   doba používání investice. 

 

Při stanovení diskontní míry a při výpočtu cash flow je nutné přihlédnout k míře 

inflace. 

https://managementmania.com/cs/sazba-dane-z-prijmu
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3.5.     Metody hodnocení investic 

Pro hodnocení efektivnosti investic se v praxi používá několika metod. Metody se 

rozdělují do dvou skupin, a to na metody statické a metody dynamické. Rozdíl mezi těmito 

kritérii spočívá v zohledňování faktoru času.  

Statické metody nepřihlíží k působení faktoru času a vychází z nominálních 

hodnot příjmů a výdajů. Mezi statické metody se řadí:  

 metoda doby splacení, 

 metoda výnosnosti investic.[1]  

Dynamické metody zohledňují faktor času, diskontují se budoucí příjmy a výdaje, 

tzn., že budoucí hodnoty se přepočítávají na hodnotu současnou. Mezi dynamické metody 

hodnocení patří: 

 čistá současná hodnota, 

 vnitřní výnosové procento. [1]  

3.5.1. Metoda doby splácení 

Metody splácení (z anglického názvu Payback Method - PM) vyjadřuje počet let 

(období), za které tok výnosů přinese hodnotu rovnající se původním nákladům  

na investici. Jsou-li výnosy každý rok stejné, dobu splácení lze zjistit dělením investičních 

nákladů roční částkou očekávaných čistých výnosů. 

Jsou-li výnosy každý rok jiné, doba splácení se zjistí postupným načítáním ročních 

částek cash flow tak dlouho, až se částky rovnají investičním nákladům. [6]  

Čím kratší je doba splácení, tím je investice výhodnější. Je logické, že doba 

splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice. [5] 
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3.5.2. Metoda výnosnosti investic 

Metoda výnosnosti investic (z anglického názvu Return on Investment – ROI) 

porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti investice, respektive objemu celkových akt iv 

nebo pasiv (bilanční suma). Tato metoda nebere v úvahu působení času. Výnosnost 

investice se vypočítá dle následujícího vztahu. 

ROI =  
  

  
   , kde                                         (3)  

 

ROI  výnosnost investice, 

Zr  průměrný čistý zisk plynoucí z investice, 

IN   náklady na investici.  

 

Ukazatel výnosnosti investice poskytuje rychlou a názornou představu o návratnosti 

investice. [1]  

3.5.3. Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je v ČR označována zkratkou ČSH. V anglicky mluvících 

zemích se používá zkratka NPV, což je z anglického názvu Net Present Value Of 

Investment. Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných výnosů a nákladem na investici. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti 

projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. Metoda bere v úvahu 

časovou hodnotu peněz, závisí pouze na předvídaných hotovostních tocích a alternativních 

nákladech kapitálu. Základní vztah pro čistou současnou hodnotu je uveden níže. 

 

, kde                     (4) 

 

 

ČSH  čistá současná hodnota, 

CFt  peněžní toky v jednotlivých letech, 

n  doba životnosti projektu, 

https://managementmania.com/cs/penezni-tok
https://managementmania.com/cs/prumerne-naklady-kapitalu
https://managementmania.com/cs/penezni-tok
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i  diskontní úroková míra, 

IN  náklady na investici, 

t  období 1 až n. [5]  

 

Je-li čistá současná hodnota investice kladná, investici můžeme přijmout, je-li čistá 

současná hodnota rovna nule, bylo docíleno právě požadované výnosnosti. Je-li čistá 

současná hodnota záporná, investici musíme odmítnout. 

3.5.4. Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta je v ČR označována zkratkou VVP. 

V anglicky mluvících zemích se používá zkratka IRR, což vychází z anglického slovního 

spojení Internal Rate Of Return. Metoda vnitřního výnosového procenta je založena na 

principu současné hodnoty. Spočívá v nalezení úrokové míry, při které se očekávané 

výnosy rovnají současné hodnotě výdajů, tedy čistá současná hodnota se rovná nule. 

Vnitřní výnosové procento říká, kolik procent na hodnoceném projektu lze vydělat, 

pokud je vzata v úvahu časová hodnota peněz. Vztah pro výpočet vnitřního výnosového 

procenta vychází z následujícího vztahu. 

 

VVP = in + 
Č   

Č      Č   
 x (iv - in) , kde                        (5)  

VVP  vnitřní výnosové procento, 

ČSHn  ČSH při nižší úrokové míře (v absolutní hodnotě), 

ČSHv  ČSH při vyšší úrokové míře (v absolutní hodnotě), 

in  nižší úroková míra, 

iv  vyšší úroková míra. [4]  

 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta je potřeba určit nižší úrokovou sazbu, 

při které ČSH dosahuje kladné hodnoty a vyšší úrokovou sazbu, při které bude ČSH 

dosahovat záporné hodnoty.  

Vnitřní výnosové procento na rozdíl od čisté současné hodnoty už není tak 

univerzální. Tuto metodu hodnocení investic lze, díky matematickým zákonitostem 

http://www.businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/hodnoceni-investic-cista-soucasna-hodnota-npv-strucne-a-jasne
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použitým pro výpočet, použít pouze v případě, kdy záporné peněžní toky probíhají  

na začátku hodnocené investice a všechny následující peněžní toky jsou ve svém součtu již 

pozitivní. Přesněji jde o to, aby se znaménko souhrnných peněžních toků měnilo po celou 

dobu projektu právě jednou. U čisté současné hodnoty takovéto omezení neexistuje [5]. 

 

  

http://www.businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/hodnoceni-investic-cista-soucasna-hodnota-npv-strucne-a-jasne
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4. Praktické zhodnocení investice na vybraném objektu 

Praktické zhodnocení se zabývá komplexním zateplením obvodového pláště 

kontaktním zateplovacím systémem budov A, A1, které jsou součástí Základní školy  

a Mateřské školy Janov - Litvínov.  

4.1. Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje zahrnují všechny náklady (výdaje či investice), které jsou 

převedeny do takzvaných stálých aktiv a to formou peněžních prostředků za účelem 

opatření nových zařízení a zabezpečení jejich provozu. Jedná se zejména o náklady  

na koupi, montáž stavební konstrukce nebo zařízení, zpracování projektové dokumentace. 

Přehled těchto nákladů je uveden v tabulce č. 3, příloze č. 1 a příloze č. 2. 

Tabulka č. 3: Kapitálové výdaje [Kč] 

 

Typ výdaje Cena (bez DPH)  DPH 19% Cena s DPH 

Základní rozpočtové náklady 2 772 470, 26 526 769,34 3 299 239,60 

Náklady na umístění stavby 138 623, 52 26 338,46 167 961,98 

HZS (hasičský požární systém) 12 000,00 2 280,00 14 280,00 

Celkové náklady 2 923 093,78 555 387,80 3 478 481,58 

Projektová dokumentace 184 873,95 35 126,05 220 000,00 

Celkem 3 107 967,73 590 513,85 3 698 481,58 

Pramen: [Vlastní zpracování] + [11] 

 

Stavební výroba zahrnuje zateplení boletických panelů kontaktním systémem 

ALSECCO. Systém ALSECCO je vysoce kvalitní zateplovací systém na minerální bázi, 

zahrnuje izolační desky z minerální vlny, lehčenou výztužnou stěrku se sklotextilní 

síťovinou a několik typů dekoračních omítek na minerální bázi. Před zateplením se 

odstraní svislé a podélné hliníkové lišty, minerální vaty a skleněné fasádní tabule, které 

jsou součástí boletických panelů. Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 3. [11]   

Kapitálové výdaje činí celkem 3 698 481,58 Kč. 



Bc. Kateřina Kadlecová: Ekonomické zhodnocení zateplení vybraného objektu 

2014 24 

4.2. Očekávané peněžní příjmy  

Očekávané peněžní příjmy představují odpisy dané investice a úspory energií. 

Peněžní příjmy lze vyjádřit jako rozdíl ročních provozních nákladů před realizací  

a po realizaci zateplení vybraných budov, nebo jako úsporu energie po realizaci zateplení 

objektu vynásobené jednotkovými cenami za nákup energie, které se opakují po dobu 

trvání opatření. 

Očekávané příjmy z úspor tepelné energie v budoucích letech jsou stanoveny  

na základě cen tepelné energie od roku 2009, kdy bylo provedeno zateplení budov A, A1. 

Pro výpočet byla poskytnuta pouze průměrná cena tepla z důvodu neustálých změn cen 

tepelné energie. Průměrná cena za odebrané teplo od roku 2009 tedy byla 429,52 Kč/GJ. 

Úspora tepelné energie po provedení zateplení vybraného objektu byla stanovena  

z odečtu hodnot spotřeby tepelné energie před zateplením a po zateplení. Před zateplením 

činila spotřeba tepelné energie 3 426,3 GJ/rok. Po provedení zateplení došlo ke snížení 

spotřeby tepelné energie na hodnotu 2 363,60 GJ/rok. Úspora tepelné energie tedy činí 

1 062,70 GJ/rok.  

Výši roční úspory tepla lze matematicky vyjádřit jako součin jednotkové ceny za 

odebrané teplo a hodnoty úspory tepelné energie.  

 

Výše roční úspory tepla = cena za odebrané teplo x úspora tepelné energie   

Výše roční úspory tepla = 429,52 x 1062,70 = 456 450, 90 Kč 

 

Vynásobením úspory tepla s jednotkovou cenou za nákup tepelné energie pro rok 

2009 byla stanovena výše roční úspory tepelné energie, která činí 456 450,90 Kč/rok.  

Zateplení budovy je technickým zhodnocením majetku a podléhá odpisování 

hmotného majetku. Pokud je částka technického zhodnocení vyšší než 40 000 Kč,  

u rovnoměrného odpisování se zvýší o tuto částku vstupní cena nebo při zrychleném 

odepisování se zvýší o tuto částku vstupní a zůstatková cena. 

Do roku 2012 obce dlouhodobý majetek neodepisovaly. V souladu se změnou 

českého účetního standardu č. 708 (ČÚS č. 708 - Odepisování dlouhodobého majetku 
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pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky  

č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) obce odpisují dlouhodobý majetek dle 

tohoto standardu účinného od 31. 12. 2011. [14]   

Skutečnou životnost zateplovacích systémů nelze stanovit. V České republice se 

udává životnost kontaktních zateplovacích systémů přibližně kolem 30 let.  

Pro ekonomické výpočty je doba odpisování technického zhodnocení zateplení 

budovy stanovena na 20 let. Doba odpisování technického zhodnocení zateplení budovy 

20 let patří do 4. odpisové skupiny dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

v úplném znění. Pro odpisování technického zhodnocení budovy se používá rovnoměrný 

způsob odepisování. 

Dle jmenovaného zákona je u rovnoměrného odpisování stanovena roční odpisová 

sazba v prvním roce odpisování na hodnotu 2,15 a v dalších letech je roční odpisová sazba 

5,15. Vstupní cenou pro výpočet odpisů je cena zateplení budovy, která je stanovena na 

hodnotu 2 923 094 Kč. Přehled odpisů v jednotlivých letech je uveden v tabulce č. 4.  

Tabulka č. 4: Hodnota ročních odpisů 
 

Rok odepisování Roční odpis [Kč] 

1. 62 847,00 

2. - 19. 150 540,00 

20. 150 527,00 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Celkové roční příjmy z investic jsou vypočítány součtem ročních odpisů a ročních 

příjmů z úspory energií. Očekávané roční příjmy v době životnosti investice jsou uvedeny 

v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 5: Očekávané roční příjmy [Kč] 
 

Rok peněžního 

příjmu 
Roční odpis  

Výše roční úspory 

za teplo  

Výše ročního 

příjmu  

1. 62 847,00 456 450, 90 519 297,90 

2. - 19. 150 540,00   456 450, 90 606 990,90 

20. 150 527,00   456 450, 90 606 977,90 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

4.3. Vlastní hodnocení investic 

Pro hodnocení efektivnosti investic je nutné stanovit diskontní sazbu.  Bezpečné 

uložení jednorázově vložených volných peněžních prostředků na delší časové období jsou 

termínované vklady, nebo spořící účty. Inflaci není třeba zohledňovat, protože úrokové 

sazby na trhu ji mají v sobě již zahrnutou. 

4.3.1. Výpočet diskontní sazby 

Životnost investic je plánovaná na co nejdelší dobu, proto pro výpočet diskontní 

sazby byly vybrány sazby jednotlivých bank na maximální dobu, kterou banky nabízí. 

Jednotlivé úrokové sazby byly konzultovány se zaměstnanci bank a jsou uvedeny v tabulce 

č. 6. 

Tabulka č. 6: Úrokové sazby u jednotlivých bank 

 

Banka Doba Úroková sazba [%] 

ČSOB  - termínovaný vklad 3 roky 0,4 

KB - termínovaný vklad 5 let 1,1 

Česká spořitelna – termínovaný vklad 4 roky 0,4 

GE Money Bank - termínovaný vklad 5 let 0,08 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Diskontní sazba byla vypočítána z úrokových sazeb vybraných bank jako 

aritmetický průměr. 
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Pro další výpočty bude použita diskontní sazba ve výši 0,5 %. 

4.3.2. Doba návratnosti 

Metoda doby návratnosti investice udává dobu, za kterou se městu Litvínov vrátí 

vložený kapitál do investice. Vložený kapitál do investice se vrátí z úspory energií  

na vytápění budovy a odpisů technického zhodnocení budovy. Návratnost investice je dána 

rokem, kdy poprvé peněžní příjmy překročí hodnotu kapitálového výdaje. 

Dobu návratnosti lze zjistit načítáním peněžních příjmů z investice každý rok  

do okamžiku, kdy se součet rovná výdajům na realizaci investice. Hodnota kapitálového 

výdaje činí 3 698 481,58 Kč. Přehled peněžních příjmů je uveden v tabulce č. 7. a grafu 

č. 1. V grafu jsou zobrazeny hodnoty peněžních příjmů spojených s investicí v letech  

2009 – 2028. 

 

 

Graf č. 1: Peněžní příjmy v letech 2009 – 2028 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 7: Doba návratnosti [Kč] 

 

Rok Peněžní příjmy Kumulovaný peněžní příjem 

2009 519 297,90 519 297,90 

2010 606 990,90 1 126 288,80 

2011 606 990,90 1 733 279,70 

2012 606 990,90 2 340 270,60 

2013 606 990,90 2 947 261,50 

2014 606 990,90 3 554 252,40 

2015 606 990,90 4 161 243,30 

2016 606 990,90 4 768 234,20 

2017 606 990,90 5 375 225,10 

2018 606 990,90 5 982 216,00 

2019 606 990,90 6 589 206,90 

2020 606 990,90 7 196 197,80 

2021 606 990,90 7 803 188,70 

2022 606 990,90 8 410 179,60 

2023 606 990,90 9 017 170,50 

2024 606 990,90 9 624 161,40 

2025 606 990,90 10 231 152,30 

2026 606 990,90 10 838 143,20 

2027 606 990,90 11 445 134,10 

2028 606 977,90 12 052 112,00 

 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Městu Litvínov se vložený kapitál vrátí mezi 6. a 7. rokem, tedy v letech 2014 a 

2015. 

K přesnému období úhrady se lze dopočítat pomocí následujícího výpočtu. Poslední 

kumulovaný peněžní příjem, který je nižší, než hodnota kapitálového výdaje, bude odečten 

od těchto kapitálových výdajů a poté bude vydělen peněžním příjmem následujícího roku. 

 

Doba návratnosti =  
                         

          
  0,24 roku 
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0,24 x 12 měsíců v roce = 2,88 = 2 měsíce 

0,88 x 30 dnů v měsíci = 26,4 dnů 

Doba návratnosti je tedy 6 let, 2 měsíce a 26 dnů. 

4.3.3. Metoda výnosnosti 

Metoda výnosnosti nebere v úvahu faktor času a všechny peněžní příjmy. Vypočítá 

se z průměrného ročního zisku vyvolaného danou investicí, což jsou v tomto případě 

peněžní příjmy z úspor energií na vytápění budovy. Tato metoda nebere v úvahu odpisy. 

Metoda výnosnosti se vypočítá dle vzorce: 

ROI =  
                   

                
  

           

            
  0,1234 x 100 = 12,34 % 

 

Počet procent vyjadřuje roční procentní přínos investice. Daná investice přináší 

v tomto případě v průměru 12,34 % čistého zisku za rok. 

4.3.4. Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota se vypočítá jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy a kapitálovými výdaji. Bude-li čistá současná hodnota kladná, investice bude  

pro investora přijatelná. 

Přehled peněžních příjmů v letech 2009 – 2028 diskontovaných sazbou 0,5 %  

a hodnotami odúročitelů dle vzorce 1/(1 + i)
n
 jsou uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Diskontované peněžní příjmy [Kč] 

 

Rok Peněžní příjmy Odúročitel Diskontované peněžní příjmy 

2009 519 297,90 0,9950 516 701,41 

2010 606 990,90 0,9901 600 981,69 

2011 606 990,90 0,9851 597 946,74 

2012 606 990,90 0,9802 594 972,48 

2013 606 990,90 0,9753 591 998,22 

2014 606 990,90 0,9705 589 084,67 

2015 606 990,90 0,9657 586 171,11 

2016 606 990,90 0,9609 583 257,56 

2017 606 990,90 0,9561 580 344,00 

2018 606 990,90 0,9514 577 941,14 

2019 606 990,90 0,9466 574 577,59 

2020 606 990,90 0,9419 571 724,73 

2021 606 990,90 0,9372 568 871,87 

2022 606 990,90 0,9326 566 079,71 

2023 606 990,90 0,9279 563 226,86 

2024 606 990,90 0,9233 560 434,70 

2025 606 990,90 0,9187 557 642,54 

2026 606 990,90 0,9142 554 911,08 

2027 606 990,90 0,9096 552 118,92 

2028 606 977,90 0,9051 549 375,70 

Celkem 12 052 112,00 - 11 438 362,72 

 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Čistá současná hodnota se vypočítá pomocí celkových diskontních peněžních 

příjmů, od kterých odečteme celkové kapitálové výdaje. 

ČSH = diskontované peněžní příjmy – kapitálové výdaje  

ČSH = 11 438 362,72  -  3 698 481,58  =  7 739 881,14 Kč 

Hodnota ČSH je kladná (větší než nula), tudíž investice je investice přijatelná  

a zaručuje požadovanou míru výnosu. 
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4.3.5. Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje výnosnost na základě vložených prostředků 

během doby své životnosti. Musí se nalézt taková úroková míra, při které současná 

hodnota peněžních příjmů se bude rovnat současné hodnotě kapitálových výdajů  

na investici. 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta je potřeba určit nižší úrokovou sazbu, 

pro kterou je ČSH kladnou hodnotou a vyšší úrokovou sazbu, pro kterou bude mít ČSH 

zápornou hodnotu. Nižší úrokovou sazbu máme již stanovenou na str. 30 pro úrokovou 

sazbu 0,5 %, kde ČSH byla kladná a to 7 739 881,14 Kč. Dále je potřeba určit vyšší 

úrokovou sazbu, pro kterou bude ČSH záporná. Diskontované peněžní příjmy se sazbou 

16  % jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

 

Čistá současná hodnota se vypočítá pomocí celkových diskontních peněžních 

příjmů, od kterých odečteme celkové kapitálové výdaje. 

ČSH = diskontované peněžní příjmy – kapitálové výdaje  

ČSH = 3 523 126,84 - 3 698 481,58 =  - 175 354,74 Kč 

 

Pro úrokovou sazbu 16 % je hodnota ČSH záporná a to –175 354,74 Kč. Vnitřní 

výnosové procento se nachází v intervalu 0,5 % - 16 %.  
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Tabulka č. 9: Diskontované peněžní příjmy se sazbou 16 % [Kč] 

 

Rok Peněžní příjmy Odúročitel Diskontované peněžní příjmy 

2009 519 297,90 0,8621 447 686,72 

2010 606 990,90 0,7432 451 115,64 

2011 606 990,90 0,6407 388 899,07 

2012 606 990,90 0,5523 335 241,07 

2013 606 990,90 0,4761 288 988,37 

2014 606 990,90 0,4104 249 109,07 

2015 606 990,90 0,3538 214 753,38 

2016 606 990,90 0,3050 185 132,22 

2017 606 990,90 0,2630 159 638,61 

2018 606 990,90 0,2267 137 604,84 

2019 606 990,90 0,1954 118 606,02 

2020 606 990,90 0,1685 102 277,97 

2021 606 990,90 0,1452 88 135,08 

2022 606 990,90 0,1252 75 995,26 

2023 606 990,90 0,1079 65 494,32 

2024 606 990,90 0,0930 56 450,15 

2025 606 990,90 0,0802 48 680,67 

2026 606 990,90 0,0691 41 943,07 

2027 606 990,90 0,0596 36 176,66 

2028 606 977,90 0,0514 31 198,66 

Celkem 12 052 112,00 - 3 523 126,84 

 
 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Vnitřní výnosové procento bylo zjištěno na základě vzorce z kapitoly 3.5.4. 

následujícím výpočtem. 

VVP = 0,005 + 
            

                           
 x (0,16 – 0,005) = 0,1523 x 100 = 15,23 % 

Vnitřní výnosové procento má hodnotu 15,23 %. Hodnota převyšuje 

předpokládanou diskontní sazbu, proto investice do zateplení budovy Základní školy  

a Mateřské školy Litvínov – Janov byla výhodná. 

Vnitřní výnosové procento lze také zjednodušeně znázornit graficky, viz graf č. 2. 

V tomto grafu je na vodorovné ose vynesena hodnota obou úrokových sazeb, pro které se 
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počítala výše čisté současné hodnoty. Na svislou osu jsou vyneseny čisté současné hodnoty 

při jednotlivých úrokových sazbách. Prostým spojením vzniklých dvou bodů lze získat 

přímku. V místě, kde přímka protíná vodorovnou osu – osu úrokové sazby – lze odečíst 

přibližnou hodnotu vnitřního výnosového procenta. 

 

 

Graf č. 2: Znázornění vnitřního výnosového procenta 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zdali je možné zateplením budov A, A1 

školy v obci Janov – Litvínov výrazně snížit celkové náklady na vytápění, přičemž 

finanční náklady na toto zateplení musí být ekonomicky návratnou investicí.  

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části práce jsou 

charakterizovány budovy, jejich stávající stav, provozního režim a systém zásobování 

teplem.  

V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti investic, jejich 

rozdělení na hmotné, finanční a nehmotné investice, fáze investičního projektu, statické  

a dynamické metody hodnocení efektivnosti investic jako je metoda doby splácení, metoda 

výnosnosti investic, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento.  

V praktické části diplomové práce jsou stanoveny kapitálové výdaje na investici, 

které představují zejména náklady na koupi a montáž stavebních konstrukcí a zpracování 

projektové dokumentace. Dále jsou stanoveny očekávané peněžní příjmy z investic jako 

jsou úspory energií na vytápění budovy, roční odpisy z dané investice a požadovaná 

výnosnost, která byla počítána jako aritmetický průměr úrokových sazeb jednotlivých 

bankovních ústavů. Na základě těchto údajů bylo provedeno vlastní hodnocení efektivnosti 

investice metodickými postupy popsanými v teoretické části. 

Na základě ekonomického zhodnocení lze konstatovat, že zateplení budov A, A1 

Základní školy a Mateřské školy v obci Janov – Litvínov je výhodné. Doba životnosti 

investice je delší než doba návratnosti investice, což je 6 let, 2 měsíce a 26 dnů. Čistá 

současná hodnota je kladná při požadované míře výnosu 0,5 % a činí 7 739 881,14 Kč, 

vnitřní výnosové procento je vyšší než požadovaná míra výnosu, dosahuje hodnoty 

15,23 % a dle výsledku metody ziskovosti přináší investice v průměru ročně 12,34 % 

zisku. 

Jsem si ale vědoma, že poskytnutá průměrná cena za dodávané teplo mohla 

výsledky ekonomického zhodnocení budov A, A1 Základní školy a Mateřské školy v obci 

Janov – Litvínov zkreslit. I přesto si myslím, že zateplení budovy se příznivě projevilo  

ve snížení spotřeby energií na vytápění budovy, čímž i platby za odběr energií. Tudíž 

investice měla příznivý dopad nejen na ekonomickou stránku investora školy, kterým je 
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město Litvínov, ale i na ekologický dopad a v další řadě na zlepšení tepelné pohody 

v budově.  
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