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Anotace 

Diplomová práce pojednává o zhodnocení investičního záměru, který umožní 

flexibilnější a efektivnější nasazení paroplynového zdroje v portfoliu ČEZ a.s. V úvodu 

popisuje strukturu ČEZ a.s. včetně krátkého rozboru aktivit a hospodaření. Navazuje pasáž 

teoretické části popisující způsoby možných výpočtů doby návratnosti investice. Popisem 

investičních variant je ukončena teoretická část. Praktická část se věnuje predikci vývoje 

cen elektrické energie a zemního plynu. Závěr praktické části hodnotí posuzované varianty 

s důrazem na podrobnější rozbor ekonomicky výhodnějšího investičního záměru. 
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Summary 

This thesis is dealing with the investment plan evaluation which enables to flexible and 

effective operation of combined cycle power plant in ČEZ company portfolio. In the 

introduction is described the ČEZ company structure including the economy and brief 

assets analysis. Further follows the teoretical passage part which describes possible 

calculation methods of Return on Investment. The practical part dedicates to the natural 

gas and electric power price development forecast. The conclusion of the practical part 

evaluates the options assessment to place emphasis on detailed analysis of economically 

viable investment plan. 
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1 ÚVOD 

Plánování investic je jednou z nejsložitějších a mnohostranných činností 

podnikového managementu. Vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, hledá 

způsoby a cesty, jak tyto cíle splnit, hledá zdroje pro zamýšlené investiční akce, sestavuje 

kapitálové rozpočty, hledá použití pro volné finanční zdroje, tj. vyhledává investiční 

příležitosti, hodnotí efektivnost investičních projektů a vybírá nejefektivnější z nich, 

hodnotí uskutečněné investiční projekty. 

Tématem diplomové práce je ekonomické zhodnocení investičního záměru zrychlení 

najíždění plynových turbín. Práce je zpracována jako studie možného budoucího 

alternativního provozu paroplynové elektrárny, s důrazem na využití možného potenciálu 

rychlého najíždění plynových turbín. Úvod práce je věnován charakteristice společnosti 

ČEZ a.s., včetně popisu všech aktivit společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou 

vymezeny základní pojmy z oblasti týkající se posuzování návratnosti investice, včetně 

teorie týkající se investičních projektů a způsobu jejich posuzování podle různých kritérií.  

Popisná část začíná krátkým shrnutím principu výroby elektřiny v paroplynové 

elektrárně. Současný stav paroplynové elektrárny těsně po dostavbě, její využití a 

způsobu provozů, včetně popisu prvních zkušeností je další částí kapitoly. Největší důraz 

je kladen na možné způsoby najíždění do elektrizační soustavy ČR ve vazbě na složitou 

situaci na trhu s elektřinou, která je způsobena velmi častou změnou ceny elektřiny. 

Dlouhodobě klesající trend ceny elektřiny způsobený rozvojem dotovaných zdrojů 

výroby elektřiny a tím přebytkem na trhu ovlivňující ceny základní sazby elektřiny (base 

load), neumožňuje standardní provoz klasických elektráren. Cena elektřiny velmi často 

kolísá v řádu desítek euro za MWh během několika po sobě jdoucích obchodních dnů. 

Největší změny zaznamenávají vnitrodenní obchody, jedná se o špičkovou cenu elektřiny 

(peak load) a to je nová příležitost pro rychle najížděcí paroplynové elektrárny. 

Porovnáním investičních variant umožňujících zrychlené najíždění a tím využití nových 

možností uplatnění provozu paroplynové elektrárny, které vyplynulo z nepřehledné a 

rozkolísané situace na trhu s elektřinou.  

Cílem diplomové práce je porovnání a následný výběr vhodné investiční varianty. 

Obě varianty mají stejný účel tj. zrychlení najíždění plynových turbín, ale každá z variant 
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má jiný způsob dosažení tohoto cíle. První varianta počítá s vybudováním by-passového 

komínu pro odvedení spalin mimo spalinový výměník s postupným přeřazením toku 

spalin za pomoci by-passové klapky opět zpět do výměníku tepla. Zde dochází k výrobě 

páry pro provoz parní turbíny, která je součástí tohoto kombinovaného cyklu výroby 

elektrické energie a zároveň zvyšuje jeho účinnost. Druhá varianta používá pro 

zchlazení spalin vystupujících z plynové turbíny vstřikování demineralizované vody do 

spalin a tím dosažení přípustného teplotního trendu náhřevu spalinového výměníku bez 

omezení rychlosti najíždění plynových turbín. Tato metoda nepočítá s odvodem spalin 

mimo spalinový výměník, a proto není nutná dodatečná stavba nového komínu. Spaliny 

na výstupu jsou automaticky schlazeny a přípustné teplotní trendy jsou hlídány algoritmy 

nastavenými v řídicím systému pomocí vstřikování demineralizované vody do spalin. 

Pára pro provoz parní turbíny je vyráběna bez omezení rychlosti nájezdu plynových 

turbín. 

Kapitola, ve které je uvedeno ekonomické zhodnocení zvoleného záměru vychází z 

podrobného popisu technologických částí obou variant. V technické části ekonomického 

porovnání zvolených variant jsou využity výkazy výměry, které popisují náklady na 

stavbu každé varianty. Další část se bude zabývat náklady na provoz a údržbu včetně 

nákladů na demineralizovanou vodu, která je využívaná při chlazení spalin vstupujících 

do spalinového výměníku a je součástí technického řešení. 

Při vyhodnocení je uvažováno s předpokládanou dobou životnosti zdroje 30 let. 

V tomto časovém horizontu je také provedeno porovnání investičních variant. 

V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky a zvolena finančně příznivější varianta 

investičního záměru. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí 

střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavním 

předmětem podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti 

elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti 

Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 26 tisíc zaměstnanců. 

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a.s. je Česká republika s 

podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Akcie ČEZ, a.s. jsou obchodovány na 

pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a 

WIG-CEE. Vývoj ceny akcií v prvním čtvrtletí roku 2017 nezaznamenal větších odchylek 

od konečné ceny v roce 2016, cena se stále v průměru pohybuje kolem 430 Kč za akcii.  

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou energii zákazníkům i 

celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a 

přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie reflektuje zásadní proměnu energetického trhu 

v Evropě. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním 

způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další 

prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv (např. větrná 

elektrárna, uhelná elektrárna) se zaměřením na region střední Evropy a do podpory 

moderních technologií v raném stádiu vývoje. 

V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a 

distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají 

koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. [5] 
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Obrázek 1: Hlavní aktivity Skupiny ČEZ a.s.  

Zdroj: [Výroční zpráva + vlastní zpracování] [5] 

 

Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a 

bioplynové zdroje. 

V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a 

prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva 

v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou 

součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její 

financování. 

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na 

velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či 

zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, 

Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 

Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, 

zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. 

V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného 

rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří 

prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, 

stálý růst vnitřní efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i 

zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí. [5] 
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Skupina ČEZ je přední energetická společnost, která vyrábí, distribuuje a prodává 

elektrickou i tepelnou energii, těží uhlí, zabývá se i jaderným výzkumem, projektováním, 

výstavbou a údržbou energetických zařízení a zpracováním vedlejších energetických 

produktů. Skupina ČEZ provozuje jaderné, uhelné, vodní, větrné a sluneční elektrárny. 

Patří do celosvětové desítky největších a nejdynamičtějších energetických koncernů, 

působí v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy, centrálu má v České republice. 

Dlouhodobé snižování nákladů a zvyšování efektivity jsou základními kameny 

úspěchu Skupiny ČEZ na liberalizovaném trhu s elektřinou. S cílem pokračovat v tomto 

trendu Skupina ČEZ dokončuje program obnovy uhelných elektráren Skupiny v hodnotě 

přibližně 100 mld. Kč. Program přepokládá komplexně obnovit 11 bloků hnědouhelných 

elektráren, postavit 2 nové hnědouhelné bloky, každý o instalovaném výkonu 660 MW, a 

ukončit provoz celkem 14 neefektivních hnědouhelných bloků. 

V České republice dodává Skupina ČEZ elektřinu pro téměř 3,5 mil. odběrných míst 

a obsluhuje téměř 7 milionů zákazníků. 

V průběhu své novodobé historie investovala energetická společnost ČEZ, a.s. do 

svého rozvoje a ekologických opatření více než 200 mld. Kč. Největší dosavadní investicí 

do životního prostředí bylo uskutečnění rozsáhlého programu odsíření uhelných 

elektráren v letech 1992 - 1998, do něhož společnost přímo investovala cca 46 mld. Kč. 

Program ekologizace umožnil proti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 95 %, 

emise oxidu dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. Od konce roku 1998 jsou všechny 

uhelné elektrárny energetické společnosti ČEZ, a.s. vybaveny zařízeními na snižování 

emisí látek znečišťujících ovzduší. V roce 2014 začala společnost investovat do snížení 

emisí oxidu dusíku v klasických elektrárnách.  

Skupina ČEZ také významně podporuje řadu neziskových organizací a veřejně 

prospěšných projektů. Pomáhá zvyšovat kvalitu obyvatel měst a obcí v regionech, kde 

působí. Přispívá k budování infrastruktury, rozvoji příležitostí kulturního a sportovního 

vyžití obyvatel, zkvalitnění zdravotnické péče, zlepšení životního prostředí. 

Dlouhodobým iniciativním přístupem k dárcovství se Skupina ČEZ řadí k předním 

iniciativním firemním subjektům v České republice. [5] 
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2.1 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ 

Přehled nejvýznamnějších vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ v souladu 

s mezinárodní účetní metodikou IFRS je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 1: Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ za období  2014 - 2016 

Rok 2014 2015 2016 

Instalovaný výkon [MWh] 16 038 15 920 15 632 

Výroba elektřiny (brutto) [GWh]   63 124 60 917 61 142 

Prodej elektřiny [GWh]  35 145 37 933 37 545 

Prodej tepla [TJ] 21 346 22 256 24 123 

Prodej plynu [GWh] 5 417 6 824 8 234 

Fyzický počet zaměstnanců 26 321 25 866 26 911 

Provozní výnosy [mil. Kč] 201 865 210 167 203 765 

EBITDA [mil. Kč] 72 498 65 104 58 145 

EBIT [mil. Kč] 36 954 28 961 26 167 

Zisk po zdanění [mil. Kč] 22 435 20 547 14 678 

Zisk na akcii – základní [Kč/akcie] 41,9 38,8 26,7 

Kapitálové investice CAPEX [mil. Kč] -34 434 -31 494 -30 234 

Finanční investice [mil. Kč] -35 -948 -30,2 

Aktiva [mil. Kč] 627 870 602 686 630 841 

Vlastní kapitál [mil. Kč] 265 851 272 155 261 360 

Čistý dluh [mil. Kč] 147 245 131 223 146 532 

Rentabilita investovaného kapitálu 

(ROIC) [%] 

6,3 5,0  

Rentabilita vlastního kapitálu, (ROE) [%] 8,6 7,8  

Zdroj: [Výroční zpráva + vlastní zpracování] [5] 

Tabulka výše popisuje vývoj vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ za období 2014 -

2016. 

Výsledky v tabulce potvrzují pokračující trend poklesu cen energetických komodit 

jako hlavní komodity ceny elektřiny, která na burze dlouhodobě zaznamenává pokles a 

odráží se zásadně v hospodářském výsledku Skupiny ČEZ a.s. Rozklad faktorů poklesu 

velkoobchodní ceny elektřiny odráží tyto skutečnosti. Největší vliv způsobil pokles ceny 

uhlí o 4,7 %, další méně významné vlivy byly pokles cen plynu a emisních povolenek 

CO2 o 1,2 % respektive o 2,2 %. Posledním významnějším vlivem poklesu cen elektřiny 

je růst výroby obnovitelných zdrojů energie o 1,3 %. Pozitivní je komentář ke snižování 

čistého dluhu a počtu zaměstnanců, které reaguje na nový vývoj energetiky. Meziročně 

došlo ke snížení čistého dluhu společnosti o 11 % a snížení počtu zaměstnanců o 1 %. 

V roce 2016 se nepotvrdil pozitivní trend poklesu počtu zaměstnanců, naopak došlo k 

navýšení způsobenému problémy nefunkčního systému kontrol svarů v jaderných 
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elektrárnách. Nadále se trh potýká s přebytkem kapacit způsobeným vysokým počtem 

dotovaných obnovitelných zdrojů energie, které není kompenzováno růstem spotřeby 

elektřiny. Rok 2016 byl také ovlivněn nižší výrobou z jaderných zdrojů způsobených 

nárůstem poruch a následných kontrol. Skupina ČEZ i přes nepříznivé vlivy generuje 

jako jedna z mála energetik v Evropě stabilní zisk, který se nehledě na celou řadu 

opatření stále snižuje vlivem pokračujícího poklesu ceny elektřiny. Rentabilita 

investovaného kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu v porovnání roku 2014 a 2015 má 

klesající tendenci způsobenou poklesem čistého zisku. V roce 2016 Skupina ČEZ 

upustila od sledování těchto ukazatelů a přistoupila při komunikaci s investory a 

akcionáři k posuzování stability a výnosnosti podle ukazatele čistého zisku, který jasněji 

vypovídá o stavu společnosti. [5] 

 

2.2 Ratingové hodnocení 

Ratingová agentura Standard Poor’s Credit Market Services Europe Limited 

potvrdila 11. 12. 2015 dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A - se stabilním 

výhledem, které zůstalo v roce 2015 nezměněno. Dne 26. 2. 2016 ratingová agentura 

Standard Poor’s v souvislosti s pokračujícím poklesem cen silové elektřiny zahájila revizi 

ratingů evropských energetik. Rating ČEZ včetně výhledu byl během této revize 

potvrzen.  

Ratingová agentura Moody’s Investors Service Ltd. snížila dne 23. 6. 2015 

dlouhodobé ratingové hodnocení o jeden stupeň na A3 se stabilním výhledem 

(z předchozího A2 s negativním výhledem). Dne 12. 2. 2016 ratingová agentura Moody’s 

Investors Service Ltd. oznámila, že vzhledem k pokračujícímu poklesu cen silové 

elektřiny zahajuje revizi ratingů některých evropských energetik zkoumající možnost 

snížení ratingu. Dne 6. 4. 2016 ratingová agentura Moody’s Investors Service Ltd. snížila 

dlouhodobé ratingové hodnocení ČEZ, a.s., o jeden stupeň na Baa1 se stabilním 

výhledem (z předchozího A3 se stabilním výhledem). Vybrané ratingové agentury 

používají různá označení pro ratingové hodnocení. 

Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 462/2013. Společnost ČEZ, a.s. při výběru ratingových agentur postupuje v souladu s 

článkem 8d uvedeného nařízení. 

K obchodování na veřejných trzích jsou přijaty akcie pěti společností Skupiny ČEZ. 

1. ČEZ, a.s.: k 31. 12. 2015 činila celková výše základního kapitálu ČEZ, a.s. 

53 798 975 900 Kč. Základní kapitál společnosti tvořilo 537 989 759 kusů akcií 

o jmenovité hodnotě 100 Kč. 

2. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.: akcie společnosti byly přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha s účinností od 

31.12.2015. Jejich ISIN je CZ0008041787. K obchodování byla přijata emise 

v počtu 5 310 498 ks, tj. 15 % z celkového počtu akcií společnosti, a to z podílu 

ČEZ, a.s. Akciová společnost ČEZ k datu přijetí k obchodování držela 99,60% 

podíl společnosti, dalšími akcionáři byla ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., 

s podílem 0,39 % a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., s podílem 0,02 % na základním 

kapitálu společnosti. 

3. Alenerji Elektrik Üretim A.S.: akcie společnosti jsou volně obchodovány na 

burze. Část představující 25,3% podíl na základním kapitálu je obchodována od 3. 

7. 2000 na burze cenných papírů v Istanbulu. Jejich ISIN je TRAAKENR91L9. 

Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných veřejných trzích. K 31. 12. 2015 držel 

ČEZ, a.s. 37,4% podíl na základním kapitálu společnosti. 

4. CEZ Elektro Bulgaria AD: akcie společnosti jsou obchodovány od 29. 10. 2012 

na burze cenných papírů BSE. Jejich ISIN je BG1100024113. Tyto akcie nejsou 

obchodovány na žádných dalších veřejných trzích. K 31. 12. 2015 držel ČEZ, a.s. 

67% podíl a druhý největší akcionář, skupina Chimimport, 26,92% podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

5. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD: akcie společnosti jsou obchodovány od 29. 

10. 2012 na burze cenných papírů BSE. Jejich ISIN je BG1100025110. Tyto akcie 

nejsou obchodovány na žádných dalších veřejných trzích. K 31. 12. 2015 držel 

ČEZ ,a.s. 67% podíl a druhý největší akcionář, skupina Doverie, 11,96% podíl na 

základním kapitálu společnosti. [5] 
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2.3 Vztahy ČEZ, a.s. s akcionáři a investory 

Společnost ČEZ, a.s. dlouhodobě buduje vztahy s akcionáři i ostatními účastníky 

kapitálového trhu prostřednictvím otevřené a pravidelné komunikace. V předem 

oznámených termínech zveřejňuje čtvrtletní informace o hospodářských výsledcích  

a o naplňování strategických cílů Skupiny ČEZ a.s. Taktéž informuje na ad hoc bázi o 

významných nových skutečnostech, které by mohly mít vliv na cenu akcií. V souladu 

s dobrou praxí taktéž udržuje aktivní dialog s účastníky kapitálového trhu prostřednictvím 

osobních schůzek s analytiky a zástupci institucionálních investorů v rámci tzv. 

roadshows v České republice, Velké Británii, Spojených státech amerických, Polsku, 

Rakousku, Německu, skandinávských zemích, Švýcarsku a zemích Beneluxu. 

Představitelé ČEZ, a.s. se účastní významných investorských konferencí v těchto 

lokalitách. K aktivnímu dialogu přispívá rovněž skutečnost, že investiční doporučení na 

akcie ČEZ, a.s. pravidelně vydává 25 bank a brokerských společností. [5] 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

S pojmem investice se v odborné ekonomické literatuře setkávám v různých pojetích. 

Z makroekonomického pohledu představují investice užití dnešních úspor, při němž se 

investor vzdává současné spotřeby za účelem dosažení vyšší budoucí spotřeby. 

Z podnikového hlediska se investice definují jako peněžní výdaje, u nichž se očekává 

jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku. Delším 

časovým úsekem se obvykle rozumí jeden rok, nicméně je nutno přiznat, že teorie přesně 

nerozlišuje mezi kapitálovými a běžnými výdaji, neboť všechny výdaje vynakládá podnik 

za účelem dosažení budoucích výnosů. [3] 

Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů manažerských 

rozhodnutí. Význam tohoto rozhodnutí spočívá zejména v tom, že důsledky rozhodnutí 

působí dlouhodobě a se značnou setrvačností v podniku a dále, že jsou vynakládány velké 

objemy zdrojů, s čímž je spojeno nebezpečí značných ztrát. Rozhodování o přijetí či 

zamítnutí investičních projektů dlouhodobě ovlivňuje budoucí vývoj, prosperitu a další 

existenci podniku. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může způsobit finanční 

problémy a ztrátu konkurenceschopnosti na trhu. 

V podniku se lze setkat podle předmětu investování se dvěma typy investic. Pod 

pojmem reálné investice se míní investování do reálných aktiv (hmotné a nehmotné), pod 

pojmem finanční investice se rozumí investování do finančních aktiv. Pokud se hovoří o 

investičním rozhodování (kapitálové rozpočetnictví), tak se pod tímto pojmem u podniků 

rozumí reálné investice. [3] 

Obecně o podnikových investicích platí totéž co o investicích z hlediska 

makroekonomického. Jsou to statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale 

k produkci dalších statků v budoucnu. Z hlediska finančního jsou podnikové investice 

charakterizovány jako jednorázově vynaložené výdaje, u nichž se očekává přeměna na 

budoucí peněžní příjmy v časovém horizontu delším než jeden rok. 

Při dlouhodobých strategických investičních a finančních rozhodnutích je nezbytné 

uvažovat jak s interními faktory spojenými s vnitropodnikovými procesy, tak také 

s externími faktory, které působí na podnik z okolí. Dlouhodobá strategická rozhodnutí 

probíhají v podmínkách rizika a nejistoty vzhledem k tomu, že budoucí vývoj nelze 
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s určitostí předvídat a konkrétní scénář závisí na řadě náhodných realizací neurčitých 

faktorů a okolností. 

Rozhodování o realizaci různých investičních záměrů z projektů je součástí 

dlouhodobého strategického rozhodování a vychází především ze strategických cílů 

podniku. Hlavním dlouhodobým obecným cílem podniku je přitom zvyšování (růst) 

hodnoty podniku, ke kterému může výrazně přispět kvalitní a úspěšná realizace investic. 

Základními nástroji investičního rozhodování jsou ekonomická kritéria hodnocení 

investičních projektů. 

Kapitálovým plánováním se rozumí proces rozhodování o přijetí či zamítnutí 

investice. Tento proces začíná stanovením dlouhodobých cílů v rámci investiční strategie 

a pokračuje vyhledáváním dlouhodobých cílů a nových investičních příležitostí, 

zpracováním investičních (kapitálových) rozpočtů, ohodnocením efektivnosti investice a 

končí z hlediska stanovených podmínek výběrem nejvhodnějšího investičního projektu a 

následnou kontrolou realizace projektu. [3] 

3.1 Investiční projekty 

Investiční projekty se mohou členit podle několika hledisek. Podle významu 

investice při naplňování dlouhodobých strategických cílů společnosti. Vedle jiných 

aspektů bude význam určovat především celkový objem vynaložených peněžních 

prostředků. Proto rozhodování o kapitálově méně náročných investicích je často 

decentralizováno na nižší stupně řízení, kapitálově náročnější projekty podléhají 

schválení na vyšších stupních řízení a rozhodnutí o investičních projektech, které 

znamenají změnu dosavadní investiční strategie, může být předloženo valné hromadě. 

Dále se investiční projekty rozlišují podle účelu, který má být jejich 

prostřednictvím dosažen. Investor si musí uvědomit, zda se jedná o investici, která má jen 

obnovit dosavadní stav majetku, či má vést k rozšíření výroby anebo větší nabídce služeb, 

popř. může jít o investici, která má zlepšit pracovní, bezpečnostní, ekologické a jiné 

podmínky podnikání. [1] 
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Rozhodování o přijetí investice podle vlivu na podnikovou ekonomiku 

Náhrada řízení – jde obvykle o nezbytnou náhradu opotřebovaného řízení, provádí 

se bez zvláštních analýz a rozhodování. 

Výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jedná se o výměnu 

provozuschopného, ale zastaralého zařízení, na němž je výroba příliš nákladná. Výměna 

musí být zdůvodněna podrobnější analýzou, obvykle srovnáním investičních výdajů na 

výměnu výrobního zařízení s úsporou výrobních nákladů. Rozhodovací úroveň je 

obvykle stanovena podle výše výdajů na investice. 

Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – rozhodnutí je komplexnější a 

vyžaduje i průzkum trhu (odhad poptávky a budoucí ceny výrobku). Rozhodnutí je 

v rukou vyšších stupňů řízení. 

Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj a zavedení 

nového výrobku je vysoce nákladná a při tom riziková záležitost, stejně jako expanze na 

nové trhy. Proto se vyžaduje detailní analýza a používají se náročné metody. Hodnocení 

schválení je obvykle v rukou vrcholového řídícího orgánu a celá akce bývá přímo 

součástí strategického plánu. 

Ostatní investiční projekty – zde patří všechny ostatní projekty, jako například 

budování parkoviště nebo výstavba administrativní budovy. To, jak se posuzují a kdo o 

nich rozhoduje, závisí na jejich velikosti. [1] 

Rozhodování o přijetí investice z hlediska účetnictví 

Finanční investice – nákup dlouhodobých cenných papírů (obligací, zástavních 

listů, dlouhodobých směnek), vklady do investičních a jiných společností (účasti, 

podílové listy), dlouhodobé půjčky aj. s cílem obchodovat s nimi a získat úroky, 

dividendy, podíly na zisku nebo kapitálový výnos. 

Hmotné investice – vytvářející nebo rozšiřující výrobní kapacitu podniku. Jde o 

výstavbu nových budov, staveb, dopravních cest, o nákup pozemků (vše bez ohledu na 

pořizovací cenu), strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků potřebných k další 

výrobě (s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok). 

Nehmotné investice – nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv, dále 

výdaje na výzkumné a vývojové činnosti, na vzdělání, sociální rozvoj, výdaje na založení 
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podniku a podobně. Pokud mají nehmotné investice cenu nižší než 60 tis. Kč, zahrnuje se 

jejich cena přímo do provozních nákladů. 

Rozhodování o přijetí investice podle vztahu k rozvoji podniku 

Rozvojové investice – zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo 

prodávat výrobky nebo služby (rozšířená produkce). 

Obnovovací investice – představují náhradu zastaralých zařízení (prostá 

reprodukce). 

Regulatorní investice – musí být realizovány, aby mohl podnik dále fungovat. Tyto 

projekty jsou obvykle zaměřeny na ochranu a zlepšení životního prostředí, zvýšení 

bezpečnosti práce apod. 

Rozhodování o přijetí investice podle vzájemného vlivu projektů 

Substituční – vzájemně se vylučující projekty, u nichž přijetí jednoho vylučuje 

přijetí druhého, a to pouze z důvodů technologických, a nebo jejich možné využitelnosti, 

nikoliv z nedostatku investičních prostředků pro oba projekty (například podnik potřebuje 

novou výrobní linku a volí mezi dvěma dodavateli různých linek). 

Nezávislé – může (ale nemusí) být přijato více projektů najednou (například projekt 

nákupu informačního systému stavební firmy nevylučuje nákup nového jeřábu). 

Komplementární – vzájemně se doplňující projekty, u nichž přijetí jednoho projektu 

podporuje přijetí druhého. U těchto projektů je třeba dbát na vazby vzájemně ovlivňující 

se (ne)úspěšnosti. 

Rozhodování o přijetí investice podle věcné náplně 

Investiční – v užším slova smyslu nové výrobní zařízení (cílem a výsledkem je 

pořízení nebo reprodukce hmotného majetku). 

Nový produkt – komplex aktivit, jejichž výstupem je prodej nového výrobku nebo 

služby (výzkum, vývoj, zajištění výroby a prodeje). 

Organizační změna – změna organizační struktury a systémy řízení firmy, často 

spojená s hlubší restrukturalizací podniku vynucenou a vyvolanou nutností zlepšit 

ekonomickou efektivnost v rámci konkurenčního boje. [1] 
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Inovace IS/IT – modernizace technologických prostředků používaných v systémech 

řízení a pro přenos informací. 

Projekty koupě firmy – nákup firmy za účelem zlepšení postavení firmy na trhu 

v důsledku realizace synergických (provozních, finančních) efektů. 

Enviromentální projekty – projekty, do kterých je třeba investovat v návaznosti na 

vývoj legislativy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí 

apod. 

Rozhodování o přijetí investice podle výchozích podmínek realizace 

Na zelené louce – projekt nového podniku nebo projekt v samostatně vyčleněné 

organizaci mateřského podniku tak, že neovlivňuje jiné činnosti podniku. 

V zavedeném podniku – projekty v již fungujících podnicích, u nichž je třeba brát 

v úvahu vzájemné vazby s ostatní činností podniku. [1] 

Rozhodování o přijetí investice podle typu peněžního toku 

Konvenční – po počátečním období kapitálových výdajů následují období 

s převahou provozních příjmů. Projekt s konvenčními peněžními toky je takový projekt, u 

něhož po vstupním výdaji následuje tok pozitivních čistých příjmů nebo v případě, že se 

vstupní kapitálový výdaj protáhne na několik let, má peněžní tok tuto formu. 

Nekonvenční – ke změnám kladných a záporných peněžních toků dochází vícekrát, 

například nutné rekultivační práce po skončení těžby nebo nutná údržba zařízení po určité 

období provozu, která může způsobit jednorázové investice nebo snížení příjmů. Průběh 

nekonvenčních peněžních toků je pak možno znázornit například v této formě. 

Rozhodování o přijetí investice podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu 

Pasivní investice – neuvažuje se s možností aktivních manažerských zásahů v době 

provozování investice. 

Aktivní investice – připouští se a vyhodnocuje realizace aktivních manažerských 

rozhodnutí jako například rozšíření, zúžení, zastavení a odložení projektu. Řešení a 

ohodnocení je založeno na metodologii reálných opcí. 

Rozhodování o přijetí investice podle doby výstavby 

Jednoleté investice – investiční řízení je postaveno během jednoho roku. 
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Víceleté investice – doba výstavby je delší než jeden rok. [1] 

3.2 Charakteristika a návaznosti fází investičního 

procesu 

Kvalita vlastní přípravy a následné realizace investičních projektů je jednou ze 

základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku, a 

proto je třeba celému procesu věnovat náležitou pozornost. Celý proces lze rozdělit do 

několika základních fází. Fáze předinvestiční zahrnuje identifikaci projektů, předběžný 

výběr, studii proveditelnosti (Feasibility Study), fáze investiční představuje výstavbu 

zařízení a instalaci technologií, fáze provozní znamená produkci výrobků a služeb, fáze 

ukončení a likvidace projektu obsahuje zejména zastavení výroby a prodej zařízení. 

Předinvestiční fáze je základním předpokladem dobré realizace investičního 

projektu a jeho úspěšného fungování, zahrnuje zpravidla několik navazujících etap. 

Identifikace projektů představuje zpracování všech dostupných informací o 

jednotlivých podnikatelských příležitostech. Podněty pro podnikatelské příležitosti jsou 

získávány neustálým sledováním a vyhodnocováním podnikatelského okolí (exportní 

možnosti, nové produkty, zdroje surovin, nové technologie apod.). Výsledkem 

vyhodnocení těchto příležitostí je vytvoření portfolia projektů, které se jeví pro podnik 

zajímavé a efektivní. 

Předběžný výběr projektů slouží jako základ pro finální rozhodnutí o realizaci či 

zamítnutí projektu. Někdy bývá výstupem této části zpracování předběžná technicko-

ekonomická studie (investiční záměr), která je mezistupněm předcházejícím výběr 

konkrétního investičního projektu. 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti (tzv. Feasibility Study) představuje 

podrobné zpracování projektu. Příkladem komplexní metodiky pro zpracování je tzv. 

metodika UNIDO hodnocení projektů. Podle doporučení Organizace OSN pro 

průmyslový rozvoj (UNIDO-United Nations Investment and Development Organization) 

by měla Feasibility Study poskytnout podklady a informace potřebné pro rozhodnutí o 

realizace investičního projektu. Tato metodika má obecnou platnost, a proto přes některé 

dílčí odlišnosti ji lze využít i v našich podmínkách. Jsou v ní uvedeny informace, postupy 
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výpočtu a hodnocení dle fází investičního procesu, týkající se technických a finančních 

požadavků projektu. Celá studie pochopitelně vychází ze situace na trhu a její prognózy, 

dále z vnitřních podmínek v podniku. Důkladná finančně-ekonomická analýza a 

hodnocení se zpracovává v několika variantách. Na vypracování studie se podílí tým 

složený 
1

z odborníků ze všech potřebných oblastí. Vypracování konečné studie je 

postupným iteračním procesem se zpětnými vazbami a řešením projektu v souladu s cíli 

podniku. V případě nalezení nedostatečných efektů, neproveditelnosti či jiných slabin je 

projekt zamítnut. [1] 

Feasibility Study by měla obsahovat souhrnný přehled vstupů a výstupů, 

zdůvodnění a vývoj projektu, kapacitu trhu a produkce, materiálové vstupy, lokalizaci 

prostředí, technický projekt, počet pracovních sil, organizační projekt, časový 

harmonogram, finanční a ekonomické vyhodnocení projektu. 

Při zpracování Feasibility Study by neměly být opomenuty důsledky vzájemné 

provázanosti jednotlivých prvků projektu. Vhodné a užitečné je také provedení analýzy 

citlivosti na změnu jednotlivých parametrů projektu. Souhrnná studie je poté zpracována 

do formy výsledné hodnotící zprávy, která je dále používána jako podklad pro instituce, 

jež by se mohly podílet na financování projektu.  

Investiční fáze zahrnuje činnosti, které tvoří náplň vlastní realizace projektu od 

zadání projektu až po uvedení do provozu. Předpokladem možnosti vlastní realizace 

investiční fáze projektu je vytvoření právních předpokladů, získání finančních prostředků 

a vytvoření projektového týmu. 

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. 

Provozní fáze představuje období, během něhož jsou na investičním 

technologickém celku produkovány výrobky a služby. O úspěšnosti celkového průběhu 

této fáze významně rozhoduje kvalita přípravného procesu ve fázi předinvestiční a úroveň 

zpracování technicko-ekonomické studie. V této fázi jsou generovány finanční toky, 

                                                 

1
 UNIDO – Organizace OSN pro průmyslový rozvoj 



Martin Borovský: Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

2017  17 

jejichž výše a stabilita v porovnání s investičními výdaji rozhoduje o souhrnné 

ekonomické efektivnosti investice. 

Fáze ukončení a likvidace projektu Představuje závěrečnou fázi životnosti 

projektu, zahrnuje zejména zastavení výroby a činnosti spojené s ukončením investice. 

Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace investice představuje tzv. likvidační hodnotu projektu, 

položku, která je součástí peněžního toku v posledním roce doby životnosti projektu. [1] 

3.3 Kritéria investičního rozhodování 

Rozhodování o výsledném efektu investice je hodnoceno podle těchto kritérií: 

Peněžní kritéria se zabývají hodnocením očekávaných investičních peněžních 

toků. Patří sem např. čistá, současná hodnota, index čisté současné hodnoty, vnitřní 

výnosové procento, prostá a diskontovaná doba návratnosti. 

Nákladová kritéria se orientují na hodnocení očekávaných úspor nákladů, které 

mají investice přinést. Příkladem je kritérium diskontovaných nákladů projektu. 

Zisková kritéria vychází z hodnocení očekávaného výsledku hospodaření 

dosaženého pomocí investice. Jako příklad lze uvést kritérium průměrné výnosnosti 

projektu. 

Peněžní kritéria investičního rozhodování 

Využití peněžních kritérií je spojeno se dvěma metodickými problémy. První 

problém spočívá v identifikaci a reálném ohodnocení investičních peněžních toků, jimiž 

se rozumí rozdíl mezi investičním peněžním příjmem a investičním peněžním výdajem. 

Velký důraz je při tomto procesu nutné klást na reálný odhad tržeb na základě reálného 

obchodního plánu vycházejícího z příslušné marketingové studie. 

Ideální přístup vychází z reálně sestaveného finančního plánu podniku ve formě 

přehledu o peněžních tocích. Následně mohu čistý investiční peněžní tok (rozdíl) vyjádřit 

jako rozdíl mezi budoucím čistým peněžním tokem zjištěným z přehledu o peněžních 

tocích podniku z celé činnosti po realizaci dané investice, a budoucím čistým peněžním 

tokem zjištěným z přehledu o peněžních tocích podniku z celé činnosti po realizaci dané 

investice, a budoucím čistým peněžním tokem zjištěným z přehledu o peněžních tocích 
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podniku rovněž z celé jeho činnosti, avšak za předpokladu, že daná investice realizována 

nebude. [3] 

Druhý přístup vychází se snahy identifikovat jednotlivé peněžní toky pomocí jejich 

výčtu. V praxi se zjednodušeně uvažuje pouze s výsledkem hospodaření, s odpisy a 

s výdaji vynaloženými na pořízení investice apod. Jde však o nepřesný, tudíž i nepříliš 

vhodný postup. Počet položek významně ovlivňujících peněžní toky podniku je daleko 

širší a navíc výnosy nemusí být vždy spojeny s inkasem peněz. Investiční analytik musí 

proto zvažovat změny stavu všech položek aktiv i pasiv, tj. i změnu stavu zásob a 

pohledávek vyvolaných investic na jedné straně a příliv peněz z poskytnutého úvěru a 

odliv peněz na nákup strojů a zařízení na straně druhé. Kromě toho mohu při tomto 

přístupu opomenout některé významné položky.  

Investiční peněžní toky lze klasifikovat na konvenční a nekonvenční. Konvenční 

peněžní tok představuje takový tok peněz, kdy platí předpoklad, že záporné investiční 

peněžní toky (tj. investiční peněžní výdaje) jsou na začátku prvního období vyšší a 

následně převyšují kladné investiční peněžní toky (tj. investiční peněžní příjmy) 

nepřetržitě až do konce určitého období, po němž už jsou vyšší jen kladné peněžní toky.  

Nekonvenční peněžní tok lze vymezit negativně vůči konvenčním peněžním tokům, 

neboli tvoří takový tok peněz, při němž neplatí předpoklad, že záporné investiční peněžní 

toky (tj. investiční peněžní výdaje) jsou na začátku prvního období vyšší a následně 

převyšují kladné investiční peněžní toky (tj. investiční peněžní příjmy) nepřetržitě až do 

konce určitého období, po němž už jsou vyšší jen kladné peněžní toky. To znamená, že 

buď jsou na začátku kladné peněžní toky a potom následují jen toky záporné, nebo se 

záporné a kladné peněžní toky střídají. V prvním případě se však nejedná o investiční 

projekt, ale o půjčku splácenou peněžními příjmy. 

Druhý problém se týká těch peněžních kritérií investičního rozhodování, jež jsou 

současně založeny na časové hodnotě peněz, a spočívá ve volbě vhodné úrokové míry pro 

diskontování peněžních toků. Tuto úrokovou míru budeme dále nazývat zvažovanou 

úrokovou mírou. Z pohledu investora se jedná o jím požadovaný výnos, kterého musí 

daná investice dosáhnout, aby byl ochoten tuto investici realizovat. [3] 

V podstatě jsou dvě možnosti, jakým způsobem je možné stanovit zvažovanou 

úrokovou míru. První možnost je dána tím, že nějaké peníze máme a potom, jestliže 
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budeme určitou investici realizovat, budeme současně něco ztrácet, a to možnost 

investovat tyto peníze někde jinde, např. je uložit v bance na termínovaný účet. V tomto 

případě za zvažovanou úrokovou míru dosadíme výnosovou úrokovou míru z tohoto 

účtu. Nemusí se však jednat pouze o ztrátu úroků z bankovního vkladu, ale i o ztrátu 

úroků z dluhopisů nebo ztrátu výnosů z nějaké investice. Takovouto úrokovou míru, jež 

v podstatě představuje ztrátu našich potenciálních výnosů, nazýváme náklady obětované 

příležitosti. 

Druhá možnost spočívá ve využití váženého průměru kapitálových nákladů, který 

vyjadřuje požadovanou minimální výnosnost celého podniku. Je však třeba si uvědomit, 

že požadovaná výnosnost podniku jako celku se nemusí vždy rovnat požadované 

výnosnosti konkrétního investičního projektu. Jestliže riziko projektu bude vyšší než 

riziko celého podniku, bude nutné vážený průměr kapitálových nákladů podniku pro 

účely stanovení zvažované úrokové míry navýšit o rizikovou přirážku, v opačném 

případě, kdy bude riziko projektu nižší, bude třeba ho naopak snížit o rizikovou srážku. 

Použití vyšší či nižší rizikové přirážky nebo srážky může vycházet z investiční strategie 

podniku zaměřit se na určitý druh investic, z příležitosti získat mimořádně levný úvěr na 

určité projekty vzhledem k dotaci úroků ze strany státu, z nedostatku jiných investičních 

příležitostí atd. 

Problém týkající se stanovení zvažované úrokové míry platí obdobně i pro 

nákladová a zisková kritéria investičního rozhodování, pakliže jsou tato kritéria založena 

na časové hodnotě peněz. 

 

Nákladová kritéria investičního rozhodování přicházejí v úvahu při rozhodování 

mezi vzájemně se vylučujícími projekty pouze v případě, kdy buď investiční peněžní 

toky (či výsledky hospodaření) nelze odhadnout, nebo jsou pro oba projekty stejné. Tato 

kritéria však navíc neposkytují ani dostatek podkladů pro rozhodnutí o tom, zda investice 

bude sama o sobě efektivní či ne. Musí se proto jednat o vzájemně se vylučující projekty, 

přičemž z důvodu např. zajištění podnikatelské činnosti se musí právě jeden z těchto 

projektů realizovat. 

Zisková kritéria investičního rozhodování se opírají při svém hodnocení 

o výsledek hospodaření. Proti nákladovým kritériím lze zisková kritéria použít nejen při 
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rozhodování mezi vzájemně se vylučujícími projekty, ale i při rozhodování o tom, zda má 

být projekt vůbec realizován. Nedostatek těchto kritérií vychází z omezení vypovídací 

schopnosti zisku jako měřítka hodnocení efektu jeho činnosti. [3] 

3.4 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou příjmu 

z investice a současnou hodnotou výdajů na investici,   

 

Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝑃 − 𝑆𝐻𝑉 

Č𝑆𝐻 = ∑
𝐼𝑃𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0 − ∑

𝐼𝑉𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0        (1) 

Č𝑆𝐻 = ∑
𝐼𝑃𝑇𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

 

kde ČSH  čistá současná hodnota 

SHP  současná hodnota investičních peněžních příjmů 

SHV   současná hodnota investičních peněžních výdajů 

n  doba existence investice, tj. celková doba pořizování a 

životnosti, popř. i likvidace 

IPk  investiční peněžní příjem v k-tém roce existence investice 

IVk    investiční peněžní výdaj v k-tém roce existence investice 

i  zvažovaná úroková míra  

Při interpretaci tohoto kritéria platí, pokud 

- ČSH ˃ 0 → SHP ˃SHV, pak se dává přednost realizaci analyzované investice, 

- ČSH = 0 → SHP = SHV, pak je stejně výhodné jak investici realizovat, tak i 

investici nerealizovat, 

- ČSH ˂ 0 → SHP ˂ SHV, pak se dává přednost alternativní investici.  

Jestliže bude čistá současná hodnota kladná, pak současná hodnota příjmů 

z investice musí být větší než současná hodnota výdajů na investici, a proto i tato 
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investice bude pro racionálního investora přijatelnější než jiná alternativní investice 

(pokud jsme pro srovnání použili náklady obětované příležitosti). Hodnota čisté současné 

hodnoty v tomto případě udává, o kolik bude zvažovaná investice výnosnější než 

investice alternativní.  

Pokud čistá současná hodnota bude záporná, znamená to, že současná hodnota 

příjmů z investice bude menší než současná hodnota výdajů, a proto ji realizovat 

nebudeme a dáme přednost případné alternativní investici.  

V případě, že čistá současná hodnota bude nulová, pak při abstrahování od 

ostatních faktorů jsme lhostejní mezi realizací této či jiné alternativní investice. Současně 

platí, že čím vyšší je čistá současná hodnota, tím je zvažována investice výnosnější, a 

proto budeme-li si vybírat mezi dvěma vzájemně se vylučujícími investicemi s rozdílnou 

výší čisté současné hodnoty, dáme přednost vždy té investici, u níž bude čistá současná 

hodnota vyšší. [3] 

 

Index čisté současné hodnoty 

Druhé kritérium rozhodování tvoří index čisté současné hodnoty neboli index 

ziskovosti, jenž se vypočítává jako podíl současné hodnoty příjmů z investice a současné 

hodnoty výdajů na investici, 

 

 𝐼Č𝑆𝐻 =
𝑆𝐻𝑃

𝑆𝐻𝑉
         (2) 

𝐼Č𝑆𝐻 =
∑

𝐼𝑃𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0

∑
𝐼𝑉𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0

        

 

kde  IČSH  index čisté současné hodnoty. 

Pro interpretaci indexu čisté současné hodnoty bude platit, jestliže: 

- IČSH ˃ 1 → SHP ˃ SHV, pak se dává přednost realizaci analyzované investice, 

- IČSH = 1 → SHP = SHV, pak je stejně výhodné jak investici realizovat, tak i 

investici nerealizovat, 
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- IČSH ˂ 1 → SHP ˂ SHV, dává se přednost alternativní investici. 

Vyšší hodnota indexu čisté současné hodnoty než 1 znamená, že současná 

hodnota příjmů bude větší než současná hodnota výdajů na investici, a proto z pohledu 

racionálního investora je taková investice výhodná.  

Při hodnotě indexu čisté současné hodnoty menší než 1, naopak investor investici 

neuskuteční. Investici s indexem čisté současné hodnoty přesně na úrovni 1 je při 

abstrahování od ostatních faktorů stejně výhodné realizovat jako nerealizovat. V případě 

rozhodování mezi dvěma vzájemně se vylučujícími investicemi budeme vždy dávat 

přednost té investici, která bude vykazovat vyšší hodnotu indexu čisté současné hodnoty.  

3.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je taková zvažovaná úroková míra, při níž se současná 

hodnota příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici, 

0 = ∑
𝐼𝑃𝑘

(1+𝑉𝑉𝑃)𝑘 − ∑
𝐼𝑉𝑘

(1+𝑉𝑉𝑃)𝑘 = ∑
𝐼𝑃𝑇𝑘

(1+𝑉𝑉𝑃)𝑘
𝑛
𝑘=0

𝑛
𝑘=0

𝑛
𝑘=0     (3) 

 

kde VVP = vnitřní výnosové procento. 

 

Při vyhodnocování vnitřního výnosového procenta platí, pokud: 

- VVP ˃ ZÚM → SHP ˃ SHV, pak se dává přednost realizaci analyzované 

investice, 

- VVP = ZÚM → SHP = SHV, pak je stejně výhodné jak investici realizovat, tak i 

investici nerealizovat, 

- VVP ˂ ZÚM → SHP ˂ SHV, dává se přednost alternativní investici.  

Hodnotu vnitřního výnosového procenta se srovnává se zvažovanou úrokovou 

mírou. Je-li vnitřní výnosové procento vyšší než zvažovaná úroková míra, pak budeme 

tuto investici realizovat. Je-li menší, investici se realizovat nebude. A jestliže jsou obě 

úrokové míry stejně velké, pak při abstrahování od ostatních faktorů je jedno, zda se dá 

přednost právě této investici či naopak investici alternativní. Obdobně jako u čisté 
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současné hodnoty i zde platí, že čím vyšší je vnitřní výnosové procento, tím více budeme 

danou investici preferovat oproti investicím ostatním. A proto, máme-li se rozhodnout 

mezi dvěma investicemi lišícími se výší hodnoty vnitřního výnosového procenta, budeme 

vždy preferovat tu investici, u níž bude hodnota tohoto kritéria vyšší. [3] 

3.6 Prostá doba návratnosti 

Prostá doba návratnosti představuje počet let, za něž se příjmy z investice vyrovnají 

výdajům na investici. 

 

∑ Č𝐼𝑃𝑘
𝑃𝐷𝑁
𝑘=0 = ∑ Č𝐼𝑉𝑘

𝑚𝑖
𝑘=0         (4) 

 

kde  PDN   prostá doba návratnosti 

mi   konec mi-tého období, tj. posledního období, v němž  

   investiční peněžní výdaje převyšují investiční peněžní 

   příjmy 

ČIPk    čistý investiční peněžní příjem na konci k-tého období 

                   = IPk  - IVk za předpokladu, že IPk ˃ IVk, 

ČIVk   čistý investiční peněžní výdaj na konci k-tého období 

             = IVk – IPk za předpokladu, že IVk ˃ IPk (3) 

 

Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti je počet let, za něž se současná hodnota příjmů 

z investice vyrovná současné hodnotě výdajů za investici, 

 

∑
Č𝐼𝑃𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝐷𝐷𝑁
𝑘=0 = ∑

Č𝐼𝑉𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑚𝑖
𝑘=0         (5) 

 

kde DDN = diskontovaná doba návratnosti. 
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Přednost při investování by měla dostat investice s kratší dobou návratnosti. Oproti 

prosté době návratnosti se diskontovaná doba návratnosti liší aplikací časového faktoru. 

Další dva nedostatky spojené s prostou dobou návratnosti se objevují i u tohoto kritéria: 

abstrahování od peněžních toků po době návratnosti a nemožnost aplikovat toto kritérium 

na investice s nekonvenčními peněžními toky. [3] 

 

Diskontované náklady projektu 

Diskontované náklady projektu představují současnou hodnotu investičních a 

provozních nákladů investičního projektu, 

 

𝐷𝑁𝑃 = ∑ 𝐼𝑁𝑘
𝑛
𝑘=0 + ∑ 𝑅𝑃𝑁𝑘

𝑛
𝑘=0        (6) 

 

kde   DNP  diskontované náklady projektu 

IN   investiční náklad 

RPN  roční provozní náklady bez odpisů. 

Investiční náklad IN není nákladem v účetním slova smyslu, ale reprezentuje 

investiční výdaje vynaložené na pořízení budovy, stroje či jiného dlouhodobého majetku 

v rámci investice. Víceméně odpovídá termínu investiční peněžní výdaj IV. V rámci 

diskontovaných nákladů projektu se však na investiční náklad oproti investičním 

peněžním výdajům pohlíží obvykle úžeji v tom smyslu, že nezahrnuje např. změnu stavu 

pracovního kapitálu apod. 

V případě rozhodování mezi dvěma investicemi budeme vždy dávat přednost té 

investici, která se bude vyznačovat nižší hodnotou diskontovaných nákladů projektu.  

Nedostatky tohoto kritéria byly již zmíněny při podpisu nákladových kritérií 

investičního rozhodování. Kritérium lze použít jen při rozhodování mezi dvěma vzájemně 

se vylučujícími se projekty, které buď přinášejí stejný užitek (ať už v podobě peněžních 

příjmů či výsledků hospodaření), nebo není tento užitek možné ani přibližně odhadnout. 
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3.7 Průměrná výnosnost projektu 

Průměrná výnosnost projektu je poměr průměrného výsledku hospodaření po 

zdanění dosaženého na základě investičního projektu a součtu všech investičních výdajů 

projektu. 

 

𝑃𝑉𝐼𝑃 =

∑ 𝑉𝐻𝑃𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛

∑ 𝐼𝑉𝑘
𝑛
𝑘=0

         (7) 

 

kde PVIP  průměrná výnosnost investičního projektu 

VHP  výsledek hospodaření dosažený na základě investičního 

   projektu. 

Přednost při investování by měla dostat investice s vyšší průměrnou výnosností 

projektu. Omezení tohoto kritéria je spojeno s omezením vypovídací schopnosti výsledku 

hospodaření jako meřítka hodnocení činnosti podniku. [3] 

 

 

 

 

  



Martin Borovský: Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

2017  26 

4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Paroplynový cyklus je založen na využití plynové turbíny jako spalovacího zařízení, 

ve kterém se chemická energie obsažená v palivu přeměňuje na energii tepelnou a na 

rozdíl od konvenčního spalovacího kotle také na energii mechanickou. Podle způsobu 

využití spalin z plynových turbín tyto energetické zdroje pracují ve dvou uspořádáních, a 

to v jednoduchém a kombinovaném cyklu. V jednoduchém cyklu spaliny z výstupu 

spalovací turbíny nejsou dále využívány. V kombinovaném cyklu spaliny jsou dále 

využívány v parovodním okruhu.  

V diplomové práci je dále popsáno pouze zařízení, které pracuje v kombinovaném 

cyklu, který má vyšší účinnost. 

Palivo je spalováno v jedné nebo dvou plynových turbínách, jejichž generátory 

vyrábějí elektrickou energii. Odpadní teplo obsažené ve spalinách vystupujících z 

plynových turbín je využíváno jako zdroj tepla pro kotle na odpadní teplo, které vyrábějí 

páru pro parní turbínu, jejíž generátor vyrábí další část celkového výkonu elektrické 

energie paroplynového cyklu. Parametry páry jsou srovnatelné s parametry podkritických 

klasických uhelných elektráren, tj. teplota přehřáté páry se pohybuje kolem 550 °C. Parní 

turbína pracující s párou těchto parametrů je běžného provedení s kondenzátorem. 

Celkové zapojení se odlišuje pouze tím, že není realizována vysokotlaká a nízkotlaká 

regenerace, protože nepřispívá ke zlepšení termické účinnosti cyklu. 

Kotel na odpadní teplo je konstruován v třítlakém provedení s přihříváním, což je pro 

tyto typy zdrojů standardní řešení, které zajišťuje maximální účinnost při přiměřených 

investičních nákladech. Pro maximální využití tepla ve spalinách jsou posledními 

výhřevnými plochami kotle nízkotlaký ekonomizér a výměník předehřevu kondenzátu 

před vstupem do napájecí nádrže. 

Kondenzát vystupující z kondenzátoru parní turbíny je čerpán kondenzátními 

čerpadly prvního stupně přes zařízení úpravy kondenzátu do sání kondenzátních čerpadel 

druhého stupně, které je dále čerpají do kotle, kde se předehřeje a pokračuje do napájecí 

nádrže, ve které proběhne jeho termické odplynění. Z napájecí nádrže čerpají vodu 

nízkotlaké (dále jen NT) napájecí čerpadla do NT ekonomizéru. Z jeho výstupu je část 

napájecí vody vedena do NT výparníku a další do sání vysokotlakých (dále jen VT) 
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napájecích čerpadel s meziodběrem, která zásobují ST a VT část okruhu kotle. 

VT pára z kotle je přivedena do VT dílu parní turbíny, odkud se po částečné expanzi 

vrací jako vratná pára do kotle, kde se spojí se středotlakou párou, která se vyrábí v ST 

části kotle. Vzniklá pára je přihřáta na teplotu blízkou teplotě VT páry a odvedena zpět na 

vstup do středotlaké části turbíny. Po další expanzi se spojuje s NT párou, je vedena do 

poslední části turbíny a expanduje do kondenzátoru. 

Kondenzátor parní turbíny je chlazen pomocí věžového okruhu s jednou chladící věží 

s přirozeným tahem. Obrázek 2 zobrazuje zjednodušené schéma paroplynové elektrárny.  

 

 

Obrázek 2: Paroplynová elektrárna 

Zdroj: [archiv ČEZ, a.s.] 

Vysvětlivky: M – generátor (motor), K – kompresor, S – spalovací komora, P1T – plynová turbína, ZK – 

spalinová klapka, PG – výměník tepla (kotel), P2T – parní turbína, KO – kondenzátor, RS – regulační 

stanice páry, KČ – kondenzátní čerpadlo, NN – napájecí nádrž, NČ – napájecí čerpadlo, Q – dodaná 

energie 

4.1 Plynová turbína 

Plynová turbína (viz Obrázek 3) bývá uložena do kompaktní skříně, je vybavena 

vysoce účinným kompresorem, kde dochází ke stlačování vzduchu. Poté se v kruhové 

spalovací komoře opatřené hybridními hořáky mísí plynné palivo se vzduchem, kde se 

zapálí a hoří. Spalovací komora je opatřena v důsledku vysokých teplot, které dosahují 

teploty až 1500 °C, keramickými tepelnými štíty. Díky nim jsou minimalizovány 

požadavky na chlazení vzduchem. V další části turbíny vytvářený horký plyn expanduje a 
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roztáčí turbínu pomocí monokrystalických lopatek ze špičkových slitin doplněných 

keramickou vrstvou a vysoce účinným vnitřním chlazením lopatek a přemění tepelnou 

energii na mechanickou, pomocí které dochází jak k pohonu kompresoru, tak k pohánění 

generátoru, kde dochází k přeměně mechanické energie na energii elektrickou.  

Nejnovější generace turbín je vybavena zabezpečeným hydraulickým řízením vůlí 

konců lopatek pro optimalizaci radiální vůle (vůle mezi rotorem a statorem turbíny) tím 

dosažení maximálního výkonu a účinnosti. Kompresor má optimalizovaný tok a řízený 

difúzní profil pro účinnější provoz. Robustní provedení kompresoru vydrží i za podmínek 

nedostatečné či nadměrné rychlosti, a zajišťuje spolehlivý provoz turbíny i v sítích s 

výraznou fluktuací frekvence. Kruhová spalovací komora je vybavena hybridním 

hořákem s cylindrickými hořákovými nástavci a optimalizovaným tokem plynů, což 

umožňuje stabilní spalování s nízkou hladinou hluku. Lopatky prvního a druhého 

turbinového stupně musí vydržet vysoké tepelné namáhání, proto jsou vyrobeny z tepelně 

odolné slitiny, tuhnoucí v monokrystalické struktuře. Navíc jsou pokryty další 

keramickou vrstvou. Plynová turbína je spalovací motor s kontinuálním průtokem 

vzduchu a spalin.  

 

Obrázek 3: Plynová turbína řez 

      Zdroj: [archiv ČEZ, a.s.] 
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4.2 Výměník na odpadní teplo z plynové turbíny 

Výměník (viz Obrázek 4) je trojtlaký spalinový kotel na využití odpadního tepla 

z plynové turbíny, který má horizontální uspořádání jednotlivých topných tlakových 

systémů. 

Produkty spalování – spaliny – postupují z turbíny s vnitřním spalováním přes 

výstupní difuzor turbíny do vstupního kanálu spalinového kotle. V kotli spaliny předají 

své teplo teplonosnému médiu cirkulujícímu v jednotlivých topných plochách kotle. Na 

přívod a odvod plynů z plynové turbíny jsou použity spalinovody. Jsou navrženy a 

vyztuženy tak, aby zajišťovaly minimální tlakovou ztrátu a aby měly dostatečnou tuhost a 

těsnost. Na výstupu z kotle je umístněný železobetonový komín. 

 

Obrázek 4: Spalinový výměník a spalinový komín 

Zdroj: [archiv ČEZ] 
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5 CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

Investiční záměr porovnává dvě varianty umožňující zrychlené najíždění 

paroplynové elektrárny, tato schopnost využití rychlého najetí plynových turbín snižuje 

případnou ztrátu  obchodované elektřiny nedodané vlivem vzniklé elektrické odchylky 

v síti při poruchovém výpadku jiného zdroje.
2
 

5.1 Parametry, které ovlivňují nasazení PPC v reálném provozu 

Základním cílem společným všem, kteří se na řízení libovolného zdroje podílejí, je 

maximalizace marže z provozování dané elektrárny, tedy snaha o maximální zisk. V 

případě PPC je tato marže zjednodušeně rovna tak zvanému „clean spark spreadu“, což je 

rozdíl mezi tržbou za vyrobenou elektřinu a náklady na pořízení zemního plynu a emisní 

povolenky. Při rozhodování o tom, zda zdroj bude či nebude provozován, je nutné vzít 

také v úvahu ostatní položky variabilních nákladů (náklady na start, údržbu, konzervaci, 

přepravu plynu atd.). Obchodník může rozhodnout o spuštění paroplynového zdroje také 

v situaci, že „clean spark spread“ vychází v záporných hodnotách, tedy na první pohled 

zdroj vytváří provozem ztrátu, avšak tato ztráta je nižší, než předpokládaný náklad na 

odchylku, vzniklou například neplánovaným výpadkem jiného zdroje společnosti, když 

není možné elektřinu na trhu pořídit levněji než výrobou v PPC. 

Jak to konkrétně probíhá v případě Skupiny ČEZ? Obchodník v útvaru trading 

sleduje cenový vývoj na velkoobchodních trzích každý den, a to nejen na následující 

dodávkový den, ale i na delší období a s delším časovým předstihem. V okamžiku, kdy 

ceny na trhu umožní realizovat kladný „clean spark spread“, pokrývající dostatečně i 

ostatní variabilní náklady, prodá na dané časové období objem elektřiny, kterou je 

elektrárna schopná vyrobit, a současně nakoupí plyn a emisní povolenky. Prakticky tržně 

realizuje tento „clean spark spread“, tedy obchodně zafixuje část výrobní marže, a to na 

různě dlouhé období. Obchodník musí také včas, s co nejnižšími náklady, zajistit - 

„rezervovat neboli pronajmout“ - plynovou kapacitu pro dopravu plynu do elektrárny.  

Obchodník nemusí pracovat pouze s jednoduchými forwardovými instrumenty, ale 

zejména na delší období používá i opční instrumenty. U nich je další šance vydělat 

                                                 

2
 V kapitole 5 použit interní zdroj informací 
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dodatečné peníze v závislosti na budoucích pohybech cenových hladin elektřiny, plynu a 

emisních povolenek. Kapacita elektrárny se v předstihu neprodává celá najednou, ale 

prodeje se tzv. rozkládají v čase. 

O skutečném provozu zdroje se však rozhoduje až den před dnem plánované dodávky 

elektřiny. Logicky vyvstává otázka proč, když daný objem elektřiny vyráběný 

v elektrárně je již se ziskem prodaný a palivo včetně emisních povolenek nakoupené? 

Důvodem může být změna cen na trhu. Pokud podle aktuální prognózy hodinových cen 

elektřiny na následující den a cen plynu a emisní povolenky na trhu vychází „clean spark 

spread“ záporný, je vždy ekonomicky výhodnější dříve prodanou elektřinu nakoupit na 

trhu zpět a naopak nakoupený plyn a emisní povolenky raději prodat, než nevýhodně 

„spálit“ v elektrárně. Pokud naopak vychází marže kladná, elektrárna bude s největší 

pravděpodobností následující den vyrábět. Obchodník odpoledne den před dodávkou 

předá „prodanou“ pozici na technický dispečink. Ten neprodleně informuje elektrárnu o 

tom, v jakých hodinách a jaké výkony bude vyrábět, oznámí provoz provozovateli 

přenosové soustavy. Provozovateli přepravní plynové soustavy oznámí, jaká bude 

spotřeba plynu v elektrárně a zajistí monitoring provozu zdroje v reálném čase. 

V průběhu následujícího dne, dne výroby a dodávky elektřiny, dispečer společně 

s obchodníkem pro vnitrodenní trh ještě pozměňují nasazení zdroje v závislosti na 

chování cen na vnitrodenním trhu s elektřinou a plynem a využívají poslední příležitosti 

pro navýšení marže. Takové okamžiky mohou nastat, když ceny elektřiny na evropském 

trhu strmě vystřelí směrem vzhůru, což právě dává prostor pro uplatnění dodávek z PPC. 

To se stává například v okamžiku, kdy v Evropě najednou klesne produkce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. V zemích s výrazným podílem těchto obnovitelných zdrojů, 

prudce poklesne nabídka elektřiny na trhu vlivem změny počasí a dojde ke 

skokovému růstu ceny. Tato situace nahrává zdrojům jako je PPC, které dokáží rychle 

reagovat na náhlou změnu. Nastává situace, kdy v den výroby a dodávky také může dojít 

k rozhodnutí, pokud tomu jiný již naplánovaný provozní režim nebrání, že PPC bude 

pokrývat neplánovanou odchylku způsobenou neplánovanou změnou provozu ostatních 

zdrojů portfolia. 
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5.2 První posuzovaná varianta – by-pass komín 

By-pass komín (viz. Obrázek 5) se používá v případě, kdy se chce předejít odstavení 

plynové turbíny, pokud dojde k selhání parní turbíny nebo tepelného výměníku. Vedení 

spalin v tomto případě je směřováno do ovzduší a dochází k oddělení od výměníku tepla 

a parní turbíny. 

Selhání parní turbíny může být také řešeno parním by-passem, který slouží pro 

odvedení páry mimo parní turbínu do kondenzátoru přes by-passové ventily. Selhání 

výměníku tepla však vyžaduje stavbu dalšího komínu. Investice do by-pass komína může 

být odůvodněna také v případě, že bude využíván pro provoz plynových turbín 

k rychlému najetí výroby elektrické energie, tento stav nastává při výpadku jiného zdroje 

v elektrizační soustavě. 

Pokud jde o klasický provozní režim paroplynové elektrárny zahrnující pravidelné 

odstávky elektrárny přes noc a o víkendech, kdy je cena elektrické energie nejnižší, tak i 

v tomto režimu má by-passový komín odůvodnění, jelikož umožňuje rychlejší náběh než 

obvyklý zdroj. V tomto případě by byla elektrárna provozována v režimu otevřeného 

cyklu. Otevřeným cyklem se nazývá cyklus, při kterém je teplo vyrobené spalováním 

paliva (nejčastěji zemního plynu) přímo v proudu stlačeného vzduchu kompresorem. 

Proud horkého vzduchu je pak veden přes plynovou turbínu, kde expanduje, a 

nespotřebované teplo je spolu s ním odvedeno do okolí by-pass komínem. Čas najíždění 

pro celý kombinovaný cyklus závisí na délce odstávky a liší se v rozmezí 70 - 200 minut, 

tento čas je odvozen od teplotního stavu technologie (což odpovídá době odstávky  

8 - 72 hodin), zatímco najížděcí čas v režimu otevřeného cyklu s by-pass komínem se 

pohybuje v časovém pásmu do 35 minut. 

Další výhody by-pass komínu je rychlé odstavení při mimořádných stavech 

(například při závadě, která vznikne na tlakovém celku tepelného výměníku nebo pokud 

závada vznikne poruchou parní turbíny) a možnost provádění údržby na HRSG bez 

odstavení plynové turbíny (nutná oddělovací spalinová klapka). Také přechodné 

polohování přepínací klapky umožňuje lepší řízení najíždění paroplynové elektrárny, což 

snižuje tepelné namáhání výměníku tepla, a tím prodlužuje jeho životnost. 

By-pass komín může být vybudován také později, kdy už je elektrárna postavena, 

mezi difuzorem spalin GT a HRSG. Pro tento dodatečný kus potrubí musí být elektrárna 



Martin Borovský: Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

2017  33 

navržena a uzpůsobena tak, aby bylo možné provést pozdější dostavbu. Také některé další 

stavební práce je nutné provést a připravit. [archiv ČEZ] 

By-passový komín se skládá z následujících dílů: 

1. By-passový komín; 

2. Tlumič spalin; 

3. Podpůrná konstrukce; 

4. Přepínací klapka; 

5. Kompenzátory; 

6. Oddělovací deska. 

 

 

Obrázek 5: Vyobrazení typického uspořádání by-passového komínu 

Zdroj: [archiv ČEZ] 
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Najíždění elektrárny s by-pass komínem 

By-passový komín umožňuje rychlejší zatížení plynové turbíny, protože při použití 

přepínací klapky může část spalin směřovat do atmosféry, než vstoupí do HRSG, a to  

při zachování maximální povolené rychlosti najíždění plynové turbíny. Takže prohřívání 

HRSG není řízeno od zátěže plynové turbíny, ale od množství vstupujících spalin. Tato 

funkce je velmi užitečná v případě, kdy je nutné poskytnout okamžitý maximální výkon. 

[archiv ČEZ] 

5.3 Druhá posuzovaná varianta – svlažování spalin 

Svlažování spalin není možné používat při poruše výměníku tepla jako by-pass 

komín, jelikož spaliny při této variantě proudí stejným směrem přes HRSG do 

spalinového komínu na výstupu z výměníku. Při porovnání obou variant je primárním 

zájmem pro uskutečnění jedné z posuzovaných variant zvýšení flexibility paroplynového 

zdroje. Měnící se globální energetický trh díky zvyšující se výrobě energie 

z obnovitelných zdrojů a tím velkým výkyvům cen i během jediného dne nutí 

provozovatel reagovat snahou o co nejrychlejší najíždění záložních zdrojů energie. 

Jedním z  možných opatření pro zlepšení flexibility stávajících paroplynových 

zdrojů bez dlouhodobých odstávek je doplnění zařízení pro chlazení spalin na výstupu 

z plynové turbíny. Teplota spalin plynové turbíny je jeden z nejdůležitějších činitelů pro 

provozní schopnosti paroplynové elektrárny. Při uvádění elektrárny do provozního 

režimu dochází k vysokým teplotním zatížením způsobených rychlými změnami teplot. 

Takové stavy je nutné eliminovat pozvolným trendem nárůstu těchto teplot, aby nedošlo 

k tepelnému namáhání dotčených zařízení a následnému poškození. Předepsané teplotní 

namáhání je docíleno postupným zvyšováním výkonu plynových turbín, kdy tento 

plynulý stav zabezpečí najetí bez vlivu na zkrácení životnosti zařízení. 

Uplatněním technologie chlazení spalin lze využít maximální flexibilitu plynových 

turbín a zároveň dodržet předepsané trendy teplotních křivek bez vlivu na životnost 

tepelného výměníku spalin. Tato technologie dokáže eliminovat omezení rychlého 

nárůstu teplot při maximálním možném trendu zvyšování výkonu plynových turbín, a to 

nejvíce při najíždění elektrárny ze studeného stavu, kdy je teplotní zatížení tepelného 

výměníku nejvyšší a dochází k velkým teplotním šokům. Svlažováním spalin lze 
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dosáhnout plynulého nárůstu teplot spalin bez omezení výkonu plynových turbín, a to 

díky vstřikování demineralizované vody přímo do toku spalin na výstupu z plynové 

turbíny. Během tohoto procesu se chladící voda odebírá přímo z nově instalované nádrže 

demineralizované vody za pomoci přídavných napájecích čerpadel. 

Svlažování spalin může poskytnout významné výkonnostní výhody a nabídnout 

atraktivní dispečerský provoz v rámci portfolia elektráren ČEZ. Výhoda spočívá nejen 

v šetrnějším najíždění elektrárny ze studeného stavu, ale také ve flexibilnějším provozu 

na bázi vnitrodenního obchodování ve špičce, kdy je také možné rychlé vykrytí odchylek 

v síti způsobených výpadkem jiných zdrojů. Vyhnutí se omezení tepelného namáhání 

výměníku spalin při najíždění plynových turbín umožní také rychlejší návrat na trh a tím 

eliminaci možné ztráty. 

Paroplynová elektrárna, kde nebylo při výstavbě uvažováno s by-pass komínem, má 

omezení popsané výše a tím její konkurence na trhu může být snižována. Použitím 

systému svlažování spalin vrací všechny výhody tohoto zdroje a zároveň zvyšuje jeho 

konkurenceschopnost, jelikož do určité míry odděluje najíždění plynových turbín od 

najíždění HRSG a parní turbíny. 

Shrnutí výhod použitím dodatečného svlažování spalin: 

- Vylepšení provozní flexibility plynových turbín 

- Nižší teplotní zatížení HRSG 

- Vyšší účinnost plynových turbín v závislosti na teplotě spalin 

- Možnost rychlého najíždění na odchylku 

- Další možnost uplatnění na trhu ve špičkách 

- Hladší a stabilnější provoz elektrárny 

Rozsah úprav: 

- Potrubní trasy demineralizované vody 

- Sada vodního vstřikování a napájecích čerpadel 

- Úpravy řídicího systému 
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Obrázek 6: Vyobrazení typického uspořádání PPC se svlažováním spalin 

Zdroj: [archiv ČEZ] 

 

Způsoby najíždění paroplynové elektrárny, při kterých dochází k nejvyššímu efektu 

vybráním jedné z výše uvedených investičních úprav je  najetí elektrárny ze studeného 

stavu a najetí na odchylku. Pro názornost přikládám grafy průběhu najíždění bez použití 

úprav (současný stav), kde jsou zobrazeny teplotní nárůsty a rychlosti zvyšování výkonu 

plynových turbín. 

Obrázek 7 znázorňuje průběh najíždění plynových turbín ze studeného stavu, 

teploty výměníku spalin jsou menší než 100°C. Typické pro toto najíždění je pomalý 

průběh zvyšování výkonu plynových turbín ovlivněné teplotním namáháním výměníku 

spalin. 

  

Demineralizovaná voda 
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Obrázek 7: Průběh najíždění ze studeného stavu 

Zdroj: [archiv ČEZ a.s.] 

 

Obrázek 8 znázorňuje průběh najíždění plynových turbín na odchylku. Při tomto 

způsobu najíždění je rychlost najetí tím nejdůležitějším faktorem pro minimalizaci 

velkých ztrát vzniklých platbami za odchylku.  
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Obrázek 8: Průběh najíždění na odchylku 

Zdroj: [archiv ČEZ a.s.]  
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO 

ZÁMĚRU 

Hodnocení variant spočívá v porovnání výpočtů čisté současné hodnoty, vnitřního 

výnosového procenta a doby návratnosti investice.  

Úvodem vlastního zhodnocení je zpracování vývoje cen nejdůležitějších komodit 

pro určení ekonomické návratnosti investic v budoucnosti. Tato studie vychází z cen 

elektrické energie a zemního plynu v roce 2016 s predikcí vývoje těchto cen do roku 

2045, jelikož doba životnosti paroplynové elektrárny po dokončení výstavby a uvedení 

do provozu je stanovena na 30 let. 

Obchodování s elektrickou energií probíhá ve třech časových pásmech. Středně a 

dlouhodobé obchodování tzv. forward se týká standardních produktů na období den až 

rok. Denní obchodování tzv. day ahead je formou aukce, jejímž výsledkem jsou ceny pro 

všechny hodiny následujícího dne. Posledním typem obchodování je vnitrodenní 

obchodování tzv. intraday, kde se již obchoduje každá jednotlivá obchodní hodina. 

Čím delší je časový interval obchodu, tím je pochopitelně vyšší jeho celková 

finanční hodnota (vyšší objem MWh). 

Nejkratší obchodní Forward kontrakt, který lze standardně uzavřít, je denní night, 

který pokrývá pouze 6 obchodních hodin. Nejdelším je naopak roční base load
3
, který 

znamená kontinuální roční dodávku elektrické energie, tedy 8 760 hodin. Nejlikvidnějším 

a zároveň nejhodnotnějším produktem na trhu je vždy base load následujícího roku. 

Standardní produkty jsou ty, které se obchodují na burzách s elektrickou energií. 

Základní produktovou řadou je base load. Tento produkt obsahuje konstantní dodávku 

elektrické energie na celých 24 hodin. Obchoduje se denní, týdenní, měsíční, kvartální a 

roční base load. Tato elektřina pokrývá základ výrobního diagramu. Elektřina je vyráběna 

v základních zdrojích elektrické energie (jaderné elektrárny, některé kondenzační 

elektrárny), proto je tento produkt nejlevnější.  

                                                 

3
 Base load – základní zatížení 
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Base load se rozděluje pro pracovní dny podle výše spotřeby dvěma způsoby. Buď 

na High Tarif a Low Tarif, nebo na peak load
4
 a off-peak load. Týden lze rozdělit 

podobně na base-wd a weekend. 

Způsoby dělení se liší podle délky pracovní špičky. Zatímco špičkový High Tarif 

trvá 16 hodin (06:00 – 22:00), peak load jen 12 hodin (08:00 – 20:00). Tyto špičkové 

odběry se uplatňují v pracovních dnech v nejzatěžovanějších hodinách, proto je jejich 

cena za MWh vyšší. Elektřina na pokrývání těchto špiček pochází z pološpičkových 

(některé kondenzační elektrárny, vodní akumulační elektrárny) a špičkových 

(paroplynové elektrárny, přečerpávací vodní elektrárny) zdrojů.  

Paroplynová elektrárna je špičkový zdroj výroby elektrické energie projektovaný 

pro provoz v pracovním týdnu od pondělí do pátku v časovém pásmu  

od 6:00 – 22:00 hod. dle poptávky a ceny elektřiny v těchto hodinách. Vyhodnocení 

dodatečné investice na zrychlení najíždění plynových turbín posuzuje jen cenu elektrické 

energie na peak load bázi, která je pro projekt tohoto typu nejpřesnější. 

Vývoj ceny paek load elektřiny v roce 2016 je znázorněno na obrázku 9, cena je 

z větší části ovlivněna ročním obdobím, ale jak je z grafu patrné, v některých měsících 

dochází ke značnému rozkolísání. Velké změny v ceně elektřiny jsou způsobeny 

nerovnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů a výpadky klasických zdrojů. Tyto 

cenové špičky jsou příležitostní pro rychle najížděné zdroje, které mohou využít této 

situace na trhu a generovat kladnou marži.  

                                                 

4
 Peak load – špičkové zatížení 
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Obrázek 9: Vývoj ceny Peak load elektřiny ČR 2016 [Eur/MWh] 

Zdroj: [www.ote.cz] [4] 

 

Kladná marže je u paroplynové elektrárny závislá nejen na ceně elektrické energie, 

ale z větší části i na ceně zemního plynu, který je používán jako palivo pro plynové 

turbíny. Vývoj ceny zemního plynu znázorňuje obrázek 10, opět je patrný vliv ceny na 

roční období, tento jev je u zemního plynu zásadní, proto nevidíme takové cenové špičky 

jako u elektřiny. 
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Obrázek 10: Vývoj ceny zemního plynu 2016 

Zdroj: [www.ote.cz] [7] 

 

Poslední obrázek 11 je zaměřen na cenu elektrické energie při odchylce, 

tento případ nastává při výpadku jiného zdroje v elektrizační soustavě, který způsobí 

neplánovanou odchylku v síti. Tyto ceny jsou nejvyšší a způsobují největší ztráty 

výrobcům elektrické energie. Pokud výrobce elektřiny vlastní dostatečnou a rychlou 

najížděcí záložní kapacitu ve svém portfoliu, tak dokáže toto riziko eliminovat na 

minimum, přesto není možné vyloučit ztráty v řádu milionů korun. Cena odchylky může 

až 10 x překročit typickou cenu elektřiny, tento stav je závislý na velikosti chybějícího 

výkonu v dané hodině. Odchylka je opět příležitostí pro paroplynovou elektrárnu, kdy 

může být uplatněna při zvolení jedné z variant investičního záměru. Při rychlém najíždění 

na odchylku není generovaná kladná marže, ale je snižována ztráta Skupiny ČEZ při 

nenadálé poruše jiného zdroje, jehož výkon byl obchodován dříve a je nutné ho nahradit. 

Obrázek 11 zobrazuje průběh odchylky dne 6. 10. 2016, kolem šesté hodiny ranní 

dochází k prvnímu problému v soustavě způsobenému nenajetím záložního zdroje na 

ranní špičku, chybí vyrobit předem prodaných 300 MWh. Cena elektřiny se po dobu této 

poruchy pohybuje kolem 2500 Kč/MWh, přestože uzavírací cena peak load elektřiny na 
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tento den byla 1500 Kč/MWh. Ztráta z každé nedodané MWh elektřiny se tedy pohybuje 

kolem 1000 Kč. Odpoledne se situace mění k horšímu, dochází k vyčerpání možností 

záložních zdrojů (přečerpávací elektrárny odstavují). Chybějící výroba se pohybuje 

kolem 1000 MWh, zároveň roste cena za odchylku, která atakuje hranici  

10 000 Kč/MWh. Ztráta narůstá na cca 8000 Kč za nedodanou MWh. 

 

 

Obrázek 11: Průběh ceny elektrické energie při odchylce dne 6.10.2016 

Zdroj: [www.ote.cz] [4] 

 

Investiční záměr je nutné posuzovat z dlouhodobého hlediska s výhledem na 

životnost paroplynové elektrárny, která byla předána do provozu Skupině ČEZ v roce 

2015. 

Ve střednědobém výhledu do roku 2030 se očekává významná korelace cen na 

německém a českém trhu s elektřinou, německý trh bude pro české ceny určující. 

Zpočátku budou tržní ceny elektřiny stagnovat na současné úrovni 30 až 32 EUR/MWh 

za base load elektřinu. Výraznější růst cen je očekáván po roce 2023 díky změně skladby 

zdrojů v Německu (ukončení provozu posledních jaderných elektráren) a postupné 
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navýšení cen na úroveň 45 EUR/MWh pak do roku 2030. Růst cen elektřiny do roku 

2030 odráží předpokládaný růst cen povolenek CO2. Cena peak load elektřiny bude do 

roku 2023 také přibližně kopírovat průběh roku 2016 a pohybovat se na úrovni 35 až 

40 EUR/MWh s mírným růstem, který bude mít za příčinu výraznější nevyrovnanost 

v dodávkách elektrické energie při přechodu na výrobu z obnovitelných zdrojů. V období 

do roku 2030 budou tyto změny výrazně promlouvat do stability sítě a výrazně přispějí k 

růstu cen peak load elektřiny nad úroveň 50 EUR/MWh. Predikce ceny peak load 

elektrické energie v letech 2030 až 2045 nedokáži věrohodně posoudit, proto uvažuji 

s nárůstem ceny elektrické energie v každém roce o 3 %. 

Cena zemního plynu je ještě méně předvídatelná, jelikož je navázaná na cenu ropy. 

Jako výchozí rok pro predikci cen budoucích zvolím průměrnou cenu v roce 2016, která 

se pohybovala na úrovni 15 EUR/MWh. Cenu zemního plynu pro roky 2017 až 2023 

stanovím na úrovni roku 2016. V tomto období očekávám stagnaci cen zemního plynu 

s ohledem na nižší provoz plynových zdrojů v Evropě. Počátkem roku 2024 očekávám 

výraznější nárůst cen zemního plynu s ohledem na nedostatek elektrické energie vlivem 

odstavení jaderných a klasických zdrojů ve střední a západní Evropě. Plynové zdroje 

budou muset krýt výpadky elektrické energie, kterou nedodají obnovitelné zdroje, tím 

dojde k zásadnímu růstu spotřeby zemního plynu. V období let 2024 až 2030 bude nárůst 

ceny plynu 1 EUR/MWh, cílová hodnota ceny plynu pro rok 2030 bude tedy na úrovni 

21 EUR/MWh. Průběh růstu cen plynu v dalších letech až do roku 2045 opět uvažuji 

s nárůstem 3 % ročně. 

Poslední cena vstupující do výpočtu návratnosti investice je cena elektřiny při 

vzniku odchylky v síti. Nedokáži analyzovat chování tohoto nástroje trhu v budoucnosti, 

pro výpočet tedy použiji maximální cenu odchylky v roce 2016, která činila 

400 EUR/MWh, tato situace nastala celkem 20 x za rok 2016. 

 

 



Martin Borovský: Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

2017  45 

6.1 První varianta investičního záměru, náklady na realizaci 

včetně ekonomického vyhodnocení  

Varianta číslo jedna realizace by-pass komínu je stavebně i ekonomicky náročnější 

variantou, přesto má své výhody, které včetně ekonomického vyhodnocení shrnuji v této 

kapitole. 

Hlavní technické údaje 

Výška komína       110,00 m nad terénem    

Úroveň stavby         ±0,00 m   

Železobetonový dřík 

Výška dříku        103,0 m 

Vnější průměr v patě komína      9500 mm 

Vnější průměr želet. dříku v hlavě     9200 mm 

Vnitřní průměr želet. dříku (konstantní)   8700 mm 

Průduch 

Počet průduchů        1 

Vnitřní průměr průduchu (konstantní)   7000 mm 

Materiál 

Materiál dříku        beton C30/37  XC4 XF3  

        výztuž 10 505 R    

Materiál vnitřních roštů a výstroje    ocel S235JR 

Materiál částí vložky ve styku se spalinami    ocel COR-TEN B - S355  

Materiál částí vložky bez styku se spalinami   ocel S235JR   

Tepelná izolace        minerální vlna ORSTECH  

Ocelový zaúsťovací rám     ocel CORTEN B – S355J2G1 

Pohledový plech v hlavě komína   nerezová ocel 17 348  

Nerezové žaluzie a poklop v hlavě    nerezová ocel 17 348  

Odvodnění hlavy komína     KG-Systém PVC OSMA 

Teplota spalin  100 – 600 °C 

Užitečný tah komína      550 Pa 
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Tabulka 2: Výkaz materiálu by-pass komín (ocelové konstrukce) 

Název  Materiál  Cena [Kč] 

Nosný rošt ocelového pouzdra     Ocel   1 400 000 

Zábradlí vnějších ochozů     Ocel   600 000 

Vnější ochoz +36,7m       Ocel   400 000 

Vnější ochoz +40,0m       Ocel   500 000 

Vnější ochoz +44,0m       Ocel   500 000 

Vnější ochoz +64,0m       Ocel   1 000 000 

Vnitřní ocelový ochoz +64,0, +44,0, +40,0, +36,7m Ocel   2 000 000 

Spodní dílec pouzdra P1     Ocel   750 000 

Vnější žebříky        Ocel   950 000 

Vnitřní žebříky        Ocel   800 000 

Ocelové pouzdro komína     Ocel   11 500 000  

OCELOVÁ KONSTRUKCE CELKEM 20 400 000 

Zdroj: [archiv ČEZ a.s.] 

 

Tabulka 3: Výkaz materiálu by-pass komín (pomocné komponenty) 

Název Materiál Cena [Kč] 

Tlumič hluku     Ocel  1 500 000 

Spalinová klapka včetně příslušenství     Ocel  8 200 000 

Železobetonový dřík      Ocel-beton  25 500 000 

Základ komína      Ocel-beton  8 000 000 

Difuzor      Ocel  1 500 000 

Elektro materiál      Měď  2 500 000 

Řídicí systém   4 000 000 

Ochrana před bleskem     Ocel  800 000 

Systém měření spalin        1 500 000 

Svod dešťové vody      Hliník  1 000 000 

Nátěry     Barva  1 700 000 

CELKEM 56 200 000 

Zdroj: [archiv ČEZ a.s.] 
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Náklady na projektovou dokumentaci včetně zkoušek a uvedení do provozu se 

pohybují při těchto projektech kolem 10 000 000 Kč. 

Celkové náklady na výstavbu by-pass komínu činí v cenách z roku 2016 včetně 

ceny projektu 86 600 000 Kč. 

Pro výpočet Čisté současné hodnoty, Výnosového procenta a Doby návratnosti 

investice použiji tedy hodnoty 86 600 000 Kč jako investičních nákladů na zhotovení 

díla. 

Další částí vstupující do výpočtu jsou provozní náklady. Provozní náklady jsou 

v prvních třech letech životnosti stavby nulové, poté je nutné počítat každý rok se 

základními náklady na provoz ve výši 100 000 Kč, tyto náklady tedy budou činit za celou 

dobu životnosti 2 700 000 Kč. Po deseti letech je plánovaná rozsáhlá generální oprava, 

náklady na tuto opravu jsou 5 000 000 Kč. Pro výpočet uvažuji o generální opravě ve 

dvou termínech životnosti by-pass komína, výsledná částka činní tedy 10 000 000 Kč. 

Třetí termín generální opravy zasahuje do termínu konce životnosti paroplynové 

elektrárny, proto nebude součástí výpočtu. Náklady na provozní hmoty jsou u by-pass 

komínu zanedbatelné, proto nebudu tento náklad zahrnovat do výpočtu. 
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Obrázek 12: By-pass komín bez železobetonového dříku detail 

Zdroj: [archiv ČEZ a.s.] 

 

 

 

Výpočet čisté současné hodnoty první investiční varianty 

Tržby vychází z predikce zrychlení najíždění plynových turbín o jednu hodinu při 

najíždění paroplynové elektrárny ze studeného stavu (teplota kovu TG<200°C). Za jeden 

rok paroplynová elektrárna najede ze studeného stavu celkem 10 x. Další typy najíždění 

paroplynové elektrárny jsou z teplého stavu (víkendová odstávka) a z horkého stavu 

(noční odstávka), při těchto startech dojde ke zrychlení najíždění na maximální výkon 

plynových turbín cca o 30 min. Těchto najíždění je v průměru 140 za rok.  
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Energie dodaná v jednotlivých hodinách při najíždění ze studeného stavu bez by-

pass komína jsou v první hodině 60 MWh, v druhé hodině 120 MWh, ve třetí hodině 

420 MWh a ve čtvrté hodině 840 MWh. Průběh energií při najíždění ze studeného stavu 

s použitím by-pass komína je 100, 200, 720, 840 MWh. První dvě hodiny nedochází ke 

generování kladné marže, proto nárůst energie v těchto hodinách nebudu zahrnovat do 

výpočtu. Celkem tedy zvýšíme množství dodané energie o 420 MWh. Celkem tržby za 

elektřinu při deseti studených najíždění v roce s instalovaným by-pass komínem budou 

činit: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 = 300 × 10 × 4 × 27 

Energie dodaná do sítě při použití by-pass komína nad rámec klasického najíždění 

300 MWh 

Najíždění ze studeného stavu celkem za rok 10 

Marže za energii 4 EUR/MWh 

Kurz EUR/Kč – 27 Kč/EUR 

Tržby celkem – studený start – jsou ve výši 324 000Kč. 

 

Energie dodaná v jednotlivých hodinách při najíždění z teplého stavu bez by-pass 

komína jsou v první hodině 100 MWh, v druhé hodině 340 MWh, ve třetí hodině 

740 MWh a 840 MWh v hodině čtvrté. Průběh energií při najíždění z teplého stavu 

s použitím by-pass komína je 160, 500, 800 MWh. První hodinu nedochází ke generování 

kladné marže, proto nárůst energie v této hodině nebudu zahrnovat do výpočtu. Celkem 

tedy zvýšíme množství dodané energie o 240 MWh. Celkem tržby za elektřinu při 

40 teplých najíždění v roce s instalovaným by-pass komínem budou činit: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 = 220 × 40 × 4 × 27 

Energie dodaná do sítě při použití by-pass komína nad rámec klasického 

najíždění300 MWh 

Najíždění z teplého stavu celkem za rok 40 

Marže za energii 4 EUR/MWh 
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Kurz EUR/Kč – 27 Kč/EUR 

Tržby celkem při najíždění z teplého stavu jsou ve výši 950 400Kč. 

 

Energie dodaná v jednotlivých hodinách při najíždění z horkého stavu bez by-pass 

komína jsou v první hodině 220 MWh, v druhé hodině 680 MWh, ve třetí hodině 

840 MWh. Průběh energií při najíždění z horkého stavu s použitím by-pass komína je 

280, 780, 840 MWh. První hodinu nedochází ke generování kladné marže, proto nárůst 

energie v této hodině nebudu zahrnovat do výpočtu. Celkem tedy zvýšíme množství 

dodané energie o 100 MWh. Celkem tržby za elektřinu při 40 teplých najíždění v roce 

s instalovaným by-pass komínem budou činit: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 = 100 × 100 × 4 × 27 

Energie dodaná do sítě při použití by-pass komína nad rámec klasického najíždění 

100 MWh 

Najíždění z horkého stavu celkem za rok 100 

Marže za energii 4 EUR/MWh 

Kurz EUR/Kč – 27 Kč/EUR  

Tržby celkem při najíždění z horkého stavu činí 1 080 000Kč 

Tržby celkem ze všech najíždění za rok činí 2 354 400Kč. 
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Tabulka 4: Výpočet ČSH první varianta 

Položka 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady      100 000 100 000 

Odpisy 1 212 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 

Zisk před zdaněním 1 142 000 0 0 0 0 

Daň 228 400 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 913 600 0 0 0 0 

ČSH (1)      

Položka 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   100 000 100 000 100 000 100 000 5 000 000 

Odpisy 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 

Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 

Daň 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 

ČSH      

Položka 11.rok 12.rok 13.rok 14.rok 15.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Odpisy 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 

Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 

Daň 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 

ČSH      

Položka 16.rok 17.rok 18.rok 19.rok 20.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   100 000 100 000 100 000 100 000 5 000 000 

Odpisy 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 

Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 

Daň 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 

ČSH      

Položka 21.rok 22.rok 23.rok 24.rok 25.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Odpisy 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 

Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 

Daň 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 

ČSH      

Položka 26.rok 27.rok 28.rok 29.rok 30.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Odpisy 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 2 944 400 

Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 

Daň 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 

ČSH      

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Při dosazení do tabulky je už na první pohled patrné, že čistá současná hodnota 

bude záporné číslo. Tržby ve druhém až třicátém roce životnosti projektu nedokáží pokrýt 

odpisy. Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou příjmu 

z investice a současnou hodnotou výdajů na investici. (1) 

ČSH ˂ 0 → SHP ˂ SHV →  dáme přednost alternativní investici 

Výpočtem čisté současné hodnoty je záporný výsledek, proto není nutné pokračovat 

v dalších variantách posuzování. První investiční varianta nesplňuje požadavky, které by 

umožňovaly pokračovat v její realizaci. Výsledkem je odmítnutí této investiční varianty. 

Obecně lze pro základní analýzu u této varianty použít vzorec pro výpočet míry 

výnosnosti: 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎
 

Po dosazení dostáváme 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
70 632 000−86 600 000

86 600 000
 

Výnosnost první investiční varianty je (-0,18438). 

Výsledek výnosnosti, tedy vyjadřuje, kolik korun přinese jedna investovaná koruna, 

u první investiční varianty není nutné dopočítávat ČSH, jelikož už tento výsledek je 

záporný, a proto dám přednost detailnějšímu výpočtu u druhé posuzované varianty. 

 

6.2 Druhá varianta investičního záměru, náklady na realizaci 

včetně ekonomického vyhodnocení  

Druhá varianta je založena na metodě svlažování spalin vstupujících do tepelného 

výměníku. Tato varianta nevyžaduje stavební úpravy jako varianta s by-pass komínem, 

hlavní důraz je kladen na využití současné technologie s minimálními zásahy do 

stávajících technologií. Náročnost této varianty však spočívá ve velmi sofistikované 

úpravě řídicího systému. 
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Hlavní technické údaje 

Úpravy ve stávající technologii 

Potrubní trasy demineralizované vody 

Sada vodního vstřikování a napájecích čerpadel 

Elektro materiál 

Úpravy řídicího systému 

Ocelové konstrukce 

Projektová dokumentace 

Provozní a komplexní zkoušky 

Uvedení do provozu 

Tabulka 5: Výkaz materiálu svlažování spalin 

Název  Materiál  Cena [Kč] 

Potrubní trasy     Nerez ocel   1 400 000 

Vstřikovací trysky     Ocel   1 000 000 

Armatury       Ocel   600 000 

Napájecí čerpadla včetně příslušenství       Ocel   6 500 000 

Elektro materiál       Měď   1 800 000 

Úpravy řídicí systém       
 

  8 000 000 

Projektová dokumentace 
 

  2 200 000 

Plán kontrola a zkoušek     
 

  750 000 

Uvádění do provozu       
 

  950 000 

Vnitřní žebříky        Ocel   300 000 

Ocelové konstrukce     Ocel   1 500 000 

Úpravy stávající technologie     3 000 000 

 CELKEM 28 000 000 

Zdroj: [archiv ČEZ a.s.] 
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Celkové náklady na investiční variantu svlažování spalin činí v cenách z roku 2016  

28 000 000 Kč. 

Pro výpočet Čisté současné hodnoty, Výnosového procenta a Doby návratnosti 

investice použiji tedy hodnoty 28 000 000 Kč jako investičních nákladů na zhotovení 

díla. 

Další částí vstupující do výpočtu jsou provozní náklady. Provozní náklady 

systému vstřikování spalin se skládají z nákladů na údržbu a nákladů na provozní hmoty 

(demineralizovanou vodu a elektřinu). 

Údržbové náklady se budou ročně pohybovat ve výši 50 000 Kč po dobu životnosti 

projektu. Zvýšené náklady předpokládám každý pátý rok, kdy bude provedena rozsáhlejší 

oprava ve výši 500 000 Kč. Celkové údržbové náklady za dobu projektu budou tedy činit 

částku 1 500 000 Kč za běžnou údržbu a 2 500 000 Kč za rozsáhlejší typ údržby. Celkem 

tedy 4 000 000 Kč za dobu životnosti projektu paroplynové elektrárny. 

Náklady na provozní hmoty 

Demineralizovaná voda používaná na svlažování spalin 

V chemické úpravně vody se surová voda čerpaná z řeky upravuje filtrováním 

v pískových filtrech. Tato voda slouží v elektrárně k chlazení strojních zařízení, zejména 

ložisek. Kromě toho se tato voda upravuje po smíchání s neagresivními odpadními 

vodami čiřením a následnou demineralizací. Každá demineralizační linka sestává ze tří 

filtrů naplněných ionexovou
5
 hmotou (silně kyselý katex, slabě bazický anex a silně 

bazický anex). Demineralizovaná voda je po smísení s vratným kondenzátem z bloků 

následně upravována na směsných filtrech na vodu, která již má kvalitu vhodnou pro 

napájení kotlů jednotlivých bloků, případně pro použití jako svlažování spalin v tepelném 

výměníku. Přívod demineralizované vody z chemické úpravny vody je realizován 

nerezovým potrubím a frekvenčně řízenými napájecími čerpadly na místo spotřeby. 

  

                                                 

5
 Ionexová hmota – hmota na bázi pryskyřic měnící ionty 
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Skladba ceny demineralizované vody: 

Variabilní náklady: 

- Náklady na surovou vodu – smlouva s příslušným Povodím  

- Náklady na energie – vnitropodniková cena el. energie x počet m3 přečerpané 

surové vody 

- Náklady na provozní hmoty potřebné pro úpravu vody – chemikálie pro 

předúpravu vody, regenerační a neutralizační chemikálie, koagulant a ionexové 

hmoty. 

Fixní náklady: 

- Odpisy zařízení – rozpočítává se hmotný investiční majetek na dobu stanovenou 

zákonem. V odpisech pro daňové účely se hodnota dodatečné investice v průběhu 

životnosti zařízení navýší k původní pořizovací hodnotě zařízení a k původnímu 

datu uvedení do hmotného investičního majetku. 

- Náklady na údržbu – běžnou údržbu (výměna ucpávek, olejů, těsnění, opravy 

čerpadel, armatur, motorů) započteme v daném roce, zásahy většího rozsahu je 

vhodné promítnout do období předpokládané životnosti. 

- Mzdy zaměstnanců – je nutné předem získat přehled pracovníků, kteří se na 

výrobě demineralizované vody podílejí, včetně všech profesí. 

- Sociální zabezpečení – vychází ze zákona z výše mezd. 

 

Kalkulace ceny demineralizované vody v roce 2016 

- Náklady na surovou vodu  4,946 Kč/m
3
 

- Náklady na energie    1,784 Kč/m
3
 

- Náklady na provozní hmoty  14,456 Kč/m
3
 

Variabilní náklady celkem  21,186 Kč/m
3
 

- Odpisy zařízení   9, 806 Kč/m
3
 

- Náklady na údržbu   8,253 Kč/m
3
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- Mzdy     6,768 Kč/m
3
 

- Sociální zabezpečení   1,898 Kč/m
3
 

- Správní režie    2,121 Kč/m
3
 

Fixní náklady celkem    28,876 Kč/m
3
 

Kalkulační cena     50.062 Kč/m
3
 

Celková spotřeba demineralizované vody za rok je 479 m
3 

Při kalkulované ceně 50.062 Kč/m
3 

jsou tedy roční náklady 23 950 Kč. 

 

Kalkulační cena elektrické energie na provoz systému svlažování spalin bude 

stanovena jako vnitropodniková cena elektrické energie x odběr napájecích čerpadel. 

Elektrický výkon napájecího čerpadla je 130 kWh, průměrně bude v provozu tři 

hodiny při každém najetí PPC. 

Celková roční spotřeba elektřiny tedy bude 130 × 3 × 150 = 58500𝑘𝑊 

Cena elektřiny 1300 Kč/MWh  

Celková roční platba za odběr elektrické energie činí 76 050 Kč. 

 

Výpočet čisté současné hodnoty druhé investiční varianty 

Tržby celkem ze všech typů najíždění budou při druhé investiční variantě 

srovnatelné s výpočty z první varianty. 

Tržby celkem ze všech najíždění za rok jsou ve výši 2 354 400Kč. 
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Tabulka 6: Výpočet ČSH druhá varianta 

Položka 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Odpisy 392 000 952 000 952 000 952 000 952 000 

Zisk před zdaněním 1 812 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 802 400 

Daň (20%) 362 480 250 480 250 480 250 480 160 480 

Zisk po zdanění 1 449 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 641 920 

Cash flow 1 841 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 593 920 

Diskontovaný CF 

(5%)  
1 754 210 1 772 263 1 687 869 1 607 503 1 248 958 

Diskontovaný CF 

(7%) 
1 721 421 1 706 629 1 595 037 1 490 632 1 136 485 

ČSH (1)      

Položka 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Odpisy 952 000 952 000 952 000 952 000 952 000 

Zisk před zdaněním 1 252 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 802 400 

Daň (20%) 250 480 250 480 250 480 250 480 160 480 

Zisk po zdanění 1 001 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 641 920 

Cash flow 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 593 920 

Diskontovaný CF 

(5%) 
1 458 040 1 388 615 1 322 539 1 259 537 978 525 

Diskontovaný CF 

(7%) 
1 302 006 1 216 865 1 137 256 1 062 837 810 289 

ČSH      

Položka 11.rok 12.rok 13.rok 14.rok 15.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Odpisy 952 000 952 000 952 000 952 000 952 000 

Zisk před zdaněním 1 252 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 802 400 

Daň (20%) 250 480 250 480 250 480 250 480 160 480 

Zisk po zdanění 1 001 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 641 920 

Cash flow 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 593 920 

Diskontovaný CF 

(5%) 
1 142 443 1 088 050 1 036 233 986 878 766 713 

Diskontovaný CF 

(7%) 
928 316 867 599 810 822 757 774 577 717 

ČSH      

Položka 16.rok 17.rok 18.rok 19.rok 20.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Odpisy 952 000 952 000 952 000 952 000 952 000 

Zisk před zdaněním 1 252 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 802 400 

Daň (20%) 250 480 250 480 250 480 250 480 160 480 

Zisk po zdanění 1 001 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 641 920 

Cash flow 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 593 920 

Diskontovaný CF  895 144 852 496 811 900 773 248 600 754 

Diskontovaný CF 661 875 618 564 578 100 540 280 411 908 
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(7%) 

ČSH      

Položka 21.rok 22.rok 23.rok 24.rok 25.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Odpisy 952 000 952 000 952 000 952 000 952 000 

Zisk před zdaněním 1 252 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 802 400 

Daň (20%) 250 480 250 480 250 480 250 480 160 480 

Zisk po zdanění 1 001 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 641 920 

Cash flow 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 593 920 

Diskontovaný CF 

(5%) 
701 360 667 961 636 145 605 867 470 697 

Diskontovaný CF 

(7%) 
471 904 441 026 412 176 385 214 293 680 

ČSH      

Položka 26.rok 27.rok 28.rok 29.rok 30.rok 

Tržby 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 2 354 400 

Provozní náklady   150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Odpisy 952 000 952 000 952 000 952 000 952 000 

Zisk před zdaněním 1 252 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 1 252 400 

Daň (20%) 250 480 250 480 250 480 250 480 250 480 

Zisk po zdanění 1 001 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 1 001 920 

Cash flow 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 1 953 920 

Diskontovaný CF 

(5%) 
549 533 523 362 498 436 474 702 452 097 

Diskontovaný CF 

(7%) 
336 459 314 448 293 876 274 651 256 683 

        Diskontovaný CF (5%) za 30 let celkem  29 012 078 

Diskontovaný CF (7%) pro výpočet VVP  23 412 530 

ČSH investice (29 012 078 – 28 000 000)   1 012 078 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Obecně lze pro základní analýzu druhé varianty použít vzorec pro výpočet míry 

výnosnosti: (7) 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎
 

Po dosazení dostáváme 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
70 632 000−28 000 000

28 000 000
 

Výnosnost první investiční varianty je (1,5226). 

Výsledek výnosnosti tedy vyjadřuje, kolik korun přinese jedna investovaná koruna, 

u druhé investiční. Výnosnost je kladná, přesto nemůžeme zvolit ihned tuto variantu. 

Metoda hodnocení efektivnosti investice podle výnosnosti je základní statickou metodou, 
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pro přesnější vyhodnocení použijeme metodu čisté současné hodnoty, která zohledňuje 

faktor času. 

Při dosazení do tabulky je zřejmé, že čistá současná hodnota bude kladné číslo. 

Výsledkem je další rozbor této investiční varianty pomocí metody prosté návratnosti. 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou příjmu 

z investice a současnou hodnotou výdajů na investici. (1) 

ČSH ˃ 0 → SHP ˃SHV → dáme přednost realizaci druhé analyzované investici 

ČSH druhé investice při roční úrokové míře 5% je 1 012 078 Kč. 

 

Prostá doba návratnosti 

Prostá doba návratnosti představuje počet let, za něž se příjmy z investice vyrovnají 

výdajům na investici, toto období nastane po dosazení hodnot z tabulky 6 v 15. roce 

trvání investice. (4) 

∑ Č𝐼𝑃𝑘

𝑃𝐷𝑁

𝑘=0

= ∑ Č𝐼𝑉𝑘

𝑚𝑖

𝑘=0

 

 

ČIP15 = 28 116 800 Kč (součet CF za 15 let) 

ČIV1 = 28 000 000 Kč (hodnota investice) 

Tento ukazatel opět není přesný, jelikož nepracuje s diskontovaným cash flow. 

Pro konečné rozhodnutí o případné realizaci druhé investiční varianty provedeme 

poslední posouzení a to metodou vnitřního výnosového procenta. 

 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je taková zvažovaná úroková míra, při níž se současná 

hodnota příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici (3) 

𝑉𝑉𝑃 = 𝑖𝑛 +
Č𝑆𝐻𝑛

Č𝑆𝐻𝑛 + Č𝑆𝐻𝑣

 × (𝑖𝑣 − 𝑖𝑛) 
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   in – úroková míra nižší (5%) 

   iv – úroková míra vyšší (7%) 

   ČSHn – čistá současná hodnota diskontovaná nižší úrokovou mírou 

   ČSHv – čistá současná hodnota diskontovaná vyšší úrokovou mírou 

 

𝑉𝑉𝑃 = 5 +
1 012 𝑂78

1 012 078 + 4 587 470
× (7 − 5) 

 

          VVP = 5,3615% 

Maximální úroková míra, kdy je investice rentabilní, je tedy 5,3615 %. 

 

Analýzou druhé možné investice zrychlení najíždění plynových turbín jsem zjistil, 

že tato investice je realizovatelná za předpokladu, kdy úroková míra po dobu životnosti 

bude nižší než 5,3615 %. 

Statické metody posouzení investice prokázaly nepřesnost, když nepracují 

s životností projektu. Pro posuzování investičních projektů, kde je životnost delší, 

musíme provést analýzu metodou čisté současné hodnoty, případně vnitřního výnosového 

procenta, abychom mohli korektně rozhodnout o efektivnosti zvolené varianty investice. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo porovnání dvou investičních variant a zároveň 

ekonomické zhodnocení vybrané varianty, kterou aplikujeme pro záměr zrychlení 

najíždění plynových turbín. Velmi důležitým měřítkem hodnocení byl výpočet 

návratnosti investovaného kapitálu za dobu životnosti projektu.  

Základní metoda, kterou jsem použil pro výpočet zhodnocení efektivnosti investice, 

byla metoda čisté současné hodnoty. Tato metoda je v dnešní době jedním z 

nejvhodnějších kritérií, jelikož je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu. Představuje 

rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a náklady na investici. 

První investiční varianta (by-pass komín), při výpočtu čisté současné hodnoty, již 

ve druhém roce životnosti negenerovala zisk, a proto nebylo nutné pokračovat ve výpočtu 

diskontovaného cash flow. Pro ověření výpočtu jsem provedl výpočet míry výnosnosti, 

která mi potvrdila neefektivnost této investiční varianty. 

Další negativa tato varianta má v době realizace, která je delší než u varianty druhé, 

což může vést ke zvýšeným ztrátám výroby při vlastní realizaci. Projekty by-pass komínů 

se realizují ve většině případů při vlastní výstavbě paroplynové elektrárny, kdy tento 

projekt má ekonomický smysl, a kdy bývá taková investice rentabilní. Dostavba by-pass 

komína po zahájení provozu paroplynové elektrárny není efektivní investicí. 

Nedávná doba přinesla alternativu ke složité stavbě by-pass komína, a to možnost 

svlažování spalin na výstupu z plynové turbíny. Tento způsob chlazení spalin umožňuje 

dosáhnout maximálních projektovaných rychlostí najíždění plynových turbín bez 

odvedení spalin mimo tepelný výměník spalin.  

Druhou posuzovanou investiční variantou tedy byl systém svlažování spalin na 

výstupu z plynové turbíny. Jako první a základní metodu zhodnocení investice jsem 

použil statickou hodnotící metodu výnosnosti, která hodnotila kladně efektivnost 

investice. Metoda výnosnosti, jak píši výše, je statická, což znamená, že nehodnotí 

investici po celou dobu životnosti a není tedy úplně vhodná pro vytvoření uceleného a 

objektivního závěru posouzení investice. 

Přesnější a pro rozhodnutí, zda investici realizovat, je zvolení posouzení podle 

metody čisté současné hodnoty.  
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Pro přehlednost při výpočtu ČSH jsem vytvořil tabulku, do které jsem vložil 

potřebná data, podle kterých je možné provést tak zásadní rozhodnutí. Životnost projektu 

jsem zvolil třicet let jako životnost celé paroplynové elektrárny. Při predikci možného 

budoucího vývoje energetiky jsem vycházel z dat roku 2016 a předpokladu růstu cen 

elektrické energie a zemního plynu na stejné úrovni. Tato skutečnost se projevila ve výši 

tržeb, která byla srovnatelná po celou dobu životnosti projektu. Pomocí metody 

diskontování budoucích výnosů v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu investice 

jsem docílil reálného pohledu na investici. Potvrzení správnosti výpočtu bylo provedeno 

výpočtem vnitřního výnosového procenta (diskontní míry), které je snadno stanovitelné 

pokud známe čisté současné hodnoty a budoucí finanční toky. 

Hodnocení tedy ukázalo jako nereálnou investici do by-pass komína, jelikož 

náklady na tento způsob investice nejsou při dnešní situaci na trhu s energiemi návratné. 

Varianta druhá svlažování spalin má reálnou možnost být efektivní, pokud úroková 

míra po dobu životnosti investice nepřesáhne 5,3 %. Další důvod, který posouvá investici 

směrem k realizaci, jsou uvažovaná najíždění plynových turbín na odchylku. Při 

výpočtech, zda investici realizovat není možné tento způsob provozu zahrnout do 

hodnocení, protože negeneruje kladnou marži. Efekt, který tímto způsobem provozu 

nastává, je snížení ztráty, při výpadku jiného zobchodovaného zdroje v portfoliu 

energetické společnosti.  

Paroplynový cyklus je vyprojektován a postaven tak, aby byl velmi flexibilní pro po-

třeby trhu s elektřinou. Pro zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti paroplynové elek-

trárny je realizace svlažování spalin dalším možným způsobem jak obstát na nově se bu-

dujícím energetickém trhu v budoucnosti. Pokud bude dodržena výše projektovaných 

nákladů včetně predikce vývoje cen v budoucnosti, je tato investiční varianta realizova-

telná. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s. Akciová společnosti 

CAPEX Kapitálové (investiční) náklady 

CF Cash flow (tok peněžních prostředků) 

CH4 Metan 

CNCG Cena energie plynu na následující plynárenský den 

CO2 Oxid uhličitý 

CZK Mezinárodní zkratka měnové jednotky České republiky 

ČR Česká republika 

EBIT  Zisk před úroky a zdaněním (z anglického Earnings before Interest and 

Taxes) 

EBITDA Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (z anglického Earnings before 

Interest, Taxes, depreciations and Amortization Charges)  

EEX Evropská Energetická Burza (z anglického European Energy Exchange) 

EF Emisní faktor 

EIA posouzení vlivu na životní prostředí (z anglického Environmental Impact 

Assessment) 

EPEX Evropský operátor trhu s elektřinou 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna EURO 

EUA Emisní povolenka CO2 

EU ETS Evropský systém obchodování s emisemi 

GT Gas turbine (plynová turbína) 

HRSG Heat Recovery Steem Generator (výměník tepla) 

IFRS Mezinárodní standard účetního výkaznictví 

NCG Natural Gas Spot (cena za 1 MW zemního plynu) 

NT Nízký tlak 

MS Multishaft (vícehřídelové uspořádání paroplynového zdroje) 

OTE Operátor trhu s elektřinou 

PPC Paroplynový cyklus 

PX Index pražské burzy 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROIC Rentabilita investovaného kapitálu (z anglického Return on Invested  

 Capital) 
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ST Střední tlak 

VT Vysoký tlak 

WIG-CEE Index varšavské burzy 
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