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Abstract 

Pulverized coal injection technology involves the replacement of coke for blast furnace with 

cheaper finely milled coal injected into the blast furnace through tuyeres of the blast furnace. 

This technology reduces the cost of production of pig iron. The aim of this work is to 

summarize current knowledge of the investment decision, a description of technology of 

pulverized coal injection in TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. and economic analysis of the 

investment. The result of this work is to determine the economic indicators, namely net 

present value, profitability index, static and dynamic payback method and return on capital 

employed and their explanations in relation to this technology. 

Keywords: Pulverized coal injection; Net Present Value; Profitability Index; Payback 

Method; Return on Capital Employed 

 

Abstrakt 

Technologie injektáže prachového uhlí spočívá v nahrazení části metalurgického koksu pro 

vysokou pec levnějším jemně namletým uhlím injektovaným do vysoké pece pomocí výfučen 

vysoké pece. Tato technologie snižuje náklady na výrobu surového železa. Cílem této 

bakalářské práce je shrnutí současných poznatků z oblasti investičního rozhodování, popis 

technologie injektáže prachového uhlí ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a 

ekonomická analýza této investice. Výsledkem bakalářské práce je určení ekonomických 

ukazatelů, konkrétně čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, statické i dynamické doby 

úhrady a rentability investovaného kapitálu a jejich vysvětlení ve vztahu k této technologii. 

Klíčová slova: Injektáž prachového uhlí; Čistá současná hodnota; Index ziskovosti; Doba 

úhrady; Rentabilita investovaného kapitálu  
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1      Úvod 

Technologie injektáže prachového uhlí do vysokých pecí byla spuštěna ve společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 28. 11.2013 do zkušebního režimu, který potrvá 6 měsíců a 

bude docházet k postupnému zvyšování výkonu dle plánované křivky náběhu až do dosažení 

plného výkonu této investice.  

Podstata této technologie je v nahrazení významné části dražšího metalurgického koksu 

pro vysokou pec levnějším jemně namletým uhlím injektovaným do vysoké pece pomocí 

výfučen vysoké pece. Tato technologie má za následek snížení nákladů na výrobu surového 

železa, snížení emisí tuhých znečišťujících látek unikajících do ovzduší a snížení spotřeby 

metalurgického koksu. 

V první části bude práce zaměřena na ekonomicko-technickou charakteristiku podniku 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., teoretický rozbor ekonomických analýz investičních 

projektů, potřebný pro praktickou část této práce, dále popis technologie injektáže prachového 

uhlí do vysokých pecí ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a nakonec na samotnou 

ekonomickou analýzu zmiňovaného projektu této společnosti. 

Cílem bakalářské práce je ekonomická analýza investice do zmiňované technologie a 

stanovení čistého zisku po zdanění a peněžních toků z provozu této investice, dále zjištění 

čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, statické i dynamické doby úhrady projektu a 

rentability investovaného kapitálu. 

Vstupní data, kterými jsou nákupní ceny uhlí a koksu, potřebná pro ekonomickou analýzu 

tohoto projektu jsou považována za citlivý údaj společnosti TŽ, a.s. Z tohoto důvodu je 

počítáno s údaji upravenými společností TŽ, a.s. tak, aby vyhovovaly pro výpočty v této 

bakalářské práci. 
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2      Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen TŽ, a.s.) je pokračovatelem 

dlouhodobé tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. Třinecká huť byla založena Těšínskou 

komorou arcivévody Karla Habsburského v roce 1839. Dnes je společnost TŽ, a.s. největší 

českou hutí s domácím kapitálem a také nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA 

STEEL a.s. Společně tvoří jedno z předních průmyslových uskupení v České republice. 

Strategií společnosti TŽ, a.s. je „dynamické zvyšování podílu dlouhých válcovaných výrobků 

s vyšší přidanou hodnotou a její řízení v budovaných výrobkových řetězcích“. Postupná 

diverzifikace výrobkového portfolia snižuje závislost na výkyvech trhu. 

Společnost TŽ, a.s. ročně vyrábí v uzavřeném hutním cyklu zhruba 2,5 milionu tun oceli. 

To představuje téměř polovinu současné celkové produkce oceli v ČR. Hlavní výrobkové 

portfolio tvoří především dlouhé válcované výrobky - válcovaný drát, tvarová ocel, speciální 

tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Dalšími 

výrobky jsou koks a doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě, dále umělé hutné 

kamenivo a granulovaná struska. 

Výrobní provozy této společnosti zahrnují kompletní cyklus od výroby koksu po finální za 

tepla válcovaný ocelový produkt. Koksochemická výroba sestává ze dvou koksárenských 

baterií. Vyrobený koks je používán ve vlastních vysokých pecích spolu s rudnou vsázkou 

připravenou ve dvou aglomeracích. Vyrobené surové železo zpracovává kyslíková 

konvertorová ocelárna vybavená kompletní pánvovou metalurgií a dvěma zařízeními pro 

plynulé odlévání oceli - blokovým a sochorovým. Ocel je vyráběna i v elektroocelárně. 

Bloky, sochory a v menší míře i ingoty z oceláren tvoří vsázku pro provozy válcoven v Třinci 

- válcovnu předvalků a hrubých profil, střední trať, válcovny drátu a jemných profilů - a také 

pro válcovnu trub v Ostravě a univerzální válcovnu v Bohumíně. Kontislitky a ingoty jsou 

také dodávány k dalšímu zpracování do kladenské Sochorové válcovny TŽ, a.s. Doprovodné 

produkty, vznikající v hutní výrobě, zpracovává provoz druhotných surovin na umělé 

kamenivo a další stavební materiál. 

Do skupiny patří také firmy, které jsou součástí výrobkových řetězců společnosti TŽ, a.s., 

nebo poskytují služby v rámci skupiny i mimo ni. Tato společnost má kapitálovou účast ve 29 

firmách, ve 20 z nich má postavení jediného nebo majoritního akcionáře či společníka. 

Nejnovějšími akvizicemi jsou akciové společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. v Bohumíně a 

DALSELV DESIGN a.s. v Ostravě. Společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. dále rozšiřuje 

drátovenský výrobkový řetězec skupiny, když zpracovává třinecký válcovaný drát. Její 
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provozy zahrnují tažírnu nepatentovaného drátu pro výrobu spojovacích součástí, svařovacích 

a lesklých drátů i tažírnu patentovaného drátu určeného pro výrobu lan, pružinových a 

kartáčnických drátů a výrobu ocelových kordů do pneumatik i do tlakových hadic. V lanárně 

jsou vyráběna lana používaná v dolech, v rybářském průmyslu, dále vázací a speciální lana a 

také lana pro lanové dráhy. Provoz pérovny a drátěné výroby se zaměřuje na výrobu tlačných, 

zkrutných i tvarových pružin a také na výrobu kovových tkanin, jehel i plombovacích lanek. 

Společnost DALSELV DESIGN a.s. se zabývá především rekonstrukcemi a modernizacemi 

koksárenských baterií, přičemž zajišťuje kompletní servis od zpracování projektové a výrobní 

dokumentace přes výrobu až po dozor na samotných stavbách. 

V rámci skupiny jsou výrobní kapacity umístěny v Třinci, Kladně, Starém Městě u 

Uherského Hradiště, Bohumíně, České Vsi u Jeseníku, Ostravě, Dobré u Frýdku-Místku, 

Kyjově, Radomsku v Polsku a Miskolci v Maďarsku. 

Za celou svou dosavadní historii vyrobila společnost TŽ, a.s., 170 mil. tun oceli a z ní 

válcovaných výrobků, které dlouhodobě nacházejí své uplatnění nejen na domácím trhu, ale i 

po celém světě. Více než polovina roční produkce kvalitních ocelových výrobků, označených 

firemní značkou tří kladívek v kruhu, směřuje k zákazníkům z více než 50 zemí celého světa. 

Ekonomicko-technická charakteristika podniku je převzata z výroční zprávy TŽ, a.s. [12] 
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3      Ekonomická analýza investičních akcí 

V této kapitole jsou shrnuty současné teoretické poznatky v oblasti tvorby ekonomických 

analýz investičních akcí. V první části lze nalézt rozdělení investic, fáze investičních projektů 

a financování investic. Druhá část této kapitoly se zabývá způsobem hodnocení investičních 

projektů a jednotlivými vzorci potřebnými pro výpočet praktické části bakalářské práce. Není-

li uvedeno jinak, tato kapitola je zpracována zejména podle Dluhošové [2] a Polácha [5].  

3.1      Základní pojmy 

 Investice – odložení spotřeby za účelem získání dalších výnosů, zhodnocení kapitálu a 

růstu tržní hodnoty podniku v budoucnosti. 

 Reálné investice – investice do reálných aktiv (hmotné i nehmotné), jako například 

fyzické komplexy staveb, strojů a zařízení, tvořících nebo rozšiřujících výrobní kapacitu 

podniku.  

 Finanční investice – investice do finančních aktiv jako například nákupy akcií, 

dluhopisů aj. 

 Investiční výstavba – proces změny investice na dlouhodobý hmotný majetek. 

 Investiční činnost – činnost, která souvisí s rozšiřováním hodnoty kapitálu podniku 

aplikovaná v dlouhodobém období a zahrnující všechny výrobní činitele. 

 Investiční strategie – je investorův plán alokace finančních prostředků do různých 

investičních instrumentů, založený na investičním horizontu, finančních cílech, toleranci k 

riziku, daňovém zatížení a dalších faktorech [7]. 

 Investice podniku - mělo by být provedeno s ohledem na využití finančních 

prostředků v dané či alternativní investiční činnosti. Zahrnuje určení velikosti investice, 

přidělení finančních prostředků investici, hodnocení investice ve vztahu k riziku a výnosu a 

rozhodování o optimální kapitálové struktuře investic[4]. Jedná se o: 

 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

 - nákup dlouhodobého finančního majetku 
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3.2      Druhy investičních projektů 

Z důvodu volby metody hodnocení efektivnosti investic a stanovení řídící úrovně v 

podniku, která o investici rozhoduje, se klasifikují investiční projekty do několika skupin 

(dále se bude jednat především o reálné investice), viz Tab. 1. Typ projektu tedy předurčuje 

volbu ekonomického kritéria hodnocení. 

Tab. 1 Rozdělení investičních projektů podle několika hledisek, zpracováno dle [2]. 

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku 

Náhrada zařízení 

Výměna zařízení za účelem snížení nákladů 

Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu 

Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a 

expanze na nové trhy 

Ostatní investiční projekty 

Z hlediska účetnictví 

Finanční investice 

Hmotné investice 

Nehmotné investice 

Podle vztahu k rozvoji podniku 

Rozvojové investice 

Obnovovací investice 

Regulatorní investice 

Podle vzájemného vlivu projektů 

Substituční 

Nezávislé 

Komplementární 

Podle věcné náplně 

Investiční 

Nový produkt 

Organizační změna 

Inovace IS/IT 

Projekty koupě firmy 

Environmentální projekty 

Podle výchozích podmínek realizace 
Na zelené louce 

V zavedeném podniku 

Podle způsobu financování 
Nezadlužený projekt 

Zadlužený projekt 

Podle typu peněžního toku 
Konvenční 

Nekonvenční 

Podle možností aktivních zásahů v 

budoucnu 

Pasivní investice 

Aktivní investice 

Podle doby výstavby 
Jednoleté investice 

Víceleté investice 

 

Investiční projekt, hodnocený v této bakalářské práci se řadí do kategorie ostatních 

investičních projektů (podle vlivu na podnikovou ekonomiku), z hlediska účetnictví pak do 
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hmotných i nehmotných investic. Zároveň se jedná o rozvojovou a environmentální investici 

v zavedeném podniku. Podle věcné náplně náleží tato investice také do kategorie investiční, 

jelikož se jedná o nové zařízení rozšiřující stávající zařízení. Injektáž prachového uhlí do 

vysokých pecí TŽ, a.s. je kombinací zadluženého a nezadluženého projektu, což umožňuje 

využití levnějšího cizího kapitálu a také využití daňového štítu. Tento projekt je také víceletou 

investicí (roky výstavby 2012 a 2013) a investicí s konvenčními peněžními toky. 

3.3      Fáze investičního projektu 

Investiční projekt může být podle Prof. Dluhošové [2] rozdělen z hlediska času do 4 

základních oblastí: 

 Předinvestiční fáze, 

 Investiční fáze, 

 Provozní fáze, 

 Fáze ukončení a likvidace projektu. 

V době práce na praktické části je již tato investice v provozu, ale pouze ve zkušebním 

režimu (s dobou náběhu na plný výkon 6 měsíců), což znamená, že není možné získat 

relevantní data pro analýzu projektu v provozní fázi. Z tohoto důvodu jsou vynechány části 

projektové dokumentace, realizační projektové dokumentace, realizace výstavby, jelikož byla 

tato investice již vybudována. V době zpracování této bakalářské práce, se tato investice ve 

společnosti TŽ, a.s. tedy pohybuje ve fázi zkušebního provozu a uvedení do provozu, dle 

rozdělení, viz výše. 

3.4      Financování investic  

Tato podkapitola je zpracována podle Dluhošové [2].  

Příprava investičních projektů je spojena s investičním a finančním rozhodnutím. 

Z hlediska finančního řízení je nutno před vlastní realizací každého projektu, jakou součást 

jeho přípravy učinit dvě rozhodnutí: investiční rozhodnutí a finanční rozhodnutí. 

Investiční rozhodnutí říká, zda do projektu investovat či neinvestovat.  

Finanční rozhodnutí navazuje na investiční rozhodnutí v případě, že je rozhodnuto o 

přijetí projektu. Výsledkem je odpověď na otázku, z jakých zdrojů projekt financovat, aby byl 

finančně zajištěn, v čase stabilní a zároveň byly vynaloženy optimální náklady na zdroje 

financování. 

Mezi oběma rozhodnutími existuje úzký vztah. Investiční rozhodnutí souvisí s technickou 

koncepcí a věcnou náplní investičního projektu, přitom se jeho úspěch odvíjí od 
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konkurenceschopnosti výrobků nebo služeb, jejichž realizace znamená generování pozitivních 

příjmů z projektu. Finanční rozhodnutí je významné pro životaschopnost projektu a 

ekonomickou efektivnost. 

Zdroje financování projektu jsou důležité pro vyhodnocení efektivnosti investic. Struktura 

financování projektu by měla být navržena tak, aby byla zajištěna stabilita financování 

projektu s co nejnižšími náklady kapitálu vynaloženými na tyto zdroje. Zdroje financování lze 

třídit dle různých hledisek viz Tab. 2. 

Tab. 2 Členění zdrojů financování, zpracováno z [2]. 

Hledisko původu 

zdrojů 

Hledisko vlastnictví 

Vlastní zdroje Cizí zdroje 

Interní zdroje 

nerozdělený zisk   

odpisy   

změna pracovního 

kapitálu 
  

Externí zdroje 

vklady vlastníků investiční úvěry 

dotace, dary 
emitované 

dluhopisy 

  provozní úvěry 

  dodavatelské úvěry 

  leasing 

  směnky 

Financování investic z vlastních zdrojů (samofinancování) je méně rizikové, jelikož míra 

zadlužení firmy, zůstává konstantní a nevznikají při něm náklady spojené s cizími zdroji 

(úroky). Na druhou stranu tento způsob financování je pro firmu dražší (z důvodu nemožnosti 

využít tzv. daňový štít).  

Hlavním zdrojem cizího kapitálu pro financování investic jsou zpravidla bankovní úvěry. 

Banky při jednání o úvěru vyžadují podrobný podnikatelský záměr spolu s rozpočtem. Podnik 

obvykle musí zdůvodnit účel půjčky, stupeň zadlužení, schopnost podniku splácet úroky a 

půjčku, záruky pro případ, že podnik zanikne nebo přeruší činnost. Způsob splácení může mít 

formu individuálního splátkového plánu, rovnoměrného splácení (úvěr je splácen stejnými 

částkami, úroky klesají podle klesající výše dluhu) a splácením anuitou (součet splátek a 

úroků je konstantní). 

3.5      Hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Celá tato kapitola je zpracována zejména podle Dluhošové [2], v menší míře bylo také 

použito literatury Fotra a Součka [3] a Polácha [5].  
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Při hodnocení efektivnosti investičních projektů se nezohledňuje jen jejich věcná stránka 

(technicko-výrobní charakter investice), ale zejména jejich finanční stránka (to znamená 

způsob financování investic nebo také jejich efektivnost při použití různých zdrojů 

financování). Dříve než se rozhodne o investici peněžních prostředků do daného projektu, je 

potřeba určit, zda se investorovi vyplatí podstoupit podnikatelské riziko při očekávaných 

finančních výnosech z dané investice.  

Při rozhodování zda investovat jde tedy o splnění dvou kritérií: 

 Kritérium rentability - dosažení maximálního zisku nebo cash flow projektu 

v krátkodobém a dlouhodobém horizontu předpokládané životnosti projektu (při fixně 

stanovené výši investovaného kapitálu). 

 Kritérium stability - preference finanční stability podniku, tj. finanční rovnováha - 

příjmy a likvidní prostředky firmy jsou větší než výdaje firmy ve stejném čase [5]. 

K vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu, je potřeba určit základní ekonomické 

parametry (vstupní ekonomicko-finanční parametry), které lze vidět v Tab. 3. 

Tab. 3 Základní ekonomické parametry, zpracováno dle [2]. 

Základní ekonomický 

parametr 
Popis 

Peněžní toky investice 

Investiční projekty jsou realizovány na základě výše a časové 

struktury budoucích efektů v podobě peněžních výdajů a příjmů, které 

mají zajistit fungování podniku. Vychází se z odhadu hodnot 

peněžních toků v období životnosti investice. 

Čistá současná 

hodnota projektu 

Stanovuje se na bázi principu současné hodnoty. Od současné 

hodnoty provozních příjmů se odečítá současná hodnota kapitálových 

výdajů vynaložených na investici. 

Náklady kapitálu 

Náklady na kapitál jsou velmi důležité při hodnocení projektů pomocí 

kritérií založených na faktoru času. Náklady na kapitál se využívají 

jako diskontní sazba při výpočtu současné hodnoty peněžních toků 

z investice. Výše nákladu kapitálu je ovlivněna řadou faktorů, jako je 

například kapitálová struktura projektu, rizikovostí projektu, 

způsobem financování. 

Doba životnosti 

investičního projektu 

Doba životnosti investičního projektu je velmi významnou 

charakteristikou investice, určuje dobu provozu investice, pro kterou 

se provádí odhad budoucích peněžních toků. Rozlišuje se: 

Ekonomická doba životnosti projektu - je ovlivněna hlavně 

ekonomickou využitelností produktů investice. Dále také ostatními 

faktory jako délka životního cyklu výrobku, zdroje surovin, technický 

pokrok v odvětví. Nemůže být nikdy delší než technická životnost 

projektu. 
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Technická doba životnosti projektu - souvisí s fyzickým 

opotřebením zařízení investice a je dána technickými parametry 

investice. 

Likvidační cena 
Výnos z možného prodeje investice po uplynutí ekonomické 

životnosti nebo výdaje spojené s prodejem a likvidací (je nutné 

respektovat daňové dopady prodeje nebo likvidace). 

3.5.1      Peněžní toky investice FCF 

Tento ukazatel je pro potřeby této bakalářské práce nutno blíže specifikovat, jelikož v této 

práci je nejdůležitějším vstupním ukazatelem pro výpočet výstupních hodnot ekonomické 

analýzy daného projektu. 

Peněžní toky FCF jsou veškeré příjmy a výdaje, které jsou investičním projektem 

vyvolány během životnosti. Při stanovení peněžních toků je důležité si uvědomit, že minulé 

peněžní toky, které byly již vynaloženy a jsou výsledkem minulých investičních a finančních 

rozhodnutí, tzv. utopené náklady (Sunk Costs) nemohou být brány v úvahu při rozhodování o 

nových investicích. Pro rozhodování se používají pouze příjmy a výdaje, které znamenají 

změnu oproti situaci před realizací projektu. Pro stanovení relevantních peněžních toků se 

uplatňuje tzv. změnový přírůstkový princip. V úvahu je brán vždy rozdíl dvou stavů - 

cílového stavu vyvolaného realizací investičního projektu (po realizaci) a stavu výchozího 

(před realizací). Při posuzování projektu v již zavedeném podniku budou brány v úvahu pouze 

ty peněžní toky, které představují rozdíl bez a s realizací investičního projektu. 

Peněžní toky z investice tvoří dvě základní složky: jednorázové kapitálové výdaje JKV 

spojené s přírůstkem aktiv do spuštění investice do provozu a Příjmy z provozu investice 

PFCF, které jsou generovány v období provozování investice. 

Jednorázové kapitálové výdaje JKV 

Vypočteme podle vzorce (1) jako součet výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku INV a výdajů na přírůstek čistého pracovního kapitálu ΔČPK: 

             (1) 

JKV -   jednorázové kapitálové výdaje, 

INV -   výdaje na pořízení investice, 

ΔČPK -   změny stavu čistého pracovního kapitálu do zahájení provozu investice. 

Jednotlivé složky JKV: 

 Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - jsou to výdaje na koupi 

výrobních a technologických zařízení, pozemků, budov a staveb, uměleckých děl a sbírek 

s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Patří zde i technické zhodnocení hmotného majetku. 
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 Výdaje na zpracování technickoekonomických studií, technické a projektové 

dokumentace, celní poplatky, náklady na montáž aj. 

 Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - výdaje na nákup softwaru, 

patenty, licence. Převážná část těchto výdajů vzniká v období přípravy a výstavby investice.  

 Výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu - v podstatě se jedná o přírůstek 

oběžného majetku, který je vyvolán novou investicí. Nová investice si vyžaduje prostředky, 

které budou dlouhodobě vázány ve formě zásob, pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku.  

Peněžní příjmy z provozu investice PFCF 

Neuvažujeme-li o dalších investicích v průběhu provozu investice, pak budoucí provozní 

příjmy PFCF investice, vypočteme podle vzorce (2), tento vzorec byl upraven pro konkrétní 

projekt hodnocený v této bakalářské práci: 

                        (2) 

EAT -  čistý zisk po zdanění, 

ODP -  odpisy, 

Úroky - úroky z úvěru, 

ΔČPK -   změny stavu čistého pracovního kapitálu po zahájení provozu. 

Pro stanovení provozních příjmů investice PFCF tohoto projektu je nutno k čistému zisku 

po zdanění zpětně přičíst odpisy i úroky z úvěru. 

3.5.2      Kritéria hodnocení projektů 

V této práci budou použity přesnější dynamické metody hodnocení investičních projektů, 

které zahrnují důležitý faktor času (působí na změnu hodnoty peněz), proto ze statických 

metod hodnocení investičních projektů je v této práci použita pouze statická doba úhrady 

investice a rentabilita investovaného kapitálu. Statická hodnocení efektivnosti projektů nejsou 

v ekonomicky vyspělých zemích považovány za směrodatné a jsou považovány pouze za 

pomocné a doplňkové.  

Ekonomické ukazatele hodnocení investičních projektů: 

 Čistá současná hodnota (Net Present Value) - označována NPV, je nejpřesnější, 

nejspolehlivější a zároveň základní metodou hodnocení investic. Jedná se o rozdíl 

diskontovaných výnosů z investice (očekávaný čistý zisk + odpisy) a kapitálových výdajů 

(příp. jednorázového kapitálového výdaje). Čistá současná hodnota předpokládá, že projekt 

bude v provozu po celou dobu jeho životnosti. Zjednodušeně řečeno, předpokládá, že projekt 

je jednou přijat a realizace projektu nemůže být zastavena nebo přehodnocena. Takový 

předpoklad je v rozporu s tím, co se skutečně děje v dobře fungující firmě, kde by měly být 

projekty průběžně přehodnocovány v průběhu času [1]. Čistou současnou hodnotu NPV lze 

tedy vypočítat ze vzorce (3): 

             (3) 
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SHCF -  současná hodnota toku peněz, 

JKV -   investovaný kapitál (jednorázové kapitálové výdaje). 

Současnou hodnotu toku peněz SHCF pak lze vypočíst ze vzorce (4) převzatého z [5]: 

      (
    

(   ) 
 

    

(   ) 
     

    

(   ) 
) (4) 

FCFn -  očekávaná hodnota výnosů z dané investice v i -tém roce, kde 

n = 1, 2, …, T, 

k -    diskontní sazba, 

T -    doba životnosti projektu. 

Pravidlo ČSH: 

NPV = 0  investici není možné zamítnout ani doporučit, 

NPV > 0  projekt je přijatelný, zvyšuje tržní hodnotu firmy, 

NPV < 0  projekt je nepřijatelný, nezajištuje požadovaný výnos. 

 Index ziskovosti (Profitability index) - neboli index rentability označován jako IZ, je 

to poměr současné hodnoty odhadu budoucích peněžních toků (cash flow) a investovaného 

kapitálu JKV. Index ziskovosti lze vypočíst ze vzorce (5): 

   
    

   
 (5) 

SHCF -  současná hodnota toku peněz, 

JKV -   jednorázové kapitálové výdaje. 

Pravidlo IZ: 

IZ = 1  investici není možné zamítnout ani doporučit, 

IZ > 1  investovat, 

IZ < 1  neinvestovat. 

 Statická doba úhrady investice - časový interval, za nějž dochází k úhradě veškerých 

jednorázových kapitálových výdajů na investiční projekt kumulovanými provozními příjmy 

od počátku provozu investice [2]. Statickou dobu úhrady SDÚ, lze vypočítat pomocí vzorce 

(6): 

     
   

     
 (6) 

JKV -  investovaný kapitál (jednorázové kapitálové výdaje), 

  FCF -  p ůmě né   ční p  v zní příjm   

 Dynamická doba úhrady investice - v této práci označená zkratkou DDÚ, je doba za 

kterou jsou jednorázové kapitálové výdaje uhrazeny současnou hodnotou peněžních toků. 

Zahrnuje tedy i faktor času a lze ji vypočíst dle vzorce (7). 

     (             )      (7) 

SHCF -  současná hodnota toku peněz, 

tp -  doba počátku provozu investice, 

DDÚ -  dynamická doba návratnosti investice, 

JKV -  jednorázové kapitálové výdaje. 
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 Rentabilita investovaného kapitálu - jedná se o poměr průměrného ročního zisku 

z realizace projektu k vloženým investičním prostředkům. Nejčastěji se používá ukazatel 

rentability dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE, který se vypočte podle vzorce (8): 

     
      

   
 (8) 

  EAT -   průměrný čistý zisk, 
INV -   pořizovací cena investice. 
Na základě tohoto kritéria by měl být akceptován projekt, jehož rentabilita kapitálu je vyšší 

než rentabilita projektu (aktiv) se srovnatelným rizikem. 

Není-li uvedeno jinak, všechny vzorce použity v této podkapitole Hodnocení efektivnosti 

investičních projektů jsou převzaty z literatury [2]. 
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4      Technologie injektáže prachového uhlí do vysokých pecí TŽ, 

a.s. 

Popis této technologie včetně parametrů technologie je převzat zejména ze zprávy 

zpracované pro Ministerstvo životního prostředí [9], z informačních prospektů TŽ, a.s. [8] a 

webových stránek společnosti Paul Wurth SMS Group, která tuto technologii pro TŽ, a.s. 

realizuje [6]. 

Technologie injektáže prachového uhlí do vysokých pecí (Pulverized Coal Injection) TŽ, 

a.s. spočívá v injektáži kontrolovaného množství velmi jemně namletého práškového uhlí (v 

ochranné atmosféře dusíku) pomocí výfučen do vysoké pece s ohledem na rovnoměrnou 

distribuci do vysokých pecí č. 4 a č. 6, čímž je dosaženo optimalizace podmínek ve vysokých 

pecích. Hlavní výhody této technologie jsou snížení nákladů na výrobu surového, kontrola 

teploty vysoké pece, snížení ekologické zátěže životního prostředí, ale také snížení závislosti 

na dodávkách dováženého koksu a odstranění nákladů na jeho pořízení při nezměněné 

kapacitě výroby surového železa. Investiční projekt injektáže prachového uhlí do vysokých 

pecí (dále jen PCI) TŽ, a.s. byl realizován TŽ, a.s. v kooperaci s lucemburskou firmou Paul 

Wurth SMS Group, která náleží mezi hlavní světové dodavatele technologie PCI a zajišťuje 

pro TŽ, a.s. všechny klíčové komponenty, včetně mlýnu na mletí uhlí, generátoru horkého 

vzduchu, injektážních zařízení s dynamickým distributorem práškového uhlí a kompletní 

řídící a automatizované systémy [11]. 

4.1      Parametry technologie PCI TŽ, a.s. 

V této podkapitole jsou představeny technické parametry práškového uhlí, potřebného pro 

injektáž do vysoké pece, viz Tab. 4. Níže v Tab. 5 lze pak shlédnout parametry samotné 

technologie PCI TŽ, a.s. Z Tab. 4 je zřejmé, že při zvolené technologii PCI TŽ, a.s. je nutné 

namletí uhlí na velmi jemný prach o zrnitosti menší 0,09 mm, s maximální přípustnou 

zrnitostí do 1 mm a také s velmi nízkou zbytkovou vlhkostí, aby nedocházelo ke spojování 

prachových částic do větších celků. 

Tab. 4 Parametry práškového uhlí, zpracovány dle [9]. 

Velikost zrna (zrnitost) 80 % < 0,09 mm, 99,9 % < 1 mm 

Zbytková vlhkost uhlí ≤ 1,5 % 
 

Tab. 5 Parametry technologie PCI TŽ, a.s., zpracovány dle [9]. 

Maximální injektované množství 
150 kg/t surového železa 

22,5  t/hod 
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Min. celkový průtok práškového uhlí 4  t/hod 

Max. celkový průtok práškového uhlí 20  t/hod 

Počet injektážních trysek 20 ks 

Max. průtok práškového uhlí tryskou 1  t/hod 

Max. celková odchylka průtoku +/- 2  % 

Odchylka na jednotlivých odvětvích +/- 2,5  % 

Kapacita mlýnice uhlí 

50 t/hod 

1200  t/den 

350 000  t/rok 

Spotřeba mletého uhlí celkem cca 1000  t/den 

Kapacita hlavního sila prachového 

uhlí = zásoba na 8 hod 
650 m3 

4.2      Popis technologie PCI TŽ, a.s. 

Uhlí mleté na zrnitost pod 0,09 mm je v kontaktu se vzduchem výbušné, a proto je 

zapotřebí zabezpečit dopravu mletého uhlí k VP inertní dusíkovou atmosférou. Z 

technologického hlediska je PCI příznivější pro průběh hoření injektovaného uhlí a využití 

všech fyzikálně - chemických dějů v oblasti výfučen. V Tab. 6 lze vidět výhody a nevýhody 

této technologie. 

Tab. 6 Výhody a nevýhody technologie PCI (zpracováno podle [9]). 

Výhody Nevýhody 

dokonalejší hoření paliva v oblasti 

výfučen 
nasazení speciálního mlýnu 

operativnější a dokonalejší dávkování 

uhlí přes výfučny 

zvýšené nároky na dopravu a 

bezpečnost mletého uhlí k vysokým 

pecím 

vyšší reference v nasazení této 

technologie 

větší nároky na investiční výstavbu a 

zastavěné území 

využití širší škály dávkovaného uhlí   

Členění technologie PCI do 4 etap: 

Technologii PCI lze rozdělit do 4 etap, které na sebe navazují a zahrnují jak přípravu a 

dopravu surového uhlí, mletí a skladování uhelného prachu tak plnění injektážních nádob a 

samotnou injektáž mletého prachového uhlí do vysokých pecí. Všechny tyto činnosti tvoří 

komplexní technologii, která nahrazuje část vysokopecní vsázky jemně namletým uhlím, a 

zahrnuje jeho injektáž pomocí výfučen přímo do vysoké pece [10].  
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4.2.1      Doprava surového uhlí  

V této části se řeší způsob dopravy uhlí ze stávajících uhelných tras na nově projektované 

dopravní cesty. Jedná se vesměs o úpravy stávajících dopravníků a přesýpacích stanic. Surové 

uhlí po vyklopení z vagónů je skladováno a homogenizováno v zásobnících v co nejmenší 

vzdálenosti od sila surového uhlí, které je umístěné nad vlastním mlýnem v mlecí stanici. Tím 

jsou zajištěny malé objemy uhlí na dopravních pásech, což je důležité z hlediska vyprázdnění 

dopravních cest do sila. Při změně dopravy u dopravníku z koksu na uhlí je nutno zajistit 

minimální znečištění uhlí-koksu cizími látkami a zajistit, aby nedošlo k materiálové záměně v 

zásobnících. Automatický systém řízení musí vyřešit celou problematiku od mlýnice uhlí až 

po návaznosti v blokování na stávající zařízení. Systém dopravy je rozdělen homogenizačními 

zásobníky na dvě části. První část řeší dopravu uhlí do zásobníků a dopravní výkon je sladěn 

se stávajícím zařízením, část druhá řeší dopravu uhlí od zásobníků do sila na mlýnici. 

Dopravní výkon této části linky je odvozen od výkonu mlýnice.  

Doprava uhlí do sila umístěného v mlýnici a jeho předběžná úprava je řízena stavem 

hladiny v silu. Úprava uhlí spočívá v jeho vyčištění od cizorodých látek, odstranění kovových 

předmětů, roztřídění na předepsanou zrnitost do 50 mm a v drcení roztříděných velkých kusů. 

Silo a úpravna uhlí jsou vzhledem k vlhkosti uhlí vytápěny. Prašnost v zásobnících a úpravně 

je odprašována. Pro celý prostor dopravy uhlí od přísunu uhlí do závodu, až po mlýnici je 

nutno zajistit maximální čistotu uhlí a zamezit znečištění surového uhlí tvrdými předměty, 

které by mohly způsobit havárii mlýna. 

4.2.2      Příprava uhlí 

Surové uhlí je shromažďováno v sile o celkovém objemu cca 800 m
3
. Pomocí dopravníků 

je sypáno na mlecí mísu válcového mlýna. Po rozemletí je uhlí strháváno proudem spalin 

vyrobených ve spalovací komoře, z okraje mlecí mísy a hnáno do horní části mlýnice k 

odloučení od nosných spalin pomocí tkaninových filtrů. Mleté uhlí je shromažďováno v 

zásobníku o objemu cca 650 m
3
. Po roztřídění na sítě, které má velikost ok 3 mm (odstranění 

náhodných větších kusů a hlavně případných slepenců) je práškového uhlí dopravováno do 

injektážní nádoby o objemu 13 m
3
 viz Obr. 2. Na tyto nádoby navazuje systém pneumatické 

dopravy uhlí k výfučnám vysokých pecí. 

4.2.3      Skladování uhelného prachu 

Ke skladování uhelného prachu slouží zásobník prachového uhlí, viz Obr. 1. Tento 

zásobník ze 75 % své kapacity pokryje 4hodinovou potřebu vháněného uhelného prachu (při 
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max. výkonu). Zásobník má dva výtoky a každý je možno uzavřít plochým šoupátkem. 

Uhelný prach je ze zásobníku vynášen turniketem. Vytékání prachového uhlí je podporováno 

impulsním vstřikováním inertního plynu přes větrací svíčky. Zásobník je provozován v inertní 

atmosféře, k zabezpečení tohoto inertního stavu je obsah kyslíku v zásobníku trvale 

kontrolován. Při překročení přípustné mezní hodnoty se zásobník zafouká dusíkem.  

Zásobník zásobuje uhlím dvě injekční tlakové nádoby, opět se jedná o injektážní nádoby 

zobrazené na Obr. 2. Přetlak, vzniklý mezi zásobníkem a injekční nádobou, se vyrovnává 

pomocí filtru. Stejně tak, jsou vypouštěny do atmosféry odpadní plyny vzniklé při transportu 

mezi zásobníkem a injekční nádobou. Jako součást tohoto zařízení je i mechanická 

bezpečnostní uzávěr přetlaku a podtlaku. V tomto zásobníku je kontrolována teplota, tlak, 

obsah O2, a CO. Při překročení mezních hodnot se uvedou do provozu bezpečnostní funkce, 

injekce uhlí se však nepřeruší. Kužel zásobníku (úhel 70 °) je izolován a doporučuje se 

doprovodný ohřev. Ke snímání stavu naplnění zásobníku jsou použity ultrazvukové sondy a 

sondy snímající signál max. - min. 

Obr. 1 Zásobník prachového uhlí (převzato z [8]). 

 

4.2.4      Vhánění uhelného prachu do výfučen 

Pod zásobníkovým silem jsou umístěny dvě injektážní nádoby pro každou vysokou pec, 

které jsou střídavě naplňovány prachovým uhlím. Převažování je prováděno třemi měřícími 

siloměry v beztlakém stavu za účelem bilancování množství vháněného uhlí. Během vhánění 

se používá vážící signál k regulaci vháněného výkonu. Mezi výběhem ze zásobníkového sila a 

ventilem na injektážní nádobě je přes kompenzátory zabudován vždy jeden síťový třídič k 

prosévání cizích těles z prachového uhlí. Injektážní nádoby jsou navrženy tak, že maximální 

výkon injekce uhlí se dosahuje při provozování dvou nádob – 2 cykly na nádobu za hodinu. 

Po vyprázdnění jedné injekční nádoby (až na zbytkové množství u vtokového důlku) se 

připojí na potrubí, již připravená a plná, druhá nádoba. Odlehčená nádoba, která je odpojena 
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od dopravního cyklu se začne plnit. Unikající plyn se přivádí do zásobníkového sila a odvádí 

se přes filtr do ovzduší. Po dokonalém odlehčení nádoby se otevře armatura pod uhelným 

silem a váha se vybalancuje. Provozem turniketového vynašeče pod zásobníkovým silem se 

nádoba naplní dle předem navoleného množstvím prosátým uhlím a po vypnutí turniketu se 

naplněné množství přesně převáží a zaregistruje. Armatura na injekční nádobě se uzavře a 

v nádobě se zvýší tlak pomocí dusíku, na potřebnou hodnotu a připojí se k dopravnímu 

potrubí. Tím je nádoba připravena. Je-li v nádobě, která právě dopravuje uhlí už minimální 

množství uhlí a nádoba nacházející se v čekací poloze je připravená a nastalo-li fyzikální 

vyrovnání tlaku přes spojovací tlakové potrubí, otevře se armatura na výtokové straně 

připravované nádoby. Stejná armatura u dopravující nádoby se s časovým zpožděním uzavře. 

Tlakové propojení mezi oběma nádobami se uzavře a nádoba, která má být plněna se 

odtlakuje (na atmosférický tlak) podle výše uvedeného popisu a začne se opět plnit. Z každé 

injektážní nádoby vedou dvě potrubí.  

Obr. 2 Popis injektážní nádoby (převzato z [8]). 

 

Mleté uhlí je dopravováno dvěma sběrnými potrubími ke dvěma rozdělovačům umístěným 

v blízkosti vysoké pece č. 4 a č. 6. V každém sběrném potrubí je zabudováno měření průtoku 

a obtokové vhánění inertního plynu. Signálem z okruhu měření je ovládáno množství 

přidávaného obtokového plynu. 

Dopravní potrubí musí být zvoleno tak, aby se potřebná rychlost směsi nelišila ve spodní 

oblasti výkonu a v horní oblasti výkonu, aby tlaky pro vhánění nebyly příliš vysoké. 
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Rozdělovač je konstrukčně provedený jako statický. Od rozdělovačů je rozvedeno dopravní 

potrubí DN 25 k jednotlivým injektážním tryskám ve výfučnách. Rozdělovač i dopravní 

potrubí lze vidět na Obr. 3. 

Nastavení rovnoměrného tlaku pro jednotlivé trysky s kompenzací rozdílného poklesu 

tlaku na různých délkách potrubí mezi rozdělovači a výfučnami se provádí na pevných 

škrticích drahách, zabudovaných těsně za rozdělovačem do dopravních potrubí. Každý 

dopravovaný proud je možno na cestě k výfučně uzavřít pomocí armatury s pneumatickým 

pohonem a pustit automaticky chladicí vzduch do trysky. Tok uhlí je v injektážním potrubí 

kontrolován. Není-li již detekován žádný tok uhlí, je příslušné potrubí automaticky odpojeno 

a přepojeno na chladicí vzduch. Zpravidla se jedná o ucpanou škrticí clonu. Tento úsek 

potrubí se musí zpětně profouknout. K tomuto účelu slouží obchvat škrticí clony a jako 

profukovací médium se používá chladicí vzduch. Profukování se provádí ručně, je však 

možné je automatizovat. Injektážní trysky jsou provedeny s menším vnitřním průměrem, než 

dopravní potrubí, přivádějící uhelný prach do výfučen. S ohledem na ještě menší vnitřní 

průměr předřazeného škrticího ventilu, není nutno při přerušení dopravy uhlí z důvodu ucpání 

(z důvodu nedostatečné úpravy vháněného uhlí) vytáhnout trysku z výfučny. 

Obr. 3 Rozdělovač a dopravní potrubí DN25 (převzato z [8]). 
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Při vzniku poruchy na jednotlivých tryskách jsou tyto trysky automaticky odpojeny a 

automaticky přepojeny na chladicí vzduch. Rozdělovač rozdělí celkové množství uhlí na 

zbylé trysky.  

Při poruše pece, vyžadující okamžité zastavení foukání, se uzavřou všechna přívodní 

potrubí bezprostředně za rozdělovačem. Části potrubí od rozdělovačů po injektážní nádoby se 

profouknou dusíkem.  

Porucha toku uhlí do pece může vzniknout mimo jiné také pěchováním. Při této situaci, 

musí být přívod uhlí k peci ihned přerušen. Při zahájení pěchovacího procesu v potrubí, se 

okamžitě přeruší přívod uhlí uzavřením ventilů za rozdělovačem a do pece se injektuje jen 

množství uhlí, které zůstalo v potrubních úsecích mezi rozdělovačem a tryskami. Sběrné 

potrubí zůstane pod tlakem. Pokud pěchování netrvá déle jak 5 až 10 minut, proces dopravy 

uhlí se obnoví. Trvá-li průběh pěchování déle, musí být sběrné potrubí profouknuto zpětným 

směrem.  

Schéma technologie PCI TŽ, a.s. od zásobníku prachového uhlí až po injektážní trysky do 

vysokých pecí č. 4 a 6 lze vidět v Příloze 1. 
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5      Ekonomická analýza investiční akce injektáž prachového uhlí 

do vysokých pecí TŽ, a.s. 

Tato data byla upravena společností TŽ, a.s. tak, aby byla vyhovující a odpovídající pro 

ekonomickou analýzu tohoto projektu a zároveň, aby skutečné vstupní hodnoty považované 

za citlivý údaj společnosti TŽ, a.s. (zejména nákupní ceny uhlí a koksu) nebyly odhaleny 

žádné neoprávněné osobě.  

Ekonomická analýza této investiční akce je prováděna k 31. 12. 2013. Doba životnosti 

projektu T, tedy i doba, po kterou je prováděno ekonomické vyhodnocení projektu, je 

stanovena na dobu 10 let. Konečné investiční náklady na pořízení investice jsou ve výši 

700 mil. Kč.  

5.1      Čistý zisk z provozu investice EAT 

Tento zisk lze snadno určit jako rozdíl ročních provozních výnosů z provozu investice a 

ročních provozních nákladů na provoz investice (označováno jako zisk před zdaněním, odpisy 

a úroky EBITDA) snížen o výši celkového ročního odpisu (označováno jako zisk před 

zdaněním a úroky EBIT) dále snížen o výši ročního úroku z úvěru a výši roční daně z příjmů 

právnických osob, viz Příloha 2. Samotný výpočet čistého zisku z provozu investice vyžaduje 

nejprve stanovení a výpočet těchto hodnot: 

5.1.1      Roční provozní náklady investice  

V Tab. 7 lze vidět určení jednotlivých nákladů na provoz investice PCI TŽ, a.s., ze kterých 

jsou dále stanoveny celkové roční provozní náklady této investice, viz Příloha 2, potřebné 

k výpočtu výše zmíněného zisku EBITDA. 

Tab. 7 Jednotlivé roční náklady na provoz investice. 

Popis 
potřebné 
množství 

(na 1 t) 

jednotky 
cena za 
jednotku 

(v Kč) 

jednotky Celkem (v Kč) 

Elektrická energie 38 KWh/t 3 Kč/KWh 29640000 

Dusík 5740 Nm3/h 0,2 Kč/Nm3 9184000 

Osobní náklady 17 zaměstnanců 
  

8000000 

Opravy a údržba odhad 15000000 

Kyslík 8000 Nm3/h 1,3 Kč/Nm3 83200000 

Nákup uhlí za chybějící 

vysokopecní plyn 
6250 Nm3/h 

  
12000000 
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Potřebný nákup uhlí za chybějící vysokopecní plyn 6250 Nm3 (normativní kubický metr) 

vysokopecního plynu /h v Tab. 8 odpovídá potřebě 0,003 GJ/Nm3 s náklady na uhlí ve výši 

80 Kč/GJ. Výrobní kapacita je stanovena na 8 000 h.  

Celkové roční náklady na provoz investice od roku 2015 jsou stanoveny jako součet 

jednotlivých ročních nákladů ve výši 100 %.  

Celkové roční náklady jsou v roce 2014 nižší, z důvodu postupného náběhu investice do 

plného výkonu, dle stanovené křivky náběhu, což má za následek provoz této investice po 

dobu prvních 6 měsíců s průměrným výkonem pouhých 70 % a zbylých 6 měsíců již při 

plném výkonu. V tomto roce je tedy počítáno s průměrným celoročním výkonem této 

technologie ve výši 85 %. Celkové roční náklady v tomto roce jsou tedy vypočteny jako 

součet 85% výše jednotlivých ročních nákladů na provoz investice, kromě osobních nákladů, 

které dosahují, i během sníženého 85% výkonu, jejich 100% výše. Celkové roční provozní 

náklady jsou uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Celkové roční provozní náklady (v tis. Kč). 

celkové roční provozní náklady (v tis Kč) v roce 2014 134670 

celkové roční provozní náklady (v tis Kč) od roku 2015 157024 

5.1.2      Roční provozní výnosy investice 

Výnos z provozu této investice spočívá v úspoře finančních prostředků nahrazením 

dražšího koksu levnějším uhlím. Provedenou investicí je ročně nahrazeno 200 000 tun koksu 

260 000 tunami uhlí. Rozdílné náklady před touto investicí a po ní lze vidět v Tab. 9. 

Tab. 9 Úspora nákladů provedením investice. 

  
surovina 

množství  

(v t) 

cena  

(v Kč za 1 t) 
Náklady (v Kč) 

Před investici koks 200000 6000 1200000000 

Po investici uhlí 260000 3000 780000000 

Snížení nákladů způsobené vlivem investice (v Kč) 420000000 

Snížení nákladů způsobené vlivem investice (v tis. Kč) 420000 

 Snížení nákladů způsobené vlivem investice je vypočteno jako rozdíl ročních nákladů před 

investicí (na pořízení 200 000 t koksu) a nákladů po investici (na pořízení 260 000 t uhlí). 

Tento rozdíl je použitý jako výnos z provozu této investice, viz Příloha 2. 
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5.1.3      Daňové odpisy 

Aktivace této investice proběhla k 31. 12. 2013, tedy první odpis byl stanoven v roce 2014. 

V této analýze je použitý lineární způsob odepisování. Doba odepisování je určena dle 

Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Roční odpis jednotlivých částí je poté určen jako 

hodnota této části dělená dobou odepisování dané části. Součtem jednotlivých odpisů je určen 

celkový odpis pro prvních 5 let provozu investice. Celkový roční odpis od roku 2019 již 

neobsahuje odpis elektrických zařízení, viz Tab. 10. Celkové roční odpisy jednotlivých let 

jsou opět zobrazeny v Příloze 2. 

Tab. 10 Daňové odpisy investice (v tis. Kč). 

Struktura investice Doba 

odepisování 

Struktura 

investice (v tis. 

Kč) 

Roční odpis 

(v tis. Kč) 

Stavební část 30 230000 7667 

Strojní část 15 410000 27333 

Elektrická zařízení 5 60000 12000 

celkový roční odpis prvních 5 let (v tis. Kč) 47000 

celkový roční odpis od roku 2019 (v tis. Kč) 35000 

5.1.4      Úroky z úvěru 

Společnost TŽ, a.s. na pořízení této investice čerpala úvěr ve výši 70 % z celkové ceny 

pořízení investice, což odpovídá částce 490 mil. Kč. V roce 2012 byl čerpán úvěr ve výši 

196 000 tis. Kč a v roce 2013 ve výši 294 000 tis. Kč. Tento úvěr byl poskytnut s úrokovou 

sazbou 2 % a bude splacen během 5 let od zahájení provozu této investice, tedy od roku 2014. 

Jednoduchým podílem lze určit roční výši splátky na 98 000 tis. Kč. Úrok z úvěru je stanoven 

ve výši 2 %, vždy ze stavu úvěru na počátku roku. Určení úroku z tohoto úvěru lze vidět v 

Tab. 11. Úroky z úvěrů pro jednotlivé roky jsou opět zobrazeny v Příloze 2. 

Tab. 11 Úroky z úvěru (v tis. Kč). 

rok 
stav úvěru na počátku 

roku 

úrok z 

úvěru 
stav úvěru k 31.12. 

2012 196000 3920 196000 

2013 490000 9800 490000 

2014 490000 9800 392000 

2015 392000 7840 294000 

2016 294000 5880 196000 

2017 196000 3920 98000 

2018 98000 1960 0 
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5.1.5      Daň z příjmu právnických osob (dále jen PO) 

Daň z příjmu PO je stanovena, dle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. K výpočtu daně 

z příjmu PO je nutné nejprve určit základ daně pro daný rok. Tento základ daně je určen jako 

rozdíl provozních výnosů a provozních nákladů (označený jako Zisk před zdaněním, úroky a 

odpisy EBITDA) dále snížený o odpisy a úroky z úvěru a zaokrouhlený na celé tis. Kč dolů. 

Vynásobením základu pro výpočet daně daňovou sazbou (19%) určíme daň z příjmu, 

kterou musí společnost TŽ, a.s. zaplatit ze zisku z provozu této investice, viz Příloha 2. 

5.2      Peněžní toky investice FCF 

Peněžní toky z provozu této investice jsou použity jako vstupní hodnoty pro výpočet 

většiny ekonomických ukazatelů v další podkapitole. K výpočtu těchto peněžních toků jsou je 

nutno určit jednorázové kapitálové výdaje JKV a provozní příjmy z investice PFCF. 

5.2.1      Jednorázové kapitálové výdaje JKV 

Jsou dle vzorce (1) rovny výdajům na pořízení investice INV. Změna stavu čistého 

pracovního kapitálu ΔČPK  je v letech 2012 a 2013 nulová. 

5.2.2      Příjmy z provozu investice PFCF 

Jsou určeny pomocí vzorce (2) jako čistý zisk po zdanění EAT zpětně navýšený o odpisy a 

úroky z úvěru a snížený o změnu čistého pracovního kapitálu. 

Změna stavu čistého pracovního kapitálu je nenulová pouze v letech 2014 a 2015, jelikož 

v těchto letech dojde k obměně zásob koksů za uhlí.  

Stanovení změny stavu zásob viz Tab. 12, pokud je známa informace, že obrátkovost 

koksu je 20 dní a obrátkovost uhlí 22 dní, je možné určit množství tun koksu či uhlí v 1 

obrátce a následně vynásobením cenou příslušné suroviny určit vázanost peněžních 

prostředků v dané surovině. Je potřeba uvažovat snížený 85% výkon v roce 2014, tedy dojde 

k obměně pouze 85 % ročních zásob a zbylých 15% zásob se obmění až v roce 2015. 

V důsledku poklesu zásob se firmě TŽ, a.s. zvýší peněžní prostředky. Jelikož je změna 

pracovního kapitálu tvořena pouze poklesem zásob, je tedy záporná a je nutno jí od zisku 

odečíst, čímž dosáhneme zvýšení příjmů z provozu investice o tuto částku, viz Příloha 3.  

Tab. 12 Změna stavu zásob (v tis. Kč). 

  druh 
množství 

(t) 

množství v 1 obrátce 

(t) 

cena (v tis. 

Kč) 

celkové zásoby 

(tis. Kč) 

Před investicí koks 200000 10958,90411 6 65753,42466 

Po investici uhlí 260000 15671,23288 3 47013,69863 

     

pokles 18739,72603 
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5.2.3      Peněžní toky investice FCF 

Peněžní toky investice pro jednotlivé roky jsou stanoveny v Příloze 3 a určíme je jako rozdíl 

příjmů z provozu investice PFCF a jednorázových kapitálových výdajů JKV. Odpovídají tedy 

vzorci (9): 

                   Δ    - INV (9) 

EAT -  čistý zisk po zdanění, 

ODP -  odpisy, 

Úroky - úroky z úvěru, 

ΔČPK -  změny stavu čistého pracovního kapitálu po zahájení provozu, 

INV -  výdaje na pořízení investice. 

5.3      Ekonomické hodnocení investice PCI TŽ, a.s. 

V této podkapitole je popsán způsob výpočtu již konkrétních dynamických (a 2 zmíněných 

statických) ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů, která vychází ze vstupních 

hodnot vypočtených v předchozích dvou podkapitolách a zobrazených v Příloze 2 a Příloze 3. 

Všechna tyto kritéria jsou následně přehledně tabulkově zobrazena v Příloze 4. 

5.3.1      Čistá současná hodnota NPV 

Toto kritérium je důležité pro rozhodování o přijetí či nepřijetí určité investice a je 

vypočteno ze vzorce (3), uvedeného v podkapitole 3.5 Hodnocení efektivnosti investičních 

projektů, jako rozdíl současné hodnoty toku peněz SHCF a jednorázových kapitálových 

výdajů JKV. 

Současná hodnota toku peněz SHCF je tedy součet diskontovaných příjmů z provozu 

investice od roku 2014 do roku 2023 a její hodnota je 1 412 335 083 Kč. 

Diskontované jednorázové kapitálové výdaje jsou ve výši 725 200 000 Kč, viz Příloha 3. 

NPV = 1 412 335 083 - 725 200 000 = 687 135 083 Kč 

Správnost výpočtu lze ověřit v Příloze 3, jelikož čistá současná hodnota se musí rovnat 

kumulovaným diskontovaným peněžním tokům v roce 2023. 

Dle pravidel hodnocení čisté současné hodnoty uvedených v podkapitole 3.5.2 je NPV > 0, 

tedy zvyšuje hodnotu firmy a tato investice je výhodná a doporučuje se. Rozhodnutí 

společnosti TŽ, a.s. o pořízení této investice tedy bylo správné. 

5.3.2      Index ziskovosti IZ 

Toto kritérium vyjadřuje, kolik Kč diskontovaných provozních finančních příjmů připadá 

na 1 Kč diskontovaných investičních výdajů. Aby byla investice pro společnost výhodná, 
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musí být IZ > 1, což znamená, že jsou diskontované příjmy dosažené provozováním investice 

vyšší než diskontované výdaje vynaložené na pořízení této investice. Čím je index ziskovosti 

vyšší, tím je výhodnější provozovat danou investici. Tento index se vypočítá ze vzorce (5) 

jako podíl čisté současné hodnoty toku peněz SHCF a jednorázových kapitálových výdajů 

JKV. 

IZ = 1 412 335 083 / 725 200 000 = 1,948  

Což opět znamená, že společnost TŽ, a.s. rozhodla správně o přijetí investice PCI, jelikož 

každá investovaná 1 Kč do tohoto projektu se společnosti navrátí a ještě navíc přinese 

společnosti zisk 0,948 Kč. 

5.3.3      Statická doba úhrady investice SDÚ 

Jo doba, za kterou se náklady na samotné pořízení investice navrátí za pomocí příjmů 

plynoucích z provozu této investice, bez ohledu na faktor času. Tento ukazatel je jednoduchý 

a rychlý, ale méně přesnější než dynamická doba úhrady určená jako další v pořadí. Vypočte 

se dle vzorce (6) jako podíl nediskontovaných jednorázových kapitálových výdajů a 

průměrného nediskontovaného peněžního příjmu z provozu investice získaného opět z Přílohy 

3. 

SDÚ = 700 000 000 / 220 201 466 = 3,179 

Návratnost tohoto projektu, bez zahrnutí faktoru času, je tedy 3,179 let od začátku zahájení 

provozu investice, tedy náklady na pořízení investice se vlivem tvorby příjmů společnosti 

zaplatí na začátku roku 2017. Správnost určení tohoto kritéria lze ověřit v Příloze 3 v řádku 

kumulovaných peněžních toků CFCF, kde je rok 2017 prvním rokem, kdy jsou tyto 

kumulované peněžní toky kladné. 

5.3.4      Dynamická doba úhrady DDÚ 

Tento ekonomický ukazatel zpřesňuje předchozí statickou dobu úhrady, jelikož zahrnuje i 

důležitý faktor času, ale samotný výpočet již vyžaduje složitější logickou úvahu. V této práci 

se při jeho výpočtu vychází ze vzorce (7) kde je stanoven peněžními příjmy od začátku 

provozu investice do doby dynamické úhrady rovnajícím se diskontovaným jednorázovým 

kapitálovým výdajům. Z Přílohy 3, konkrétně z řádku diskontovaných kumulovaných 

peněžních toků investice CDFCF je zřejmé, že dynamická doba úhrady bude v roce 2018. 

Součtem diskontovaných příjmů v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 se zjistí hodnota 712 

543 603 Kč. Zbývající peněžní prostředky potřebné k úhradě diskontovaných jednorázových 

kapitálových výdajů v hodnotě 725 200 000 Kč lze vyčíst opět v řádku CDFCF v Příloze 3 
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v roce 2017, jako potřebné peněžní příjmy v roce 2018 k dosažení dynamické doby úhrady. 

Pro ověření správnosti výpočtu je lze také vypočítat rozdílem diskontovaných jednorázových 

kapitálových výdajů a diskontovaných příjmů v letech 2014-2017, tedy: 

Rozdíl = 725 200 000 - 712 543 603 = 12 656 397 Kč (odpovídá výše zmiňované hodnotě 

v Příloze 3). 

Pro stanovení přesné dynamické doby úhrady této investice je nutné zjistit podíl tohoto 

rozdílu na diskontovaných peněžních příjmech z provozu této investice v roce 2018, podílem 

těchto dvou hodnot. 

Podíl = 12 656 397 / 144 488 000 = 0,088 

Připočtením této části roku 2018 k předchozím 4 letem je určena dynamická doba úhrady 

4,088 let (přibližně 4 roky 1 měsíc), z čehož vyplývá, že na konci ledna roku 2018 jsou 

výdaje investované do pořízení této technologie společnosti TŽ, a.s. navráceny příjmem 

vytvořeným samotným provozem této investice. 

5.3.5      Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 

Tento ukazatel slouží zejména k porovnání výhodnosti více investičních alternativ. Jedná 

se o poměr průměrného čistého ročního zisku EAT z provozu investice k vloženým nákladům 

na pořízení investice INV. 

ROCE = 144 179 578 / 700 000 000 = 0,20597 = 20,597 % 

Rentabilita investovaného kapitálu je rovna hodnotě 20,597 %, což znamená, že investice 

PCI TŽ, a.s. vykazuje 20,597% roční zhodnocení investovaných finančních prostředků, tedy 

provozní hospodářský výsledek před zdaněním dosažený z 1 Kč investovaného kapitálu. 
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6      Závěr 

V teoretické části této bakalářské práce byla popsána společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. ve které byla tato práce provedena. Dále byly shrnuty současné poznatky 

z oblasti investičního rozhodování a převzaty a upraveny vzorce potřebné pro ekonomickou 

analýzu dané investice. V další kapitole byla samotná technologie injektáže prachového uhlí 

do vysokých pecí popsána a vysvětlena.  

V praktické části této bakalářské práce byl stanoven čistý zisk po zdanění, z provozu této 

investice, pomocí nákladů na provoz této investice, výnosů z provozu této investice (ve formě 

uspořených nákladů nahrazením dražšího koksu levnějším uhlím), odpisů této investice a 

úroků z úvěru čerpaného ve výši 70 % z celkové ceny investice a samozřejmě také po 

odečtení vypočtené daně z příjmů právnických osob. Dále byly stanoveny peněžní toky 

plynoucí z provozu této investice potřebné pro určení dalších ekonomických ukazatelů. 

Vypočtené ekonomické ukazatele, konkrétně čistá současná hodnota, index ziskovosti, 

statická a dynamická doba úhrady investice a rentabilita investovaného kapitálu, vykázaly 

velmi dobré hodnoty. Vypočtená čistá současná hodnota ve výši 687 135 083 Kč za dobu 

životnosti investice 10 let vykázala velmi dobrý příjem pro společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. během tohoto období. Také index ziskovosti ve výši 1,948 znamená 

navrácení téměř dvojnásobku investovaných finančních prostředků do této investice za 

zmiňovanou dobu živostnosti projektu. Statická doba úhrady vykázala návratnost 3,179 let, 

bylo lepší se zaměřit na přesnější dynamickou dobu úhrady, která zahrnuje i faktor času 

působící na hodnotu peněz, která stanovila návratnost v délce 4,088 let, určila konec ledna 

roku 2018 dobou, kdy budou samotným provozem této investice uhrazeny náklady na její 

pořízení a dále již bude generován pouze přínos pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a.s. Také poslední ukazatel, tedy ukazatel rentability investovaného kapitálu, jehož vypočtená 

hodnota je 20,597 %, je velmi dobrým výsledkem a těžko by se této společnosti hledalo stejně 

ziskovou nebo ziskovější variantu investování finančních prostředků. 

Tedy společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. činila správně, když se rozhodla o přijetí 

investice injektáže prachového uhlí do vysokých pecí a tato investice je pro tuto společnost 

velmi výhodná a pokud nedojde k nečekané situaci, tak jí přinese značné peněžní příjmy. 

 



28 

 

7      Literatura 

[1] BAKER, H. Kent. Capital budgeting valuation: financial analysis for today's 

investment projects. John Wiley, 2011, 518 s. The Robert W. Kolb series in finance. 

ISBN 978-0-470-56950-4. 

[2] DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-

86929-68-2. 

[3] FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, 

financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2011, 408 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0. 

[4] PERIASAMY, P. Financial management. 2nd ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2009. 

ISBN 00-701-5326-4. 

[5] POLÁCH, Jiří. Reálné a finanční investice. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2012, 263 s. 

Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-436-0. 

[6] PULVERIZED COAL INJECTION [online]. [cit. 2013-12-28]. Dostupné z: 

http://www.paulwurth.com/en/Our-Activities/Ironmaking/Pulverized-Coal-Injection 

[7] SCOTT, David Logan. The American Heritage dictionary of business terms. Boston: 

Houghton Mifflin Harcourt, 2009, 594 s. ISBN 06-187-5525-X. 

[8] PAUL WURTH. Technická dokumentace technologie injektáže prachového uhlí do 

vysokých pecí Třineckých železáren, a.s., 2013. 

[9] TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA SPOL. S.R.O. Oznámení 

dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (v rozsahu dle 

přílohy č. 4 zákona). 2011, 83 s. Dostupné z: www.google.com 

[10] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL [online]. [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: 

http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/msgA322ACD0EB643E20C1257B2700246591  

[11] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY orders PCI Technology to enhance Blast Furnace Iron 

Making Performance [online]. 2012. [cit. 2013-12-28]. Dostupné z: 

http://www.paulwurth.com/en/News-Media/News-and-Archives/TŘINECKÉ-

ŽELEZÁRNY-orders-PCI-Technology-to-enhance-Blast-Furnace-Iron-Making-

Performance 

[12] Výroční zpráva 2012 [online]. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY. Poslední změna 31. 3. 2013 

[cit. 27.12.2013]. Dostupné z: 

http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/financni_informace_cz 

 

  



29 

 

8      Seznam příloh 

Příloha 1  Schéma technologie PCI TŽ, a.s. 

Příloha 2  Stanovení čistého zisku po zdanění 

Příloha 3  Peněžní toky investice 

Příloha 4 Ekonomická hodnocení technologie PCI TŽ, a.s.  



 

 

Příloha 1 Schéma technologie PCI TŽ, a.s. (převzato a upraveno z [8]). 

 



 

 

Příloha 2 Stanovení čistého zisku po zdanění (v tis. Kč). 

 

rok (k 31.12.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
t -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Provozní náklady 

Provozní náklady 0 0 134670 157024 157024 157024 157024 157024 157024 157024 157024 157024 

Odpisy 0 0 47000 47000 47000 47000 47000 35000 35000 35000 35000 35000 

Úroky z úvěru 3920 9800 9800 7840 5880 3920 1960 0 0 0 0 0 

Provozní výnosy Provozní výnosy 0 0 357000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 

EBITDA 
Zisk před zdaněním, 

úroky a odpisy 
0 0 222330 262976 262976 262976 262976 262976 262976 262976 262976 262976 

 
Základ pro výpočet daně -3920 -9800 165530 208136 210096 212056 214016 227976 227976 227976 227976 227976 

 

Základ pro výpočet daně 

z příjmů zaokrouhlený na 

tis. Kč dolů 

-3920 -9800 165529 208136 210096 212056 214016 227976 227976 227976 227976 227976 

 
Daň z příjmu PO 0 0 28844 39546 39918 40291 40663 43315 43315 43315 43315 43315 

EBIT 
Zisk před zdaněním a 

úroky 
0 0 175330 215976 215976 215976 215976 227976 227976 227976 227976 227976 

EAT 
Čistý zisk po zdanění a 

odečtení úroků 
-3920 -9800 136686 168590 170178 171765 173353 184661 184661 184661 184661 184661 

 

  



 

 

Příloha 3 Peněžní toky investice (v tis. Kč). 

 
rok (vztaženo k 

31.12.) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
t -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

peněžní příjmy 

ΔČPK 0 0 -15929 -2811 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 

EAT 
-3920 -9800 136686 168590 170178 171765 173353 184661 184661 184661 184661 184661 

úroky z úvěru 3920 9800 9800 7840 5880 3920 1960 0 0 0 0 0 

Odpisy 0 0 47000 47000 47000 47000 47000 35000 35000 35000 35000 35000 

peněžní výdaje 
Investiční 

výdaje INV 
280000 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peněžní toky 
investice 

FCF -280000 -420000 209415 226241 223058 222685 222313 219661 219661 219661 219661 219661 

Kumulované peněžní 

toky 
CFCF -280000 -700000 -490585 -264344 -41286 181399 403712 623372 843033 1062694 1282354 1502015 

Diskontované 

Peněžní toky 
DFCF -305200 -420000 192124 190423 172242 157756 144488 130976 120162 110240 101138 92787 

Kumulované 

diskontované 

peněžní toky 

CDFCF -305200 -725200 -533076 -342654 -170412 -12656 131832 262808 382970 493210 594348 687135 

 

  



 

 

Příloha 4 Ekonomická hodnocení technologie PCI TŽ, a.s. (v tis. Kč). 

údaj potřebný pro výpočet 
výpočet 

vypočtený ukazatel 

popis hodnota popis hodnota označení 

Současná hodnota toku peněz SHCF (Σ DFCF) 1412335,083 
SHCF - JKV 

čistá současná 

hodnota 
687135,083 NPV 

Jednorázové kapitálové výdaje JKV 725200 

Současná hodnota toku peněz SHCF (Σ DFCF) 1412335,083 
SHCF/JKV Index ziskovosti 1,948 IZ 

Jednorázové kapitálové výdaje JKV 725200 

  FCF 220201,466 
nediskontované JKV/  FCF 

Statická doba 

úhrady 
3,179 SDÚ 

Nediskontované JKV 700000 

Současná hodnota toku peněz SHCF (2014, 

2015, 2016, 2017) 
712543,603 

SHCF (od tp  do DDÚ)=JKV 
Dynamická doba 

úhrady 
4,088 DDÚ Jednorázové kapitálové výdaje JKV 725200 

Rozdíl R: JKV - SHCF (2014-2017)   12656,397 

podíl rozdílu R na SHCF roku 2018 0,088 

  EAT 144179,578 

  EAT/INV 

Rentabilita 

investovaného 

kapitálu 

20,597% ROCE 

pořizovací cena investice INV 700000 

 


