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1. Úvod 

 V současném dynamicky se rozvíjejícím světě, podmínkách trţní ekonomiky, kde 

Česká republika je členem Evropské unie, se podniky dostávají do vysoce konkurenčního 

prostředí. V těchto sloţitých podmínkách dnešního světa by vedení podniku mělo neustále 

sledovat a analyzovat svoji situaci na trhu a také plánovat a uskutečňovat změny vedoucí k 

dosaţení stanovených podnikových cílů. Jedním z nejdůleţitějších nástrojů při řízení rozvoje 

podniku je investiční rozhodování. 

 Investiční rozhodování patří mezi jednu z klíčových oblastí v kaţdém podniku, a je 

nutné mu proto věnovat patřičnou pozornost, neboť vynakládání finančních prostředků 

spojených z investicí má obrovský vliv na ekonomický, technologický a další rozvoj v 

kaţdém podniku.  

 Ve většině případů bývá kaţdé investiční rozhodování spojeno s posuzováním 

několika variant řešení. Jednotlivé varianty řešení při rozhodování o investicích můţeme 

hodnotit podle různých hledisek, ať uţ podle kritérií finančních či nefinančních. Je třeba 

zdůraznit, ţe daleko větší vliv pro podniky mají finanční kritéria pro hodnocení investičních 

projektů. 

Nedílnou součást kaţdého investičního projektu tvoří jeho financování. Firma proto 

musí pečlivě posoudit různé moţnosti financování a správně rozhodnout o velikosti a 

struktuře finančních zdrojů potřebných k realizaci plánovaného záměru. Při výběru vhodné 

varianty je třeba brát ohled nejen na ekonomickou efektivnost jednotlivých variant, ale také 

na moţná rizika, která tyto varianty přináší.  

 Tato diplomová práce bude rozdělena na tři části. První část bude teoretická a bude 

obsahovat rozbor nejdůleţitějších energetických medií vyuţívaných v Hutním podniku, a.s. 

Výsledkem této první části bude volba nejkritičtějšího média - ekonomika výroby tepla 

(páry). V druhé části se zaměřím na metodiku výpočtu investiční návratnosti pomocí 

finančních i nefinančních kritérií. Následovat bude ekonomické posouzení modernizace 

teplárny v Hutním podniku, a.s. ve variantách výroby tepla z uhlí a z plynu a výpočet 

investiční návratnosti pro jednotlivé varianty. Výsledkem bude ekonomické doporučení pro 

optimální výrobu tepla a posouzení výhodnosti vlastní energetiky.  
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Cílem práce bude ekonomický přínos vlastní energetiky ve výrobním podniku Hutní 

podnik, a.s., konkrétně ekonomické posouzení obnovy teplárny v několika variantách a 

vypracování ekonomických doporučení pro optimální výrobu tepla ve výrobním podniku 

Hutní podnik, a.s. . 

 

  



 
3 

 

2. Teoretická východiska ekonomiky, energetiky podniku 

 V této části mé diplomové práce se pokusím podrobně zanalyzovat všechny teoretická 

východiska, které budou aplikovány v praktické části mé diplomové práce. V úvodu této 

kapitoly zmíním některé obecné poznatky o energetice. Dále se pokusím blíţe přiblíţit tzv. 

globální energetický a surovinový problém, který by mohl v budoucnosti výrazně ovlivňovat 

naše ţivoty. 

 Potom rozeberu nejdůleţitější energetická média vyuţívaná v Hutním podniku, a.s. a 

zdůvodním, proč v Hutním podniku, a.s. je nejkritičtějším energetickým médiem teplo, kvůli 

kterému HP, a.s. zvaţuje čtyři varianty investiční výstavby modernizace teplárny v podniku. 

 Investiční rozhodování o čtyřech variantách modernizace teplárny v Hutním podniku, 

a.s. bude stěţejní náplní mé diplomové práce. Nejprve popíšu interní metodiku výpočtu 

investiční návratnosti podle odborníků v Hutním podniku, a.s.. Aby byla má práce, co nejvíce 

komplexní uvedu různá další finanční kritéria pro hodnocení investičních projektů. Z těchto 

finančních kritérií si pak vyberu některou metodu, která bude svými parametry odpovídat 

interní metodice v HP, a.s. a budu ji s touto interní metodikou výpočtu investiční návratnosti v 

Hutním podniku, a.s. porovnávat. 

 Pro ověření správnosti výsledků, aby bylo riziko u investičního rozhodování o 

modernizaci teplárny v Hutním podniku co nejniţší, udělám doplňkovou metodu, která není 

aţ tak často u investičního rozhodování vyuţívaná, ale má svou vypovídací hodnotu tzv. 

rozhodovací analýzu. 

 Na závěr této kapitoly zmíním některé důleţité aspekty, které budou hrát významnou 

úlohu v souvislosti s rozhodováním o plánované investici do modernizace teplárny. Bude se 

jednat zejména o ekologické dopady teplárny na ţivotní prostředí, které bude muset Hutní 

podnik, a.s. v budoucnosti určitě řešit. 

  

2.1 Úvod do energetiky 

 Pod pojmem ,,energetika“ rozumíme jednak výrobní odvětví a jednak vědní obor. 

Hlavním úkolem energetiky jako výrobního odvětví je zabezpečit pro společnost dostatečné 

mnoţství energie v poţadované kvalitě, v poţadovaném místě a čase, za přijatelnou trţní cenu 

a s minimálním dopadem na ţivotní prostředí. Jak víme, všechna výrobní odvětví jsou závislá 
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na energetice, a proto energetika je základem hospodářství kaţdého státu, kaţdé moderní 

společnosti. Všechny státy a zejména ty vyspělé, věnují energetice zvláštní pozornost a 

vynakládají na její zabezpečení a rozvoj aţ 20% národního důchodu. 

Energetika jako vědní obor zkoumá zákonitosti získávání zdrojů energie, zákonitosti její 

transformace, distribuce a spotřeby. Získané poznatky se pak uplatňují při plánování, 

projektování, konstrukci, výstavbě a provozu energetických strojů a zařízení.
1
 

Členění energetiky podle různých hledisek: 

 V této podkapitole se budu zabývat členěním energetiky podle různých hledisek. Je 

třeba zmínit, ţe v různých publikacích se můţeme setkat s různými členěními energetiky. Já 

jsem si vybral členění podle autora V. Křenka. 

 podle formy energie (elektřina, teplo, plyn, stlačený vzduch) 

 podle inţenýrských oborů (elektroenergetika, tepelná energetika, hydroenergetika, 

jaderná energetika, plynárenství) 

 podle energetických procesů (získávání energie z přírodních zdrojů, přeměny forem 

energie, doprava a akumulace energie, přeměny energie ke konečnému uţití) 

 

 Slovo ,,energie“ je odvozeno z bible. Na počátku bylo slovo. Podle Fausta na počátku byl 

čin. Ergon znamená řecky čin, energeia znamená řecky činnost. 

Energie je schopnost konat práci. Například dodáváme-li nějakému zařízení či stroji 

energii, stroj koná práci. Nebo konáme-li práci a točíme generátorem elektrické energie, 

generátor vyrábí elektrickou energii. Energie jak uţ bylo zmíněno můţe být v různé formě. 

Různé formy energie se v sebe mohou přeměňovat, vţdy platí zákon zachování energie. 

Jednotkou práce (energie) v soustavě SI je joule, [W] = [E] = J = N * m. Ve "velké" 

energetice se často pouţívají větší jednotky tmp (tuna měrného paliva), coţ je například 

energie obsaţená v tuně ropy. 

Další moţností, jak můţeme energii dělit je na primární a sekundární zdroje energie. 

Primárními zdroji energie nazýváme takové zdroje, které se nachází v přírodě (např. uhlí, ropa 

apod.). Sekundárními zdroji nazýváme takové zdroje, které vznikly přeměnou či zušlechtěním 

primárních zdrojů (např. benzín, svítiplyn, elektřina apod.). 

                                                 
1
 KŘENEK, V. Člověk a energie. 1.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. 192 s. ISBN 80-7043-489-9. str.5. 
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2.1.1 Globální energetický problém 

 V této podkapitole své diplomové práce se budu zabývat globálním energetickým 

problémem, který je jednou ze součástí globálních problémů. Tento globální energetický a 

surovinový problém můţeme chápat jako problém budoucího ,,fungování" lidstva s ohledem 

na přírodní zdroje. Tento problém vychází z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou 

společností, kdy se zvyšuje počet obyvatel, zatímco zásoba přírodních zdrojů se zvyšuje 

pomaleji.
2
 

 Existence prakticky všeho ţivého na Zemi je zaloţena na spotřebě energie, člověka 

samozřejmě nevyjímaje. Způsob získávání této energie bezprostředně je spojena se stupněm 

rozvinutosti toho kterého druhu. Je zcela přirozené, ţe člověk nejprve získával energii tím 

nejprimitivnějším a nejsnadnějším způsobem, ale tak jak se lidstvo vyvíjelo a rostla 

energetická spotřeba, měnily se i způsoby získávání energie.
3
 

 Hlavním faktorem, který bezprostředně ovlivnil nároky na energetické suroviny, jsou 

změny, ke kterým došlo ve světovém hospodářství. K nejvýznamnějším změnám z tohoto 

pohledu došlo zejména v posledních 250 letech. Mezi ty změny, které mají výrazný vliv na 

energetické suroviny, patří zejména změny na poli demografickém, technologickém a na poli 

mezinárodního obchodu, protoţe tyto změny mají obrovský vliv na nárůst světové produkce. 

 Prakticky všechny země prošly či prochází obdobným demografickým vývojem. Ten 

je charakteristický tím, ţe nejprve dojde prudkému poklesu úmrtnosti, ten však zpočátku není 

doprovázen adekvátním poklesem porodnosti a tím pádem dochází ke zvýšení počtu obyvatel. 

Postupem času dochází ke sniţování rozdílů mezi porodností a úmrtností. Počet obyvatel se 

stabilizuje. Tento jev se nazývá demografickým přechodem. 

 Demografický přechod zvyšuje nároky na energetické zdroje. S růstem populace 

dochází i k růstu celkového produktu, zvětšuje se objem vyrobených statků, a k tomu je 

zapotřebí většího mnoţství energie, tedy také většího mnoţství energetických zdrojů. 

Můţeme tedy říci, ţe růst populace je příčinou růstu spotřeby energie.
4
 

                                                 
2
 Do této skupiny patří společně s problémem ekologickým, populačním a potravinovým (Jeníček, Foltýn, 2003). 

3
 MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7400-112-3.str.1. 
4
 MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7400-112-3. str.2-3. 
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 Zvyšování počtu obyvatel však není jediným faktorem hospodářského růstu. Za další 

významný zdroj hospodářského růstu můţeme povaţovat technologický pokrok, který 

výrazně ovlivňuje vyuţití energetických surovin. S ohledem na energetické zdroje lze 

technologický pokrok rozdělit do dvou základních fází. První fáze se vyznačuje, ţe je 

vynalezen úplně nový způsob vyuţití energetických zdrojů, který však bude nutné ověřit, zda 

bude fungovat bez ohledu na to, jaké bude mnoţství zdrojů na jednotku výstupu. Druhá fáze 

technologického pokroku se vyznačuje efektivnějším vyuţíváním stávajících zdrojů. Pokud 

tedy nahlíţíme na energetické zdroje jako na celek, pak technologický pokrok přispívá k 

jejich efektivnějšímu vyuţití a do jisté míry tlumí růst energetických potřeb v závislosti na 

hospodářském růstu. 
5
 

 Dalším faktorem, který má vliv na růst světového hospodářství a tím i na energetické 

suroviny je růst mezinárodního obchodu. Mezi lety 1950 - 2000 objem světového obchodu 

vzrost přibliţně 20krát. V současnosti jsou na špici ekonomického i technologického vývoje 

Spojené státy americké. Neochvějnou pozici USA mohou samozřejmě ohrozit jiné 

ekonomické velmoci, nesmíme zapomínat na dynamicky se rozvíjející se čínskou  

ekonomiku aj.
6
 

 Z výše uvedeného by se dalo vyvodit, ve kterých částech světa se bude soustřeďovat 

největší procento spotřeby energie. Mezi hospodářským vývojem a spotřebou energie existuje 

určitá souvislost.  

 Na závěr můţeme říci, ţe státy s nejvyspělejšími ekonomikami budou zároveň 

největšími spotřebiteli energie a energetických surovin.
7
 

2.1.2 Rozbor nejdůležitějších energetických médií v Hutním podniku, a.s. 

 V této kapitole se zaměřím na rozbor energetických médií vyuţívaných ve výrobním 

podniku Hutní podnik, a.s.. Mezi nejdůleţitější energetická média vyuţívaná v tomto podniku 

zařazujeme právě tyto: 

 pitná voda 

                                                 
5
 MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7400-112-3.str.3. 
6
 MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7400-112-3.str.5. 
7
 MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7400-112-3.str.5. 
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 uţitková voda 

 stlačený vzduch 

 zemní plyn 

 elektrická energie 

 výroba tepla (páry) - uhlí 

 Podrobnější rozbor nejdůleţitějších energetických médií vyuţívaných ve výrobním 

podniku HP, a.s. z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce je uveden příloze. (Příloha 1) 

 

2.1.3 Výroba tepla - Teplo (pára) jako nejkritičtější energetické médium v Hutním 

podniku, a.s. 

 V souvislosti s problematikou, se kterou se budu dále zabývat ve své diplomové práci 

bych chtěl dále uvést, ţe uhelné elektrárny se dělí na elektrárny kondenzační a na teplárny. 

Kondenzační elektrárny slouţí pouze k výrobě elektrické energie. Teplárny na rozdíl od 

kondenzačních elektráren dodávají kromě elektrické energie i energii tepelnou na vytápění, 

ohřev vody apod. Výhodou tepláren je vyšší hospodárnost, nevýhodou je pak skutečnost, ţe 

elektrický výkon je závislý na okamţitém odběru páry tepelnými spotřebiči. Další nevýhodou 

je i to, ţe teplárny lze budovat jen v místech, kde je zaručen větší odběr tepla, nejčastěji v 

blízkosti měst. Bezesporu je však kombinovaná výroba elektřiny a tepla prostředkem k 

dosaţení úspor (platí i pro Hutní podnik, a.s.). 

 Tepelné elektrárny, ve kterých se spaluje uhlí, jsou různých typů. Uhlí se musí nejprve 

připravit (rozemele se, vysuší se). K samotnému spalování uhlí dochází v ohništi nebo také ve 

spalovací komoře, Horké spaliny potom zajistí předání tepla. 

 Teplo umoţní přeměnu vody na páru. Do kotle je dodávána chemicky upravená voda. 

Ta se zahříváním přeměňuje na páru. Tato pára, která je dostatečně ohřátá roztočí turbínu a po 

kondenzaci se vrací zpět do procesu.
8
 

 Tepelná elektrárna převádí teplo na el. energii tak, ţe spalováním paliva zahřívá vodu 

a vytváří páru, která pohání turbíny generátorů. Palivem můţe být ropa, uhlí, jaderné palivo 

(uran) nebo jiné.
9
 

                                                 
8
 HYKYŠOVÁ, S. AKTA U - po stopách uhlí a žab. 1. vyd.  Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2008. 78 

s. ISBN 978-80-254-3546-5. str.24-25. 
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 Hlavní rozdíl mezi elektrárnou a teplárnou je tedy především ten, ţe teplárna zajišťuje 

prvotně výrobu tepelné energie a výroba elektrické energie je aţ jako druhotná. Konstrukce 

hlavních výrobních zařízení je podobná jako u teplárny. Další rozdíl mezi elektrárnou a 

teplárnou je v konstrukci parní turbíny.
10

 Šípal (2007, str.5) říká, ţe: ,,V teplárnách jsou 

instalovány protitlaké parní turbíny. Jedná se stroje, v nichž expanze páry končí na tlaku 

vyšším, než je tlak atmosférický. To znamená, že veškerá energie vodní páry není využita pro 

výrobu elektrické energie. Expanze páry končí na takových parametrech páry, které umožňují 

využití tepelné energie v dalších technologických procesech, nebo umožňují dopravu páry 

jako média. Přehřátá vodní pára dopravená na místo spotřeby předá využitelnou energii 

spotřebiči. 

 Po odevzdání tepelné energie dochází ke změně skupenství, vodní pára se mění v 

kondenzát, který je dopravován zpět do teplárny. Kondenzát je zpětně přidáván do napájecí 

vody a přiveden do parního kotle. Tepelný okruh je tím uzavřen." 

 V této kapitole jsem blíţe popsal fungování v teplárně, protoţe v další části své 

diplomové práce se budu zabývat investičním rozhodováním modernizace teplárny ve 

výrobním podniku Hutní podnik, a.s.. Výroba tepla (páry) je v současnosti největším 

problémem, nejkritičtější oblastí v tomto podniku. Tyto kritické oblasti popíšu v další části mé 

diplomové práce. 

 

2.2 Metodika výpočtu investiční návratnosti modernizace a obnovy teplárny ve 

výrobním podniku Hutní podnik, a.s. 

 Tato metodika vychází především z praktických zkušeností a znalostí výrobních 

zákonitostí ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s.. Na této metodice výpočtu investiční 

návratnosti modernizace teplárny se ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. se bude podílet 

řada útvarů a odborníků. Konkrétně se bude jednat zejména o útvar výroba, kde bude nutné 

zkalkulovat veškeré náklady spojené s výrobou na 1 GJ tepla (páry), dále o útvar energetika, 

kde se budou zjišťovat skutečné a plánované objemy za minulé roky a další nezbytné  

ukazatele k tomuto výpočtu a v neposlední řadě tyto veškeré informace potřebné k výpočtu 

                                                                                                                                                         
9
 WILLIAMS, B. Školní encyklopedie - otázky a odpovědi.1.vyd.  Praha: Nakladatelství Václav Svojtka &Co, 

1999. 296 s. ISBN 80-7237-023-5.str.70 
10

 ŠÍPAL, J. Moderní předávací stanice. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 96 s. ISBN 

978-80-7044-924-0.str.4-5. 
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investiční návratnosti budou předány útvaru controlling, který svojí interní metodikou 

vyhodnotí čtyři moţné varianty investiční návratnost modernizace teplárny, mezi kterými se 

rozhodl výrobní podnik Hutní podnik, a.s. rozhodovat. Samozřejmě těch odborníků a útvarů, 

kteří se na této sloţité problematice výpočtu investiční návratnosti bude podílet je mnohem 

více a můj výčet v mé diplomové práci bude značně zjednodušený. Dalšími důleţitými 

odborníky, kteří budou muset říci své názory a dávat svá odborná stanoviska budou odborníci 

pro ekologii, protoţe hlavním cílem modernizace teplárny bude sníţení emisních dopadů na 

ţivotní prostředí a budoucí řešení moţně vzniklé situace v r. 2013, kdy by výrobní podnik 

Hutní podnik, a.s. musel si nakupovat emisní povolenky v řádech miliónů Kč (Příloha 16), 

oproti současné situaci, kdy povolenky dostává podnik od státu zdarma.  

 Nyní přejdu k teoretickým poznatkům interní metodiky výpočtu investiční návratnosti, 

kterou vyuţívá výrobní podnik Hutní podnik, a.s., a která bude vyuţita také při výpočtu 

investiční návratnosti modernizace a obnovy teplárny v tomto výrobním podniku. 

 Hutní podnik, a.s. si tedy zvolil čtyři moţné varianty modernizace teplárny, které mu 

vyšly podle odborných znalostí dané problematiky jako nejlepší a bude se mezi těmito 

variantami rozhodovat, která z variant bude z hlediska investiční návratnosti pro podnik 

nejvýhodnější. 

 Pro posouzení jednotlivých variant vyuţije interní metodiky výpočtu investiční 

návratnosti, kterou vyuţívá ve svém podniku. Právě tuto interní metodiky výpočtu v hutním 

podniku, a.s. se pokusím nyní podrobně rozebrat. 

 Jednotlivé kroky výpočtu investiční návratnosti modernizace Teplárny ve 

výrobním podniku Hutní podnik, a.s. - interní metodika výpočtu: 

1. krok  

Odborníci v podniku se rozhodli, ţe na úplném začátku výpočtu bude nutné srovnat objemy 

výroby jednotlivých uvaţovaných variant se stávající variantou Teplárny, kterou podnik v 

současnosti vyuţívá. V roce 2009 vyrobila Teplárna na současných dosluhujících kotlích 

celkem 335 244 GJ tepla (páry). Jak uţ jsem dříve zmínil, podnik se bude rozhodovat mezi 

čtyřmi variantami V1 - V4.  
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Definice variant: 

I. roštový parní uhelný kotel – přehřátá pára + protitlaká parní turbina - výkon 2x25t 

 páry/hod.           

II. roštový parní uhelný kotel – přehřátá pára - výkon 2x20t páry/hod. 

III. parní plynový kotel spalující zemní plyn – přehřátá pára + protitlaká turbína - výkon 

 2x20t páry/hod  

IV. parní plynový kotel spalující zemní plyn – sytá pára - výkon 2x17t páty/hod. 

 Start produkce u všech variant je počítán na 1.9.2012. U varianty V1 se očekává 

výroba 415 000 GJ, u V2 385 137 GJ, u V3 388 450 GJ a u V4 360 575 GJ, aby bylo investicí 

dosaţeno plánovaného navýšení výroby transformátorové oceli na 75ktun ročně u 

jednotlivých variant. 

2. krok  

Druhým plánovaným krokem po srovnání objemů výroby u jednotlivých uvaţovaných variant 

a s variantou současnou bude porovnání variabilních nákladů produkce elektřiny a 

variabilních nákladů na produkci tepla u stávající varianty (u stávajících kotlů), tedy před 

investicí a variabilních nákladů po investici u jednotlivých variant. 

Vzorce výpočtu: 

1. ∆ VC = VC produkce elektřiny před investicí (VC of production of electricity 

before investments) ± VC produkce elektřiny po investici (VC of production of 

electricity after investments)                  (2.2.1) 

2. ∆ VC = VC za produkci tepla na stávajících kotlích (Variable Cost of heat existing 

boilers) ± VC za produkci tepla na nových kotlích (Variable Cost of heat new 

boliers)                    (2.2.2) 

 

3. krok  

Třetím krokem při výpočtu, který podle odborníků v podniku ovlivňuje hodnocení investiční 

návratnosti projektu modernizace Teplárny je rozdíl v nákladech za opravy u současného 

zařízení a u nového zařízení u jednotlivých uvaţovaných variant. 
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Vzorec výpočtu: 

∆ Náklady = Náklady na opravy u stávajícího zařízení (Estimate repair costs of existing 

equipment) ± Náklady na opravy u nového zařízení (Estimate repair costs of new 

equipment)                     (2.2.3) 

4. krok   

Další parametrem, který vstupuje dle interní metodiky výpočtu investiční návratnosti do 

výpočtu u modernizace Teplárny jsou ušetřené finanční prostředky za nákup emisních 

povolenek (Price of purchase allowances), které by výrobní podnik Hutní podnik, a.s. musel 

od roku 2013 nakupovat, protoţe by nesplnit ekologická kritéria stanovená Evropskou unií 

pro Českou republiku. 

5. krok 

Posledním vstupujícím kritériem, které vstupuje do zmiňovaného výpočtu jsou ostatní 

ušetřené finanční prostředky (Saving other expenses) oproti výdajům, které by musely být 

hrazeny u současné varianty teplárny.                                                                                (2.2.4) 

 Dalším postupem po zjištění výsledných hodnot u těchto pěti kroků bude podle interní 

metodiky v podniku součet těchto pěti popsaných kroků. Součtu těchto pěti kroků se v 

Hutním podniku, a.s. říká čistý příspěvek neboli anglicky Net Contribution.            (2.2.5) 

 Samozřejmě, ţe jako kaţdá realizovaná investice i tato sebou přináší odpisy, anglicky 

depreciation. Ve své diplomové práci vyjdu z odpisů vypočítaných odborníky v Hutním 

podniku, a.s. Odpisy jsou vypočítány pro všechny čtyři uvaţované varianty a je zde zvolen 

typ rovnoměrného odepisování investice.                                                                          (2.2.6) 

 Po vypočítání charakteristik (ukazatelů) čistého příspěvku (net contribution) a odpisů 

(depreciation) získáme hodnotu označovanou dle interní metodiky podniku  

jako Total Cost / Benefit (v překladu do češtiny Celkové náklady / Přínos). Tato hodnota je 

rozdílem těchto dvou zmiňovaných ukazatelů.  

Vzorec výpočtu: 

Total Cost / Benefit = Net Contribution - Depreciation               (2.2.7) 
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 Tato výsledná hodnota Total Cost / Benefit je pak ve výrobním podniku HP, a.s podle 

jejich interní metodiky zdaněna, a to ve výši 19 %. Hutní podnik, a.s. označuje velikost daně 

při propočtu jednotlivých variant v tabulkách anglickým slovem Tax, příp. Tax rate. Potom 

dostaneme hodnotu, kterou nazýváme jako Total Cost / Benefit After Tax, v českém 

překladu je asi nejbliţší pojem čistý zisk po zdanění. Tento ukazatel vypočteme podle tohoto 

vzorce: 

Total Cost / Benefit After Tax = Total Cost / Benefit - Tax + Depreciation            (2.2.8) 

 V další části vypočítaných tabulek v podniku u jednotlivých uvaţovaných variant se 

objevují tyto poloţky jako: 

 jednotlivé roky (years), 

 zisk po zdanění (total cost / benefit after tax), 

 rozloţení investice (investment), 

 celkový peněţní tok (total cash flow), 

 kumulovaný peněţní tok (accumulated cash flow).              (2.2.9) 

 V závěru pak odborníci z podniku, zejména pracovníci úseku controllingu a jiných 

úseků zabývajících se výpočtem ekonomických charakteristik ve výrobním podniku Hutní 

podnik, a.s. se zabývají konkrétními ukazateli investiční návratnosti, které si vedení podniku 

dle interní metodiky v podniku zvolilo. Jedná se tedy o tyto ukazatele: 

 velikost diskontace (anglicky discount rate), 

 diskontovaný peněţní tok (discounted cash flow), 

 kumulovaný diskontovaný peněţní tok (accumulated discounted cash flow), 

 čistá současná hodnota (net present value).             (2.2.10) 

 Velikost diskontace neboli discount rate je v Hutním podniku, a.s. stanovena ve výši 

15 %. Tato velikost je docela nezvyklá při výpočtu investiční návratnosti. Většinou bývá pro 

samotný výpočet investiční návratnosti pouţívána velikost ve výši 1 %. Velikost diskontace 

ve výši 15 % byla v Hutním podniku, a.s. zdůvodněna tím, ţe majitel (vlastník) tohoto 

výrobního podniku očekává minimální zisk z případné realizované investice do některé ze 

čtyřech uvaţovaných variant ve výši 15 %.                                                                     (2.2.11) 

  Na úplný závěr pak pomocí vypočtení diskontovaného peněžního toku a 

kumulovaného diskontovaného peněžního toku zjistíme velikost čisté současné hodnoty, 
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tedy dobu za jakou se nám vynaloţená investice vrátí, případně ţe se nám investice nevrátí a 

je pro podnik nevýhodná. 

2.3 Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů 

 Máče (2006, str.9) říká, ţe: ,,Investiční činnost nefinančních podniků představuje 

specifickou oblast jejich celkové aktivity, která je zaměřena především na obnovu a rozšíření 

hmotného a nehmotného investičního majetku."  

 Můţeme vidět, ţe tato definice platí i pro náš případ modernizace teplárny v Hutním 

podniku, a.s. 

 Typickým rysem při rozhodování o investicích je to, ţe jde o dlouhodobé rozhodování, 

kde je nezbytné uvaţovat s faktorem času, rizikem změn po dobu přípravy a realizace 

projektu. Rozhodování o investicích velice výrazně ovlivňuje efektivnost celé činnosti 

podniku po dlouhé období. 
11

 

 Finanční stránkou investičního rozhodování v podniku se zabývá kapitálové plánování 

a dlouhodobé financování. Zahrnuje především tyto oblasti: 

1. Plánování peněţních toků (kapitálových a peněţních příjmů) z investice, 

2. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů, 

3. Zohledňování rizik v kapitálovém plánování a investičním rozhodování, 

4. Dlouhodobé financování investiční činnosti podniku.
12

 

 Mimořádně důleţitou roli v kapitálovém plánování a investičním rozhodování hrají 

čas a riziko. Tyto faktory jsou důleţité zejména proto, ţe jde většinou se jedná o kapitálově 

náročné operace s horizontem rozhodování průměrně 5 aţ 10 let. Investicemi se citelně 

ovlivňují provozní výsledky hospodaření na několik let dopředu (zisk, rentabilita, likvidita) a 

to vše má vliv na trţní hodnotu firmy (čistou současnou hodnotu firmy). 

 Hutní podnik, a.s. při své vlastní interní metodice výpočtu investiční návratnosti 

faktory jako čas a riziko vůbec nebere do úvahy, coţ je podle mého názoru veliká chyba. 

                                                 
11

 MÁČE, M. Finanční analýza investičních projektů. 1.vyd.  Praha: Grada Publishing, 2006. 80 s. ISBN 80-

247-1557-0. str.9. 
12

 MÁČE, M. Finanční analýza investičních projektů. 1.vyd.  Praha: Grada Publishing, 2006. 80 s. ISBN 80-

247-1557-0. str.9. 
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 Ve většině případů investiční rozhodování zcela zásadně ovlivňuje objem, ale i druh 

produkovaných výkonů. V případě, ţe se organizace rozhodne investovat (realizovat 

investiční akci, projekt), má obvykle moţnost výběru z různých variant (platí i pro Hutní 

podnik, a.s.). Jednotlivé alternativy se pak liší v různých technických a technologických 

parametrech (opět platí i pro HP, a.s.). Přesto však celková analýza technické výkonnosti 

nestačí pro hodnocení investic, ale rozhodující roli pro toto hodnocení zde hrají finanční 

veličiny, jako jsou náklady a výnosy (resp. cash flow). Kaţdá investice je kapitálovým 

výdajem a měla by proto zajišťovat návratnost vloţených peněţních prostředků. Pomocníkem 

pro hodnocení návratnosti vloţených finančních prostředků jsou finanční kritéria efektivnosti 

investičních projektů.
13

 

 Máče (2006, str.10) říká, ţe : ,,Investici považujeme za výhodnou, pokud přebytek 

peněžních příjmů nad výdaji uhradí amortizaci a přiměřené zúročení vloženého kapitálu." 

Cílem kaţdého investičního projektu by mělo být zajištění výnosnosti - rentability kaţdé 

plánované investice. Je třeba také říci, ţe investice přináší podniku vyšší riziko neţ výpůjčka 

potřebných finančních prostředků na kapitálovém trhu. Proto investor očekává od takové 

investice peněţní výnos, který je vyšší neţ úrok na kapitálovém trhu, tj. očekává dodatečné 

zúročení. 

 Výnosnost, riziko a likvidita jsou rozhodujícími faktory, podle kterých porovnáváme 

investice. Racionálně uvaţující investor by se měl při rozhodování a realizaci investice snaţit 

dosáhnout co nejvyššího výnosu s co nejmenší rizikem, při nejvyšší moţné likviditě. Ve 

skutečnosti však maximalizovat výnos, při minimálním riziku a maximální likviditě nelze a 

pro dosaţení maximálního výkonu je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a sníţit likviditu na 

minimum. Tuto situaci vyjadřuje tzv. ,,investorský trojúhelník" (Obr. 2.3.1) , který vystihuje 

skutečnost, ţe pro naplnění jednoho vrcholu je nezbytné vzdát se naplnění vrcholů ostatních. 

Investor je vţdy nucen volit optimální kombinaci výnosnosti, rizika a likvidity
14
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                                                                výnosnost 

 

 

riziko                     likvidita 

Obr. 2.3.1: Tzv. ,,investorský trojúhelník" 

 Posuzovat efektivnost investičních projektů třemi nezávislými kritérii z pohledu 

analýzy investičních projektů je sice moţné, nicméně výběr investiční varianty podle těchto 

tří nezávislých kritérií je velice obtíţný. Naší snahou bude vyjádřit tyto tři rozdílné pohledy 

jediným kritériem, které by respektovalo jak výnosnost, tak likviditu i riziko. 

 Ze základních principů o teorii financí víme, ţe peníze mají svou časovou hodnotu, a 

ţe nemůţeme jednoduše peněţní toky kombinovat, které nastávají k různým datům. Dále 

více, ţe při vyuţití metod úročení a diskontování (odúročení) je moţné přepočítat peněţní 

částky z různých časových období ke stejnému datu. Úročením rozumíme proces stanovení 

budoucí hodnoty současné finanční částky. Diskontování je procesem opačným, kdy 

určujeme současnou hodnotu sumy peněz v budoucnosti. 

Tyto dva popsané pojmy můţeme vyjádřit vzorci: 

1)                                                                                       (2.3.1) 

2)                                                                                          (2.3.2) 

kde: BH budoucí hodnota 

 SH současná hodnota 

 i úroková míra 

 n počet let 

 

 Časová hodnota peněz se projevuje v tom, ţe 1 Kč dnes je cennější neţ 1 Kč v 

budoucnosti. Pro působení tohoto faktoru existují minimálně tři důvody: 

1. Inflace, která redukuje kupní sílu koruny v poměru k její současné kupní síle. 

2. Ve většině případů roste nejistota ohledně příjmu částky s tím, jak se příjem vzdaluje 

do budoucna. 
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3. Existují tzv. alternativní náklady příleţitosti, čímţ vzniká časově podmíněná hodnota 

peněz.
15

 

Mezi finanční kritéria efektivnosti investičních projektů zařazujeme: 

1) Doba návratnosti, 

2) Čistá současná hodnota, 

3) Ekonomická přidaná hodnota, 

4) Vnitřní míra výnosy, 

5) Čistá konečná hodnota, 

6) Čistá konečná hodnota s návratností. 

 Ve své diplomové práci podrobně rozeberu první čtyři finanční kritéria efektivnosti 

investičních projektů. 

2.3.1 Doba návratnosti (DN) 

 Doba návratnosti (DN) představuje počet let, za který se kapitálový výdaj (I) splatí z 

peněţních příjmů z investic (Pn). Uvedenou podmínku můţeme vyjádřit následovně: 

                                                                                                                     (2.3.1.1) 

kde: I kapitálový výdaj 

 Pn peněţní příjem 

 n jednotlivá léta ţivotnosti 

 DN doba návratnosti 

 Budeme-li respektovat faktor času neboli časovou hodnotu peněz, výše vyjádřenou 

podmínku vyjádříme pomocí odúročitele následovně: 

                                                                                                       (2.3.1.2) 

 

kde: I kapitálový výdaj diskontovaný 

 Pn peněţní příjem 

 n jednotlivá léta ţivotnosti 

 DN doba návratnosti 

 i úroková sazba  
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 Investice, která vykazuje kratší dobu úhrady, je povaţována za příznivější, neboť 

zvyšuje reálné dosaţení očekávané výnosnosti, tj. likviditu a zároveň zvyšuje bezpečnost 

investice.
16

 

2.3.2 Čistá současná hodnota (ČSH) 

 Při plánování investičních akcí nejde jen o to, abychom splatili potřebný úvěr 

(kapitálový výdaj), ale důleţitým hlediskem pro investora je i výnosnost vloţených 

prostředků. Pro tento účel se běţně pouţívá testování výnosnosti na základě čisté současné 

hodnoty toků hotovosti. Máče (2006, str.11-12) říká, ţe: ,,Čistá současná hodnota vyjadřuje v 

absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou (současnou, diskontovanou) hodnotou peněžních 

příjmů z investic a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů vynaložených na investici." 

Matematicky lze ČSH vyjádřit podle tohoto vzorce: 

                                                                              (2.3.2.1) 

kde: Pn peněţní příjem 

 I kapitálový výdaj 

 FPn volný peněţní tok 

 i úroková míra 

 n jednotlivá léta ţivotnosti 

 N doba ţivotnosti 

                                                     (2.3.2.2) 

 Podle Máčeho (2006, str.13): ,,Ta varianta investice, která má vyšší aktualizovanou 

hodnotu, je považována za výhodnější. Všechny varianty s cílovou hodnotou vyšší než 0 jsou 

přípustné (přinášejí příjem alespoň ve výši úroku), neboť zajišťují požadovanou výnosnost". 

2.3.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 Dalším finančním kritériem efektivnosti investičních projektů, které podrobněji popíšu 

ve své diplomové práci je Ekonomická přidaná hodnota. EVA se rovná provoznímu příjmu z 

projektu po zdanění mínus výdaje na náklady alternativní příleţitosti pouţitého vlastního 

kapitálu, jejichţ výše odráţí riziko projektu.
17

 Můţeme říci, ţe projekt vytváří hodnotu pro 
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své vlastníky pouze tehdy, pokud jeho provozní příjem (výnos) převyšuje náklady na pouţitý 

kapitál. Máče (2006, str.15) uvádí, ţe: ,,Matematicky jde o výpočet čisté současné hodnoty 

volných peněžních toků snížených o alternativní náklady příležitosti": 

 

                                                                         (2.3.3.1) 

kde:                                                                                       (2.3.3.2) 

 EVA ekonomická přidaná hodnota 

 FPn volný peněţní tok 

 VK vlastní kapitál vztahující se k investici 

 re alternativní náklad vlastního kapitálu 

 i úroková míra 

 n jednotlivé roky ţivotnosti 

 N doba ţivotnosti 

2.3.4 Vnitřní míra výnosu 

 Kromě výše uvedených kritérií pro hodnocení investičních projektů patří zejména 

vnitřní výnosová míra k dalším často pouţívaným metodám. Vnitřní úrokovou míru (vnitřné 

výnosové procento) můţeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které se současná 

hodnota peněţních příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na 

investici. Z matematického hlediska můţeme vnitřní výnosové procento vyjádřit jako ČSH 

rovna 0.
18

 

Shrnutí: 

 V této kapitole jsem se pokusil popsat několik často vyuţívaných finančních kritérií 

pro hodnocení investičních projektů. Je třeba zdůraznit, ţe existují i jiná kritéria a jiné 

modifikace pro hodnocení investičních projektů, ale výše popsané jsou asi nejznámější. Ale 

pro lepší orientaci o problematice bylo vhodné tyto finanční kritéria zde uvést. 

 Já ale ve své diplomové práci vyjdu při hodnocení zvaţovaného investičního projektu 

modernizace teplárny v Hutním podniku, a.s. z jiného vzorce, a to ze vzorce od Josefa 

Valacha, kde se zaměřím především na jeho výpočet tradiční finanční metody Doby 

návratnosti, bez diskontování. Tuto tradiční finanční metody jsem si vybral především proto, 

ţe bude vhodná při porovnávání s výsledky, které vyjdou mi a které vyšly odborníkům           
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v Hutním podniku, a.s.. Tato metoda je také vhodná z toho důvodu, ţe stejně jako metoda 

výpočtu od odborníků v Hutním podniku, a.s. nebere do úvahy faktor času (časovou hodnotu 

peněz). 

2.4 Tradiční finanční metody hodnocení investičních projektů 

 Tradiční finanční metody hodnocení investičních projektů jsou z hlediska historického 

předchůdcem moderních metod, které se opírají o zohledňování faktoru času pomocí 

aktualizace peněţních toků z investice. Přesto, ţe principy sloţeného úrokování mají jiţ velice 

dlouhou historii, jejich aplikace v investičním rozhodování firem se začíná objevovat aţ v 

druhé polovině padesátých let 20. století. Do té doby dominovalo právě finanční hodnocení 

projektů tradičními způsoby. Ty jsou charakteristické tím, ţe neberou v úvahu rozloţení 

peněţních toků v čase, peněţní příjem z investice chápou obvykle zúţeně, nebo jej omezují 

jen na účetní zisk z investice.
19

 

  Jak říká Valach (2001, str.120): ,, I když hodnocení projektů pomocí těchto tradičních 

metod je méně dokonalé, nepřesné, ve finančním a investiční praxi zůstávají nadále velmi 

populární pro svou jednoduchost a dlouhodobou tradici. Přesto lze však z různých analýz 

odvodit, že jejich podíl na používaných celkových metodách hodnocení projektů postupně 

klesá, stávající se doplňkovými kritérii, zdůrazňujícími jen některá ekonomická hlediska 

posuzování."   

 Z analýz o pouţití různých metod hodnocení projektů také vyplývá, ţe část projektů 

není vůbec předmětem hodnocení. Bývají povaţovány managementem a vlastníky za tak 

naléhavé nebo tak ekonomicky jasné, ţe na ně nepovaţují nutné pouţívat relativně sloţitá a 

pracná pravidla vyhodnocování projektů. Zpravidla jde o různé investice sociálního 

charakteru pro zaměstnance nebo o různé obnovovací investice strojního charakteru (náhrada 

odepsaného stroje novým). Pro úplnost je třeba říci, ţe v určitých konkrétních případech se 

hodnocení pomocí tradičních a moderních metod dost přibliţuje, coţ lze také matematicky 

dokázat.
20
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Základní rozdělení tradičních metod hodnocení investičních projektů: 

Do této skupiny zařazujeme dvě hlavní metody a to: 

 Průměrná výnosnost (rentabilita) investičního projektu 

 Doba návratnosti 

 Já ve své diplomové práci se zaměřím na druhou z nich, kterou se teď pokusím 

podrobně rozebrat. 

2.4.1 Doba návratnosti  

  Doba návratnosti investičního projektu je tradičním a velice často pouţívaným 

kritériem hodnocení investic, především v bankovních kruzích. Jak říká Valach (2001, 

str.124): ,,Obecně řečeno je to doba, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů, které 

investice zajistí, zjednodušeně ze svých zisků po zdanění a odpisů. Za efekt z investice je zde 

tedy považován nejen zisk po zdanění ale i odpisy. Čím je kratší doba návratnosti, tím je 

investice hodnocena příznivěji." 

Pro výpočet doby návratnosti lze pouţít tuto rovnici: 

                                                  (2.4.1.1)                                                              

kde: I = pořizovací cena (kapitálový výdaj) 

     Zn =  roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech ţivotnosti 

     On = roční odpisy z investice v jednotlivých letech ţivotnosti 

     n = jednotlivá léta ţivotnosti 

     a = doba návratnosti 

 

 Návratnost je dána tedy tím rokem ţivotnosti investičního projektu, v němţ platí 

poţadovaná rovnost. 

 Technicky se doba návratnosti stanoví tak, ţe se určí kaţdoročně zisk po zdanění a 

odpisy.  Tyto peněţní příjmy z investice se pak kumulativně sčítají. Rok, v němţ se 

kumulativní souhrn zisku po zdanění a odpisů rovná investičním nákladům, ukazuje hledanou 

dobu návratnosti. 

 Valach také říká, ţe (2001, str.125) ,,Doba návratnosti je zejména v praxi investičního 

rozhodování velmi oblíbená pro svůj jednoduchý způsob výpočtu a snadnou 

interpretovatelnost." 



 
21 

 

 Doba návratnosti zde vyjadřuje pouze dobu, která je nutná pro pokrytí kapitálového 

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

očekávané likvidity projektu. Likvidita projektu je velmi důleţitým faktorem pro mnohé 

podniky, protoţe však nevyjadřuje efektivnost projektu, je téměř vţdy pouţívána jako 

doplněk jiných kritérií posuzovaných projektů. Stejně tak já ve své diplomové práci vyuţiji 

této metody pro ověření výsledků odborníků v HP, a.s. a jako doplněk metod vyuţívaných ve 

výrobním podniku HP, a.s. u investičního rozhodování pro modernizaci a obnovu jejich 

teplárny, protoţe jejich zvolené metody výpočtu se mi nezdají úplně nejvhodnější. 

 Tato metoda doby návratnosti, tak jak jsme ji uvedli je kritizována jako méně vhodná 

metoda pro hodnocení a výběr investičních projektů. Mezi základní argumenty uváděné proti 

patří: 

 nebere v úvahu faktor času - také metody vyuţité odborníky ve výrobním podniku 

Hutní podnik, a.s. neberou v úvahu faktor času, proto jsem tuto metodu mohl vyuţít, 

 nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti aţ 

do konce ţivotnosti, 

 vyjadřuje jen likviditu projektu, nevyjadřuje likviditu podniku jako celku, coţ je 

mnohem důleţitější otázka.
21

 

 Přesto, ţe metoda doby návratnosti má váţné nedostatky, v praxi se stále ještě dosti 

pouţívá a je oblíbená. Zejména ji vyuţívají podniky, které zdůrazňují hledisko likvidity při 

posuzování investic a chtějí co nejrychleji získat peněţní prostředky k úhradě svých 

očekávaných závazků. 

 S ohledem na výše uvedené charakteristiky doby návratnosti, je vhodné tuto metodu 

(ale s respektováním faktoru času) vyuţívat především v následujících situacích: 

 v případech, kdy likvidita projektu má významnější vliv na likviditu celé firmy 

 u projektů s velmi nejistými výnosy, zejména ve vzdálenějších časových úsecích 

ţivotnosti 

 v dobách vysokých nákladů externího kapitálu, kdy je splatnost kapitálu a nákladů s 

ním spojeným velmi důleţitá 
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 v podnicích, jejichţ produkty v důsledku technického pokroku či změn 

spotřebitelských preferencí rychle zastarávají, o které se musí dbát o jejich rychlou 

obnovu  

Shrnutí: 

 Tradiční finanční metody hodnocení investic jsou charakteristické tím, ţe většinou 

nerespektují faktor času, peněţní příjem z investice chápou zúţeně, nebo jej spojují se ziskem. 

V praxi jsou stále pouţívány, ale jejich význam se sniţuje. 

 Jak bylo zmíněno dříve Doba návratnosti je doba, za kterou se investice splatí ze 

svých zisků po zdanění a odpisů. Měla by se pouţívat diskontovaná doba návratnosti, která 

respektuje čas. Ale protoţe odborníci v Hutním podniku, a.s. také faktor času nerespektují ve 

svých metodách a výpočtech, budu vycházet ve své diplomové práci z doby návratnosti bez 

respektování faktoru času, zejména protoţe se jedná v mém případě o specifickou situaci a 

problém.
22

 

 Na závěr bych chtěl uvést, ţe podle Valacha (2001, st.127): ,, Z celkového srovnání 

metod hodnocení investic vyplývá dominantní postavení čisté současné hodnoty projektu, 

která nejlépe vyhovuje hlavnímu finančnímu cíli podnikání v tržní ekonomice." 

2.5 Metody rozhodování 

 Jak říká Moravcová a kol. (1987, str.2): ,,Objektem zkoumání teorie rozhodovacích 

procesů v řízení jsou složité, špatně strukturovatelné problémy, jejichž řešení vyžaduje použití 

nových, netradičních přístupů. S růstem složitosti řešených problémů je nezbytné přejít od 

dosavadního převážně empiricko - intuitivního rozhodování v praxi k rozhodování 

založenému na vědeckých principech. Zvýšit exaknost řešení složitých problémů řízení 

znamená používat vědecké nástroje řízení, t.j. především modelování a moderní metody řešení 

problémů."  

 Modelování je tedy základním metodologickým východiskem řešení sloţitých 

rozhodovacích problémů. Aplikace moderních metod při realizaci jednotlivých fází určitého 

modelu sloţitého rozhodovacího procesu je pak základní podmínkou jeho úspěšné realizace. 
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 Metodu lze definovat jako teoreticky zdůvodněné přístupy, které nám umoţňují získat 

nové poznatky a znalosti, zpracovat je a cílevědomě je vyuţít při zkoumání objektu. Metody 

rozhodování pak chápeme jako vědecky zdůvodněné postupy získávání poznatků potřebných 

pro nalezení takového řešení problému, které nejlépe odpovídá stanoveným cílům. Uţší 

pojetí, definuje metodu rozhodování jako promyšlený způsob výběru nejlepší varianty řešení 

problému.  

 Metody rozhodování jsou základním nástrojem pro řešení sloţitých rozhodovacích 

problémů řízení. Pro řídící praxi je spíše typická nízká úroveň vyuţívání moderních metod 

rozhodování. Hlavní důvody tohoto stavu můţeme vidět ne v neznalosti metod, nýbrţ v 

neznalosti jejich aplikačních moţností při řešení konkrétních problémů. 
23

 

2.5.1 Typologie metod rozhodování  

 V posledních desetiletích se vyvinulo mnoho metod rozhodování, více či méně 

aplikovatelných v praxi. Pro jejich opravdu velké mnoţství neexistuje v literatuře jednotný 

přístup k jejich klasifikaci. 

 Zabýváme-li se aplikovatelností racionálních metod rozhodování v řídící praxi, která 

bude v mé diplomové práci asi velmi stěţejní, můţeme přijmout následující členění metod do 

tří základních skupin, které jsou popsány v příloze (Příloha 2). 

 Velmi uţívaným členěním metod rozhodování je také jejich třídění podle 

informovanosti objektu rozhodování. Rozhodování je pak členěno na: 

 rozhodování za jistoty - obsahuje nejpropracovanější skupinu, a to ekonomicko - 

matematické metody 

 rozhodování za rizika - vyuţívá metod z oblasti teorie pravděpodobnosti 

 rozhodování za nejistoty - pouţívá metod zaloţených na principech teorie her. 

 Další známým členěním metod rozhodování, je podle pouţitelnosti v různých fázích 

rozhodovacího procesu. Rozlišujeme pak: 

 metody pro vyhodnocování variant (preferenční předpisy) 

 metody pro porovnávání variant (bilanční metody) 
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 metody pro nalezení optimálního řešení rozhodovacích úloh 

 ap. 

 Metody rozhodování členíme také podle počtu kritérií pro posuzování vhodnosti 

variant. Zde rozlišujeme metody: 

 monokriteriální - podle jediného kritéria 

 multikriteriální - podle více kritérií 

 Je třeba také zdůraznit, ţe metody rozhodování jsou odvozeny z teorií různých vědních 

oborů. Proto bývá častým třídícím hlediskem metod rozhodování - matematické, ekonomické, 

statistické ap.
24

 

2.5.2 Rozhodovací analýza 

 Jak uţ bylo zmíněno dříve, ve své diplomové práci se pokusím podrobněji rozebrat a 

později aplikovat na konkrétní případ jednu z metod rozhodování a to konkrétně rozhodovací 

analýzu. Právě rozhodovací analýzu jsem si ve své práci vybral hned z několika důvodů, 

prvním z nich je, ţe si budu chtít ověřit výsledky jak mnou vypočítané tak výsledky 

vypočítané odborníky na úseku controllingu ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. a 

pomocí této analýzy zjistit, které výsledky nebo v mém konkrétním případě, která ze čtyř 

uvaţovaných variant investic bude pro modernizaci a obnovu teplárny v HP, a.s. ta 

nejvhodnější.  Dalším důvodem aplikace rozhodovací analýzy je, ţe tato analýza bere v úvahu 

i jiná kritéria, neţ jiné tradiční metody vyuţívané u výpočtu investiční návratnosti. 

 Tato metoda patří mezi logicko-analytické metody a je vhodná pro řešení sloţitých 

rozhodovacích problémů v řízení (tedy v mém případě i pro HP, a.s. a investiční rozhodování 

u teplárny). Podstata této metody spočívá v tom, ţe pouţívá standardních heuristických 

programů a postupů ke kvalifikovanému vyjádření preference variant. Měří se zde a srovnává 

uţitnost a riziko jednotlivých variant a umoţňuje určit výsledný efekt variant. 

 Jako heuristická metoda vhodným způsobem doplňuje matematické postupy 

empiricko-logickými úvahami řešitelů. Tím na rozdíl od matematických modelů umoţňuje po 

celou dobu aplikace logickou kontrolu rozhodovacího procesu. Je třeba zdůraznit, ţe 

rozhodovací analýza není metodou exaktní, protoţe číselný výsledek nelze povaţovat za 
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jednoznačný a objektivní, je jen podkladem k podrobné interpretaci a k experimentování na 

modelu. Subjektivita vstupních a hodnotících úvah a údajů řešitelů je nebezpečím vyuţití této 

metody v praxi. Pro sníţení tohoto nebezpečí se doporučuje maximálně vyuţít kolektivní 

přípravy a týmové práce. 

 Je třeba také zdůraznit, ţe při hledání optimálního rozhodnutí ve sloţitých situacích 

řízení nelze obvykle nalézt jediné a jednoznačné řešení. S růstem sloţitosti řešených problémů 

pravděpodobnost existence jediného a jednoznačného řešení klesá. Rozhodovací analýza však 

vnáší do teorie i praxe rozhodování nový přístup, kde z problémů řešitelných dosud pouze 

neprogramovými postupy vytváří přesně formulované rozhodovací úlohy a formalizuje postup 

při řešení těchto sloţitých problémů řízení.
 25

 

 Rozhodovací analýza vychází z empiricko-intuitivního rozhodování, přesněji z 

rozhodovací matice. Zonková ve své publikaci říká, ţe (1995, str.52): ,,Rozhodovací matice 

umožňuje formalizovat proces hodnocení užitnosti i rizika variant podle několika kritérií, 

rozhodovací analýza je tedy metodou multikriteriální. Z hlediska informovanosti subjektu 

rozhodování o řešeném problému jde o specifickou kombinaci: při měření užitnosti variant se 

vychází z podmínek jistoty, při určování rizika variant z podmínek rizika. Rozhodovací 

analýza je proto kombinací modelu deterministického a stochastického. Je nutno zdůraznit, že 

v uvedeném pojetí je rozhodovací analýza modelem statickým, uzavřeným." 

 Metoda rozhodovací analýzy je univerzální, můţeme ji pouţít všude tam, kde musíme 

učinit kvalifikované rozhodnutí. Univerzálnost metody vyplývá z její struktury, která se 

nejvíce ze všech rozhodovacích metod blíţí ke struktuře rozhodovacího procesu. K základním 

oblastem pouţití patří například: 

 řešení problémů na vyšších úrovních řízení (strategických a koncepčních), 

 výrobní procesy, 

 racionalizace procesu řízení, 

 řešení problémů ekonomických, společenských i sociálních, 

 otázky ţivotního prostředí apod. 
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 K typickým rozhodovacím problémům, u nichţ je vhodné vyuţít rozhodovací analýzu, 

patří následující oblasti popsané v příloze (Příloha 3).  

Struktura rozhodovací analýzy 

 Struktura rozhodovací analýzy vychází především z potřeb praxe a ze zkušeností, 

přitom se v podstatě shoduje s pojetím rozhodovacího procesu v teorii rozhodování. Proces 

aplikace rozhodovací analýzy rozčleňujeme do sedmi základních fází: 

1. Vymezení problému, stanovení cílů 

2. Rozbor informací a podkladů 

3. Stanovení variant 

4. Stanovení kriterií 

5. Hodnocení a srovnávání variant 

6. Zjištění nepříznivých důsledků 

7. Volba nejvhodnější varianty (rozhodnutí) 

Celý proces rozhodovací analýzy můţeme rozdělit do dvou etap: 

1. deskripce rozhodovacího problému (konstrukce rozhodovací úlohy - fáze 1. - 4.), 

2. vlastní řešení problému - fáze 5. - 7. 

 Z heuristické povahy rozhodovací analýzy nám vyplývá, ţe je moţnost postupného 

zdokonalování jednotlivých fází analýzy, zpětného vyuţití poznatků dalších fází (např. 

zpřesňování cílů po stanovení variant). Dodrţování uvedené struktury rozhodovací analýzy se 

v praktických aplikacích osvědčilo, i kdyţ je třeba uvést, ţe pořadí a podíl jednotlivých fází je 

potřeba přizpůsobit povaze řešeného problému.
26

 

 Nyní se pokusím trošku podrobněji popsat a rozebrat jednotlivé fáze rozhodovací 

analýzy, na které budu později aplikovat svůj praktický případ investičního rozhodování čtyř 

moţných variant pro modernizaci a obnovy teplárny v HP, a.s.: 
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1. Vymezení problému, stanovení cílů 

 Základem rozhodovací analýzy je správné vymezení problému a jasné a přesné 

stanovení a vyjádření cílů, kterých se má řešením problému dosáhnout. Problém by měl být 

určen tak, aby z jeho vymezení cíle řešení logicky vyplývaly. Je třeba říci, ţe bez přesného 

stanovení cílů, kterých chceme dosáhnout nelze nikdy správně rozhodnout. 

 Přesné a jasné vymezení cílů hned při formulaci problému je někdy velmi obtíţné, 

zejména ve sloţitých rozhodovacích situacích. Později dochází k vyjasňování cílů aţ při 

dalším postupu, především ve fázi rozboru podkladů a informací, kde původně stanovené cíle 

zpřesňujeme, doplňujeme, občas i měníme. Heuristická povaha rozhodovací analýzy 

umoţňuje vyuţít nových poznatků o řešeném problému ke zpřesnění předem stanovených 

cílů.  

 Vţdy se nám nemusí podařit dokonale vyjádřit cíl řešení problému, ale je důleţité jej 

vymezit alespoň rámcově uţ při formulaci problému a vyjádřit jej písemně. Cíl přitom můţe 

být vymezen jediným pojmem (např. maximální zisk), jindy několika cílovými poţadavky 

(např. zvýšení zisku, sníţení nákladů, úspora pracovníků apod.). Často také u rozhodovací 

analýzy rozlišujeme cíle nebo cílové poţadavky absolutně nezbytné, které musí 

bezpodmínečně splňovat kaţdá varianty řešení, a cíle nebo cílové poţadavky relativní, 

ţádoucí, které jsou především podkladem pro volbu nejvhodnější varianty řešení.
27

 

2. Rozbor informací a podkladů 

 Obsahem druhé fáze rozhodovací analýzy je dokonalé poznání a prostudování 

problému a příprava podkladů pro úspěšné rozhodování. 

 Poznat problém znamená soustředit, utřídit a zpracovat potřebné informace. 

Rozhodovací analýza na rozdíl od empiricko - intuitivního rozhodování vymezuje okruh 

potřebných informací. Pak stanovený cíl a zvolené rozhodovací programy určují prostor 

potřebných informací: 

 pro stanovení variant, 

 pro stanovení kriterií hodnocení variant, 

 pro určení nepříznivých důsledků ohroţujících realizaci variant apod. 
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 Tato fáze můţe kdykoli probíhat v prvních čtyřech fázích. V některých případech jiţ 

vymezení problému a určení cílů stačí ke stanovení variant a kriterií. Ve většině případů je 

třeba však nejprve soustředit se a vyhodnotit informace a podklady o problému, abychom z 

nich mohli vyvodit vhodné varianty a potřebná kritéria. 

 Je třeba zdůraznit, ţe kvalita rozhodnutí je přímo úměrná úplnosti a kvalitě informací 

o problému. V praxi bývá tato fáze často podceňována, coţ je velkou chybou, a rozhodování 

má tak podobu zkoušek a omylů. Nedostatky v přípravě a rozboru informací se pak projeví v 

navazujících fázích rozhodovací analýzy. Je třeba potom tyto nedostatky odstranit zpětnou 

vazbou na druhou fázi. 

 Při řešení sloţitých ekonomických problémů, je vhodné zapojit do této fáze 

rozhodovací analýzy širší kolektiv zainteresovaných pracovníků pro zajištění komplexnosti a 

objektivity rozboru.
28

 

3. Stanovení variant 

 Zonková říká, ţe (1995, str.55): ,,Formulování variant řešení problému je považováno 

za nejkritičtější fázi celého rozhodovacího procesu. Rozhodovací analýza klade velký důraz 

na záměrné hledání variantních možností řešení problému, což zvyšuje pravděpodobnost 

nalezení kvalitního rozhodnutí. V rozhodovací analýze jsou stanovovány varianty metodou 

odborného posouzení, varianty stanovují logicky uvažující odborníci, kteří počítají jen s 

variantami reálnými a účelnými z hlediska stanovených cílů. Tím se vytváří základ pro 

logickou kontrolu celého rozhodovacího procesu." 

 Pro získání většího počtu variant je vhodná účast několika informovaných odborníků, 

z nichţ kaţdý nezávisle na sobě vypracuje svůj návrh řešení problému. Potom z takto 

vzniklých návrhů je obvykle moţné sestavit soubor nosných variant, které jsou dále 

podrobeny zkoumání.  

 V některých případech je moţné nalézt cesty řešení problému přímo z vymezení 

problému a stanovení cílů. Častější jsou však případy, kdy je nutno hledat varianty řešení aţ 

po důkladné analýze problému, po podrobném rozboru dostupných informací a podkladů. 

Můţe nastat i situace, ţe půjde o netradiční problém, kde bude třeba získat originální náměty 
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řešení, pak je vhodné při hledaní variant vyuţít některou z metod tvůrčího myšlení jako 

například Brainstorming metoda apod. Ve většině případů vznikají varianty řešení kombinací 

uvedených přístupů. Někdy je účelné uvaţovat i dosavadní stav jako jednu z variant řešení, 

pokud ale neodporuje stanoveným cílům. Poté dosavadní stav srovnáváme s ostatními 

způsoby řešení problému s cílem nalézt řešení nejvýhodnější. 

 Rozvíjení variant by se mělo stát pravidlem při kaţdém řešení problému. Srovnání 

několika vhodných variant nezaručí optimální a správné rozhodnutí, ale je základem pro 

nalezení kvalitního rozhodnutí, v nejhorším případě zabrání alespoň rozhodnutím špatným. V 

této fázi rozhodovací analýzy dochází k častým chybám vedoucích pracovníků, kteří mají 

tendenci předem preferovat jednu z variant a nejsou ochotni vyhledávat varianty další a těch 

se budu snaţit ve své praktické části vyvarovat.
29

 

4. Stanovení kritérií 

 V rozhodovací analýze je termín kritérium zúţen na hledisko pro posouzení vhodnosti 

variant pro dosaţení stanovených cílů. Cílem této fáze je stanovit takový soubor kritérií, díky 

nimţ potom můţeme spolehlivě hodnotit a posoudit důsledek jednotlivých variant z hlediska 

stanovených cílů. Stanovení kriterií je úzce spjato s vymezenými cíli. Při podrobném a jasném 

vymezení cílů je moţné kritéria ztotoţnit s cíli, případně je pouze vhodně upravit. Můţe se 

také stát, ţe věcná náplň kritéria a cíle můţe být shodná, avšak ve většině případů je věcná 

náplň vyjádřena podrobněji, konkrétněji, se zaměřením na moţnost srovnání a měření 

vhodnosti variant. 

 Často podobně jako u cílů rozlišujeme kritéria absolutní, nezbytná a relativní, ţádoucí. 

Absolutní kritérium musí splňovat kaţdá varianta, relativní kritérium vyjadřuje stupeň 

účelnosti variant a pomáhá při určení preferencí variant. 

 Význam kritérií v rozhodovací analýze je v tom, ţe jsou podkladem pro kvantitativní 

hodnocení variant. Je kladen zvláštní důraz na úplnost a vyváţenost souboru kritérií. 

Neúplnost kritérií stejně jako duplicita mohou vést k nesprávným závěrům. Proto je 

povaţováno stanovení kritérií za kritickou fázi této analýzy. Stejně jako u předchozí fáze lze 

předejít nebezpečí subjektivismu při stanovení souboru kritérií kolektivní přípravou této fáze. 
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 Pokud je to moţné, je vhodné zařazovat do souboru kritérií kritéria globální, zvláště u 

kritérií ekonomických (zisk, návratnost investic apod.). Stanovení těchto ukazatelů je však 

náročné q někdy nákladné. Pak pouţíváme dílčí kritéria (odbytová cena výrobku, investiční 

náklady apod.), která buď známe, nebo lze dobře odhadnout. Mají-li některá dílčí kritéria při 

hodnocení variant stejný průběh, je výhodné pouţít jednoho agregovaného kritéria, pokud 

nejde o kritéria významná jako například sníţení počtu zaměstnanců. Takové dílčí kritérium 

ponecháme samostatně. 

 Velký počet kritérií umoţňuje úplnější a dokonalejší posouzení vhodnosti jednotlivých 

variant, avšak můţe skrývat nebezpečí duplicit a překrývání kritérií. Je vhodné nejprve 

stanovit více kritérií a poté vyloučením duplicit získat únosný počet kritérií, které budou 

výstiţné. Kritéria musí být zajištěna dostatečně kvalitními informacemi pro hodnocení stupně 

jejich plnění jednotlivými variantami. Rozhodovací subjekt, proto musí rozhodnout, zda čas a 

náklady na získání informací jsou úměrné výslednému efektu, zda není lepší spokojit se s 

méně přesnými odhady a názory odborníků.
30

 

5. Hodnocení a srovnávání variant 

 Z údajů získaných v prvních čtyřech fázích rozhodovací analýzy je moţné vytvořit 

model rozhodovacího problému, který můţe mít formu: 

 neformálního přehledu všech potřebných údajů, 

 rozhodovací matice 

 Tato rozhodovací matice přehledně uspořádává údaje získané v předchozích fázích 

rozhodovací analýzy, usnadňuje nám vlastní řešení problému pomocí standardních programů 

rozhodovací analýzy. Zároveň provádí kontrolu a úplnost předchozích fází. 
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Rozhodovací matice má v rozhodovací analýze tvar následující tabulky (2.5.2.1): 

Tab. 2.5.2.1 - Rozhodovací matice 

Kritéria     Váha Varianty V1……...Vj……..Vn   M 

K1               
.               

Ki         uij   mi 
.               
.               

Kr               
Součet užitností             
Relativní užitnost U           100 
 

Vj - varianty 

Ki - kritéria 

uij - uţitnost j-té varianty z hlediska i-tého kritéria 

M - maximální varianta (uměle vytvořená) 

mi - maximální uţitnost 

 

 Rozhodovací subjekt musí být schopen konzistentně vyjádřit své preference 

posuzovaných variant podle jednotlivých kritérií. Pouţívá k tomu obvykle některou z 

posuzovacích stupnic (nominální, ordinální, kardinální, hodnotové parametry, procentní...). 

 V případě různé závaţnosti jednotlivých kritérií vyuţívá se některého z postupů 

stanovení váhy kritérií: 

 párové srovnávání, 

 postupný rozvrh vah, 

 odborné posouzení, 

 poměrná čísla. 

 Výsledkem této fáze rozhodovací analýzy je pak prosté nebo váţené ohodnocení 

uţitností variant.
31

 

6. Zjištění nepříznivých důsledků (odhad rizika) 

 Kaţdé rozhodnutí vyvolává určité změny, kterými chceme dosáhnout zdokonalení 

současného stavu. Změna však můţe vyvolat problémy, které jsou mnohdy sloţitější neţ 
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řešený problém. Proto před rozhodnutím bychom měli zváţit všechny nepříznivé důsledky 

volby variant, které by mohly jejich realizaci ohrozit. 

 Některé z předpokládaných nepříznivých faktorů jiţ uvaţujeme při hodnocení 

uţitnosti variant podle jednotlivých kritérií. V této fázi musíme vytypovat takové rizikové 

faktory, se kterými se dříve nepočítalo. Zejména se zde uplatní pesimisté a kritikové, kteří 

hledají slabiny v kaţdém řešení. 

 Pro vyjádření vytypovaných nepříznivých důsledků opět pouţíváme buď slovní popis, 

nebo rozhodovací matici. Je stanovený přesný postup, který při zjišťování nepříznivých 

důsledků je třeba dodrţovat: 

 vytypování nepříznivých důsledků (např. metodou odborného posouzení), 

 stanovení závaţnosti nepříznivých jevů, 

 stanovení pravděpodobnosti výskytu nepříznivých jevů, 

 stanovení stupně ohroţení kaţdé varianty vynásobením váhy a pravděpodobnosti 

výskytu kaţdého nepříznivého důsledku, 

 stanovení celkového stupně ohroţení varianty součtem dílčím stupňů ohroţení. 

 Přínosem fáze odhadu rizika je fakt, ţe nebereme v úvahu jen přednosti varianty, ale 

uvědomujeme si i její nedostatky. Hodnocení variant z obou uvedených hledisek by se mělo 

stát nedílnou součástí kaţdého rozhodovacího procesu.
32

 

Rozhodovací matice pro hodnocení rizika má tvar této tabulky (2.5.2.2). 

Tab. 2.5.2.2 - Rozhodovací matice pro hodnocení rizika 

Nepříznivé jevy   Váha     
Variant
y       

  
 

    V1 Vj   Vn 
                     

R   

          p-ost SO   p-ost SO 

NJ1               1   

Nji 
 

            1   

NJk               1   

Celkový SO                 100 

Riziko R                   
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NJi - nepříznivé důsledky 

Vj - varianty 

p-ost - pravděpodobnost výskytu NJ u V 

SO - stupeň ohroţení 

R - riziková varianty (uměle vytvořená) 

 

7.  Volba nejvhodnější varianty 

 Zonková říká, ţe (1995, str.58): ,,V rozhodovací analýze považujeme za nejvhodnější 

variantu takový způsob řešení problému, který z hlediska souboru kritérií nejlépe a s 

nejmenším rizikem splňuje stanovený cíl, tzn. variantu s nejpříznivějším poměrem užitnosti a 

rizika." 

Rozlišujeme dva přístupy k výběru nejvhodnější varianty: 

 globální, kdy varianty seřadíme podle jejich uţitnosti a podle jejich rizik a určujeme 

nejpříznivější poměr obou hodnocení; 

 analytický, kdy si vytváříme představu o kaţdé variantě podle jejich hlavních 

předností, nevýhod a rizik. 

 Při výběru nejvhodnější varianty jedná subjekt rozhodování na základě určité 

rozhodovací strategie: 

 maximální rozhodovací strategie vede k výběru varianty s maximálním uţitkem bez 

ohledu na výši rizika, 

 minimální rozhodovací strategie volí variantu s nejmenším rizikem bez ohledu na výši 

uţitku. 

 Rozhodovací subjekt by měl při volbě varianty postupovat na základě tzv. racionální 

rozhodovací strategie, která volí variantu s největším efektem, t.j. s největší převahou uţitku 

nad rizikem bez ohledu na absolutní výši obou hodnot. Racionální rozhodování předpokládá 

pouţití těchto rozhodovacích pravidel: 

1. Vol variantu s největší uţitností. 

2. Posuď riziko spojené se zvolenou variantou 

a) je malé, 

b) je značné, ale při vhodných opatřeních zvládnutelné nebo únosné, 

c) je nezvládnutelné a neúnosné. 
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3. V situacích 2a), 2b) vol variantu s maximální uţitností. 

4. V situaci 2c) vol variantu uţitkové suboptimální a postup opakuj. 

 Uvedené rozhodovací pravidlo se pouţije tehdy, kdyţ nelze uţitnost a riziko 

kvantitativně určit. 

 V případě kvantitativního vyjádření uţitnosti a rizika můţeme vypočítat tzv. výsledný 

efekt kaţdé varianty, ale ne jen prostým rozdílem či podílem hodnot absolutní uţitnosti a 

rizika, ale je třeba hodnoty matematicky transformovat. 

 Relativně vyjádřené hodnoty uţitnosti (U) a rizika (R) jednotlivých variant jsou pak 

podkladem pro výpočet výsledného efektu (E). Existuje několik způsobů vyjádření 

výsledného efektu: 

 E = U - R 

 E = U/R 

 E = R.100/U 

 E = U (1-R/100)               (2.5.2.1) 

 Různé způsoby vyjádření výsledného efektu mohou přispět k přesnější diferenciaci 

variant tam, kde výsledný efekt je shodný nebo je málo odlišný. 

 Za nejvhodnější je povaţována ta varianta s největším výsledkem efektem. Tento 

závěr je správný pouze za předpokladu, ţe všechny informace a úvahy řešitelů jsou správné, 

coţ lze při řešeních některých sloţitých rozhodovacích problémů jen stěţí splnit. Proto je 

třeba zdůraznit, ţe výsledný efekt je jen orientační pomůckou pro rozhodnutí subjektu 

rozhodování. 

 Poslední fáze rozhodovací analýzy je zakončena návrhem rozhodnutí a jeho 

zdůvodněním.
33

 

 

2.6 Ekologické aspekty modernizace výrobního zařízení 

 V této podkapitole se pokusím definovat základní ekologické pojmy, které by měl 

výrobní podnik vzít do úvahy při zvaţování investiční akce do modernizace výrobního 
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7078-254-4. str.58-59.  
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zařízení. V mém případě půjde o ekologické aspekty do modernizace teplárny v Hutním 

podniku, a.s. 

 Avšak z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce uvádím tuto kapitolu v příloze 

(Příloha 4). 
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3. Analýza stávajícího stavu v Hutním podniku, a.s. 

 V této kapitole se pokusím přiblíţit historický původ společnosti HP, a.s. a nastínit 

oblasti výroby, kterými se tento podnik zabývá. 

3.1 Charakteristika a historie Hutního podniku, a.s. 

Stručný historický přehled 

• 1833 - Petrova Huť 

• 1991 - Hutní podnik Frýdek Místek a.s. 

• 1998 - Majoritním vlastníkem HP Frýdek Místek a.s. jsou Hutě Ostrava, a.s. 

• 2005 - Majoritním vlastníkem HP Frýdek Místek a.s. jsou Hutní závody Ostrava , a.s.  

•  březen 2006 - 100% vlastníkem jsou Hutní závody Ostrava, a.s.  

• 2. duben 2008 - změna názvu společnosti na Hutní podnik a.s. 

 

Hutní podnik, a.s. 

 Základy hutní výroby byly ve Frýdku-Místku poloţeny v roce 1833, kdy tehdejší 

Těšínská komora začala výstavbu nového hutního podniku v Lískovci na místě zvaném 

„Lipina“. Majitelem Těšínské komory, která v té době patřila k největším feudálním 

doménám v rakouském Slezsku, byl arcivévoda Petr Ludvík, vrchní velitel rakouských vojsk 

za napoleonských válek. Petrova huť měla tehdy 6 hamrů, 4 zkujňovací výhně a nový závod 

jako takový se zaměřoval na rafinaci surového ţeleza vyráběného v Bašce. Pracovalo zde v té 

době kolem 50 lidí. 

 V roce 1851 se začala stavět první válcovna a v roce 1854 byl na ní vyválcován první 

plech. V té době tak vznikl největší a nejmoderněji vybavený hutní podnik Těšínské komory 

se specializací na výrobu kolejnic, kovanou ocel pro výrobu nářadí a nástrojů, vagónových os, 

kotlových plechů a ostatního ţelezného zboţí. 

 V období kolem roku 1880 došlo k útlumu poté, co byla hlavní odvětví přestěhována 

do Třince. Zároveň však byla ale do Lískovce z Ustroně převedena mostárna a ta poloţila 

základ novému rozmachu firmy. Prováděla stavby ţelezničních mostů, konstrukce různých 

budov v tehdejším Rakousko-Uhersku, z nichţ nejznámější bude zřejmě konstrukce vídeňské 

radnice. 
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 V roce 1902 ale postihly Petrovu huť hned dvě přírodní katastrofy. V noci z 16 na 

17.května vypukl poţár, který zničil blok budov pro výrobu vlnitého plechu, stolárnu a 

nástrojárnu. A měsíc na to v červnu postihly závod záplavy, které zničily jezy na řece 

Ostravici.  

 První světová válka pak chod firmy opět dočasně utlumila a výroba se začala 

soustředit na válečné potřeby. Ani po ní však nedošlo k rychlému rozvoji firmy z důvodu 

nedostatku uhlí a dopravních prostředků 

Aţ teprve na počátku 30 let kdy byla podepsána smlouva s vídeňskou firmou C.T.Petzold byl 

v Lískovci postaven nový závod, který byl zprovozněn 15.dubna 1931. Správu Petrovy huti 

převzala nově zřízená akciová společnost Hutní Podnik Frýdek Místek se sídlem v Praze. 

Petrova huť se v té době stala největším výrobcem tenkých ocelových plechů ve střední 

Evropě. Ročně se vyrábělo 110 tis tun a z toho se čtvrtina úspěšně exportovala. 

Pak přišla II.světová válka a ta rozmach firmy opět zabrzdila, stejně tak jako únor 1948 kdy 

byla zablokována dodávka jiţ vyrobené a zaplacené čtyřválcovací stolice pro válcování 

karosériových plechů. Tato trať byla objednána u firmy United z USA, její elektrické 

vybavení ve Švýcarsku a samotná stolice v Německu. Dnes si můţeme si jen pohrávat 

s myšlenkou, jakým směrem by se dál válcovna asi rozvíjela, ale to jsou jenom asi a kdyby… 

Kolem roku 1958 bylo rozhodnuto o výstavbě válcovny pásů za studena pro výrobu 

hlubokotaţných a obalových plechů. Kromě toho měla válcovna zajistit vývoj výroby 

orientovaných transformátorových plechů! Montáţ první kvartostolice byla dokončena den 

před vánoci roku 1960 a v roce 1962 k ní přibyla i druhá kvartostolice.  

Po roce 1972 byly postupně rušeny tratě jemných plechů ve staré i nové válcovně a k 

definitivnímu ukončení teplého válcování došlo na konci roku 2005.  

 Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Hutní podnik, a.s.. říká: 

,,Cesta, kterou má firma za sebou byla, jak je patrno z předchozího výčtu mnohdy klikatá, 

někdy obrazně řečeno blátivá, zaprášená, jindy zase krásně ozářená sluncem a přímá. Někdy 

vedla metaforicky k samému vrcholu, jindy jakoby se řítila do neznáma. Ale naši předchůdci 

vždy dokázali na měnící se podmínky zareagovat a v klíčových okamžicích na rozcestí vybrat 

správný směr budoucího rozvoje.  
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Když se podívám na historii naší firmy, napadá mě nejedna paralela. My jsme totiž jedni 

z mála, vzhledem ke svému stáří, kdo může čerpat z tak hluboké studny zkušeností. Naše firma 

ovšem s přibývajícími lety nestárne, na rozdíl od člověka, ale naopak díky novým 

technologiím a investicím, které se v nepravidelných vlnách opakují, mládne a vzkvétá. Díky 

naším výborným výsledkům v posledních letech máme podporu majitele, vedení mateřské 

společnosti a myslím, že pomalu a jistě začínáme být opět uznáváni jako silná, zdravá firma 

v národním i evropském kontextu.  

Naše lipinské kořeny se v roce 1998 propojily s dnešní mateřskou společností - tehdejší Hutí 

Ostrava a v roce 2003 s největší světovou ocelářskou firmou Hutní Závody Ostrava, a.s..  

Díky svému vzácnému produktu, transformátorové oceli, jejíž výroba není nikterak snadná 

v celém technologickém toku (a ve světě jí umí vyrábět pouze 14 firem) jsme si získali dobré 

jméno uvnitř naší skupiny Hutní Závody Ostrava, a.s., stejně tak jako mimo ni.  

Máme silné, zdravé dceřiné společnosti BESS a HP Technotron se zajímavým portfoliem 

produktů, jenž v sobě skrývá silný potenciál pro budoucí rozvoj. Jsme spolehlivým výrobcem a 

dodavatelem nízkouhlíkových jakostí. Máme skvělé, zkušené zaměstnance. A na poli výroby 

elektrojakostí jsme vnímáni našimi konkurenty jako dravec, který již plně ovládá let, má 

perfektní přehled o krajině kolem sebe a chuť objevovat další teritoria, vždyť svět je tak velký 

a příležitostí tak mnoho. Ne však pro všechny a již vůbec ne zadarmo." 

Obor činnosti:  

HP, a.s. je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. Portfolio výroby představují 

oceli hlubokotaţné a elektrotechnické, ale také pozinkovaná zemnící páska a drát. 

Hlavní produkty a výrobky HP, a.s :  
 

 Plechy, pásy a páska z oceli pro mírný aţ velmi hluboký tah,  

 Plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí, 

 Pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí, 

 Deformačně zpevněná vázací páska, 

 Ţárově pozinkovaná zemnící páska a drát. 
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3.2  Analýza současného stavu a predikce spotřeby, těžby a přepravy uhlí a 

zemního plynu v Evropě  

 V této kapitole se pokusím analyzovat stav zásob dvou ze tří nejdůleţitějších 

energetických surovin v Evropě, tj. zemního plynu a uhlí. Třetí energetickou surovinou, která 

patří k těm nejdůleţitějším řadíme ropu, jejíţ podrobnější rozbor ve svém diplomové práci 

vynechám. Energetickým zdrojům zemí Evropské unie (EU) jednoznačně dominuje ropa, 

která tvoří přibliţně 37% energetické spotřeby.
34

 Teprve s odstupem následují další zmíněné 

suroviny zemní plyn (24%) a tuhá paliva (uhlí, 18%), dále potom následuje jaderná energie 

(15%) a obnovitelné zdroje (6%). Je třeba také říci, ţe navzdory velkým investicím a snaze 

zvýšit podíl vyuţití obnovitelných zdrojů se nedá předpokládat, ţe by se na výše uvedeném 

poměru v nejbliţším a střednědobém horizontu cokoli změnilo. Příštích několik desítek let 

zůstanou ropa, zemní plyn a uhlí primárními a hlavními energetickými zdroji Evropy. 

Všechny tyto suroviny řadíme do kategorie neobnovitelných zdrojů. Je tedy zřejmé, ţe dříve 

či později budou vyčerpány a člověk bude muset buď vynalézt zcela nový zdroj, nebo 

zdokonalit ty stávající a hledat nové způsoby. Základní otázkou je, ale kdy se tak stane. 

3.2.1 Stav, predikce a spotřeba uhlí 

 Podle dostupných výzkumů zůstávají světové zásoby uhlí dostatečně velké, jak ve 

světě, tak v Evropě. World Coal Institute (WCI) předpokládá, ţe při současném stavu 

produkce a spotřeby by mělo uhlí vydrţet přibliţně (zatímco ropa a zemní plyn dle téţe 

instituce vydrţí pouhých 41, resp. 63 let).
35

 Přibliţně dvě třetiny všech vyuţitelných zásob 

(recoverable reserves) se nacházejí ve čtyřech zemích: Spojených státech amerických (27%), 

Rusku (17%), Číně (13%) a Indii (10%). Zbytek je relativně rovnoměrně rozloţen v menších 

loţiscích mezi 66 zemí (včetně České republiky) na všech kontinentech. Země EU disponují 

pouze přibliţně 4 % světových zásob uhlí.
36

  

 V absolutních číslech světová spotřeba rychle stoupá. EIA
37

 očekává, ţe v letech  

2004 - 2030 dojde k celkovému nárůstu o 74 %, ze 114 kvadrilionů BTU
38
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na 199 kvadrilionů BTU. V evropských zemích OECD za stejné období by mělo dojít  

k poklesu spotřeby o 13 % (tj. o 1,7 kvadrilion BTU), (EIA, 2007, kapitola 5, str. 52-53).    

 Navzdory tomuto poklesu bude Evropa představovat jeden z hlavních světových trhů  

s touto surovinou a pro nejvýznamnější evropské spotřebitele - např. Německo, Polsko, 

Španělsko, Velkou Británii a Českou republiku - zůstane uhlí strategickou surovinou a to také 

proto, ţe uhlí představuje pro mnohé z těchto zemí nedůleţitější zdroj výroba elektrické 

energie (například v Polsku přes 93 %, v České republice okolo 60 % nebo v Německu  

asi 50%).
39

 

 Hlavní příčinu výše uvedených trendů zvyšování spotřeby ve světě a poklesu v Evropě 

je třeba hledat jednak v modernizujících se a rychle rostoucích ekonomikách rozvojového 

světa (zejména Číny a Indie), na druhé straně pak ve snaze evropských zemí nahradit uhlí       

,,čistějšími" zdroji, zejména zemním plynem, coţ je i případ mé diplomové práce, kde  

výrobní podnik HP, a.s. zvaţuje investici do modernizace teplárny a rozhoduje se mezi dvěma 

variantami pro uhlí a dvěma variantami pro zemní plyn a do jisté míry také obnovitelnými 

zdroji a jadernou energií. 

 Ke snahám nahrazovat uhlí ,,čistějšími" energetickými surovinami" dochází, protoţe 

uhlí je po ropě druhým největším zdrojem znečistění ovzduší oxidem uhličitým, a to aţ 39 % 

(v roce 2004). A dále se očekává, ţe na konci této dekády, tedy v dnešní době uhlí předběhne 

i ropu a stane se hlavním zdrojem kontaminace(znečistění) (EIA 2007, kapitola 5, str.49). 

Evropská unie předpokládá, ţe do roku 2030 stoupnou emise CO2 o 60 %. 

 Tento problém se stává velice aktuálním uţ v dnešní době a očekává se ze strany 

Evropské unie, ţe dojde k razantnějším krokům směrem k jednotlivým členským státům, co 

se týká stoupající tendence emisí. To bude mít vliv na všechny jednotlivé podniky v EU, tedy 

i na HP, a.s.. První zprávy říkají, ţe uţ od roku 2013 by mělo dojít k výrazným změnám v 

oblasti přidělování emisních povolenek jednotlivým členským státům EU. Od roku 2013  

nebudou přidělovány emisní povolenky státům (tedy i ČR) zdarma jako tomu bylo dosud, ale 

budou si je muset jednotlivé výrobní podniky u nás kupovat. To bude i případ HP, a.s. a to 

bude mí dále za následek, ţe jednotlivé podniky u nás se budou rozmýšlet, stejně jako HP, a.s. 

nad investicemi a přechodem od uhlí k ,,čistějším" energetickým zdrojům. 
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 Příčinu lze hledat v tom, ţe Evropská unie se zavázala k plnění Evropské energetické 

charty (1994)
40

 a Kjótského protokolu (1997). První instituce vznikla v roce 1991 ve snaze 

vytvořit partnerství mezi bývalým východním blokem a západní Evropou na poli energetické 

spolupráce a bezpečnosti. Dokument samotný byl podepsán v roce 1994. Energetická charta 

zavazuje signatáře k minimalizaci negativních dopadů na ţivotní prostředí a vytváří 

mechanismus pro řešení moţných sporů. Kjótský protokol pak zavazuje signatáře k omezení 

tzv. skleníkových plynů o 20 % k roku 2020 (ve srovnání se stavem v roce 1990). Podle 

mezivládního panelu pro změny klimatu skleníkové plyny jiţ oteplily planetu o 0,6 °C., a i 

kdyby se dnes jejich produkce zastavila, teplota na Zemi bude dále růst a negativně 

ovlivňovat hospodářský rozvoj i ekosystém jako celek.
41

 

 Kjótský protokol rovněţ umoţňuje obchodování s emisemi tak, aby to přispělo ke 

zvýšení podílu výroby z obnovitelných zdrojů. Evropská unie v této souvislosti přijala jiţ v 

roce 2001 směrnici (Directive 2001/80/EC), která nařizuje omezení emisí dusíku (NOx) a 

oxidů siřičitého (SO2) všem uhelným elektrárnám o výkonu minimálně 50 MW. Směrnice 

vešly v platnost rokem 2008. Pakliţe jejich litera není naplněna, hrozí viníkovi vynucené 

omezení provozu aţ úplné vyřazení z činnosti.
42

 

 Z výše uvedených čísel a informací můţeme vyvodit několik závěrů. Za prvé, uhlí 

zůstává strategickou energetickou surovinou, která bude ještě po dlouhá léta zásadně 

ovlivňovat energetické moţnosti států (nejen) zemí EU. Za druhé, hlavním cílem 

energetických odborníků a vědců nebude hledat za ně náhradu, ale spíš usilovat o zvýšení 

efektivity jeho vyuţití a sníţení produkce emisí současně. (Moţný případ i pro HP, a.s.). Za 

třetí, co je patrně nejdůleţitější, tuhých paliv je relativně dostatek, ať uţ co do mnoţství, tak 

přístupu k nim. To jinými slovy znamená, ţe uhlí minimalizuje závislost EU na neevropských 

zemích a jeho dovozu z potenciálně nestabilních regionů.
43

 

3.2.2  Stav, predikce a spotřeba zemního plynu v Evropě 

 Největší naleziště zemního plynu v Evropě se nacházejí v Severním moři, jehoţ části 

bohaté na suroviny si nárokují Norsko, Nizozemsko a Velká Británie, z menší části pak také 
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Německo a Dánsko. Zemní plyn se v této lokalitě těţí relativně krátce. První objevy zemního 

plynu byly zaznamenány jiţ v šedesátých letech minulého století. Překáţkou intenzivnějšího 

rozvoje v této oblasti byly mimo jiné i velmi nepříznivé klimatické podmínky (prudké bouře, 

velká hloubka apod.), na druhé straně je třeba říci, ţe všechny tři uvedené státy jsou politicky 

i ekonomicky stabilní, takţe jakmile byla těţba zahájena, nic nebránilo jejímu rychlému 

nárůstu. 

 Co se týká těţby zemního plynu v Severním moři, svého vrcholu měl dosáhnout v roce 

2009.
44

 Je třeba ale zmínit, ţe v posledních letech došlo v této oblasti k mírnému navýšení 

těţby zemního plynu, oproti těţbě ropy, kde byl zaznamenán mírný pokles. Tento trend je 

připisován zejména rostoucím cenám obou zmíněných surovin. Právě rostoucí cenový trend 

umoţnil pokračování v nákladnějších projektech, které by ještě před deseti lety nebyly 

realizovány. Druhým významným faktorem jsou bezpochyby inovace a technologický 

pokrok, kterého bylo za posledních deset a více let dosaţeno
45

. Navzdory tomu je zřejmé, ţe 

oba zdroje v Severním moři brzy ,,vyschnou". 

 Největším evropským producentem a dodavatelem zemního plynu do zemí EU je 

Rusko, na druhém místě je pak Norsko. (údaj se vztahuje k roku 2006)
46

.  

 Vyhlídky na těţbu a vyuţití zemního plynu jsou optimističtější, neţ u ropy, a to 

zejména díky moţným loţiskům v Barentsově a Norském moři. Stávající produkce se oproti 

roku 1997 takřka zdvojnásobila v roce 2007, přičemţ tento narůst v podstatě kopíroval 

postupné zvyšování norských zásob zemního plynu (z 1622 BCF
47

 v roce 1997 na 3196 BCF 

v roce 2007).
48

 Avšak někteří odborníci zpochybňují, ţe by Norsko mohlo dlouhodobě 

produkovat takové mnoţství s tím, ţe se jeho produkce ustálí. (EIA, 2007, kapitola 4, str.40).  

 Je ale třeba si uvědomit, ţe tato severská země je evropskou výjimkou. U zbylých 

významných producentů zemního plynu v Evropě, tedy Nizozemska a UK jsou šance na 

zvýšení zásob či produkce minimální (EIA, 2007, kapitola 3, str. 31-32). Naopak je téměř 

jisté, ţe se závislost Evropy bude prohlubovat, zejména ve prospěch dodavatelů z Ruska a 
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severní Afriky. Tato závislost na mimoevropských regionech nebude pouze výsledkem 

klesající produkce v norských loţiscích (nebo v jiných evropských nalezištích), ale současně 

rostoucí poptávky po zemním plynu. Jak uţ jsem dříve naznačil, v Evropě poroste snaha 

nahradit uhlí ekologicky přijatelnějším zemním plynem. Zemní plyn by se tak měl stát 

nejrychleji rostoucím zdrojem v evropských zemích OECD. 

 Na závěr je třeba ještě ale zdůraznit skutečnost, ţe zemního plynu (v Evropě i ve 

světě) nehrozí bezprostřední vyčerpání, jako je tomu u ropy. 

 

3.3 Výpočet investiční návratnosti modernizace teplárny v Hutním podniku, a.s. 

podle interní metodiky společnosti 

 V této podkapitole se pokusím vyhodnotit a okomentovat výsledky odborníků z 

Hutního podniku, a.s., kteří při jejich výpočtu vycházeli ze své interní metodiky výpočtu 

investiční návratnosti. Tuto interní metodiku jsem uţ ve své diplomové práci podrobně popsal 

ve své teoretické části. Půjde o hodnocení výsledků u čtyřech uvaţovaných variant pro 

modernizaci teplárny v HP, a.s., které podnikoví odborníci vyhodnotili, ţe by měli být pro 

společnost nejvýhodnější. 

Hodnocení výsledků investiční návratnosti jednotlivých zvažovaných variant pro 

modernizaci teplárny ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. vypočítaných  podle 

interní metodiky v podniku (neberou v úvahu faktor času): 

1) Varianta V1 - dva nové uhelné parní kotle roštového typu na podobné palivové základně 

jako stávající kotle s turbogenerátorem o výkonu 2x25t páry/hod. 

Kapitálový výdaj na variantu V1 je odhadován na 273,5 mil. Kč. 

1.krok 

 Jak uţ bylo řečeno v teoretických východiscích, na začátku u kaţdé zvaţované 

varianty došlo ke srovnání objemů výroby, tedy objem výroby v posledním roce, tedy roce 

2009 byl srovnán s plánovaným objem od roku 2013. Tímto srovnáním mám na mysli 

především kalkulaci všech nákladů jak u stávající varianty, tak u varianty plánované na 

stejnou velikost objemu výroby. V tomto prvním případě kalkulaci budeme provádět na 

plánovaný objem výroby u první varianty V1, tedy na výrobu 415 000 GJ ročně. 
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2.krok 

 Druhý krokem byl postup podle vzorce (2.2.1). U Varianty V1 rozdíl VC z produkce 

el. energie v roce 2012 ve výši 193 526 Kč a od roku 2013 potom 580 578 Kč ročně. Všechny 

vypočítané hodnoty je moţné vidět v příloze (Příloha 5 Energetika Varianta 1A řádek 15 - 

Contribution - česky příspěvek). O tuto peněţní částku by pak byly variabilní náklady ročně 

niţší neţ současná varanta teplárny, případě ţe by se HP, a.s. rozhodl tuto variantu realizovat.  

Jak bylo dříve zmíněno, nebere se zde v úvahu faktor času.  

 Podobně se dále postupovalo podle vzorce (2.2.2). Kde rozdíl VC produkce tepla byl 

vyčíslen v roce 2012 na 2 848 765 Kč a od roku 2013 pak na 8 546 292 Kč ročně. Opět 

výsledné hodnoty se nachází v příloze (Příloha 5, řádek 18 - Improvement boiler efficiency). 

3.krok 

 Třetí krok byl postup podle vzorce (2.2.3). U první varianty by podle propočtu 

odborníků v podniku by podnik ušetřil za náklady na opravy v roce 2012 částku 9 250 000 

Kč, v roce 2013 pak 27 750 000 Kč ročně. Hodnoty ušetřených nákladů v dalších letech za 

opravy najdete v příloze (Příloha 5, řádek 21 - Difference in costs for repairs - rozdíl v 

nákladech za opravy).  

4.krok  

 Dalším ukazatelem, který dle interní metodiky v podniku je zařazován do výpočtu 

investiční návratnosti jsou úspory za nákup emisních povolenek, které by výrobní podnik 

Hutní podnik, a.s. musel od roku 2013 nakupovat, protoţe by nesplnit ekologická kritéria 

stanovená Evropskou unií pro Českou republiku. 

 U této varianty byly úspory z emisních povolenek v roce 2012 vyčísleny na 2 112 669 

Kč a od roku 2013 na 6 338 006 Kč ročně (Příloha 5,  řádek 22 - Price of purchase allowances 

- česky cena z nákupu povolenek). 

5.krok 

 Posledním pátým krokem byl vypočítán podle vzorce (2.2.4), který byl popsán v 

teoretické části mé práce. U této varianty nejsou ţádné ostatní ušetřené finanční prostředky 

oproti současné variantě teplárny. Jejich velikost je tedy 0 Kč (Příloha 5, řádek 23 - Saving 

other expenses - ušetřené jiné výdaje). 
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Další postup: 

 Po zjištění výsledných hodnot u těchto pěti kroků ve výrobním podniku HP, a.s byl 

podle vzorce (2.2.5) u kaţdé varianty vypočítán tzv. Net Contribution, neboli česky čistý 

příspěvek kaţdé varianty v jednotlivých letech. U varianty V1 vyšel Net Contribution v roce 

2012 ve výši 14 404 959 Kč, v roce 2013 by měl být 43 214 876 Kč ročně, hodnoty dalších let 

(Příloha 5, řádek 34 - Net Contribution). 

 Další poloţkou při jejich výpočtu investiční návratnosti jsou odpisy (depreciation). 

Jejich velikost najdeme u první varianty V1 v příloze 5, řádek 36 - Depreceation. Metodika 

jejich výpočtu vychází ze vzorce (2.2.6). 

 Total Cost / Benefit (v překladu do češtiny Celkové náklady / Přínos) se vypočítal 

podle vzorce (2.2.7). Velikost této hodnoty najdeme v příloze 5, řádek 38 - Total Cost / 

Benefit). 

 Po zdanění (Příloha 5, řádek 39 - Tax) této hodnoty ve výši 19 % dostaneme další 

poloţku, a to poloţku Total Cost / Benefit After Tax (Příloha 5, řádek 40 Total Cost / 

Benefit After Tax). Tomuto pojmu je nejbliţší překlad český překlad čistý zisk po zdanění. 

Tento ukazatel se vypočítá podle tohoto vzorce (2.2.8). 

 V další části přílohy 5 najdeme u všech uvaţovaných variant poloţky uvedené ve 

vzorci (2.2.9). 

 V závěru přílohy 5 pak odborníci z podniku, zejména pracovníci úseku controllingu a 

jiných úseků zabývajících se výpočtem ekonomických charakteristik ve výrobním podniku 

Hutní podnik, a.s. se zabývají konkrétními ukazateli investiční návratnosti, které si vedení 

podniku dle interní metodiky v podniku zvolilo. Jedná se o ukazatele popsané ve vzorci 

(2.2.10). 

 Velikost diskontace neboli discount rate je v Hutním podniku, a.s. stanovena podle 

vzorce (2.2.11). 

  Na úplný závěr pak pomocí vypočtení diskontovaného peněžního toku a 

kumulovaného diskontovaného peněžního toku zjistíme velikost čisté současné hodnoty, 

tedy dobu za jakou se nám vynaloţená investice vrátí, případně ţe se nám investice nevrátí a 

je pro podnik nevýhodná. 
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 U varianty V1 vyšla odborníkům z podniku investiční návratnost podle podrobně 

popsaného postupu za více jak 25 let (Příloha 5 řádek 53). 

 

2) Varianta - V2 - dva nové roštové parní uhelné kotle bez turbogenerátoru o parním výkonu 

2x20t/hod.   

Kapitálový výdaj je u druhé varianty V2 odhadován na 212 mil. Kč. 

1.krok 

 Také při výpočtu druhé varianty V2 nejprve bylo provedeno srovnání objemů výroby 

u současné a uvaţované varianty pro modernizaci teplárny v Hutním podniku, a.s., aby bylo 

dosaţeno správného výsledků v nákladech, které by přicházeli do úvahy u této druhé 

zvaţované varianty V2. U varianty V2 se výše nákladů počítala na objem výroby 385 137 GJ 

ročně.  

 Je třeba říci, ţe i přesto, ţe objem výroby u druhé varianty V2 je niţší, celkové roční 

náklady na výrobu tepla (páry) jsou vyšší. Je to především z toho důvodu, ţe u druhé varianty 

se nepočítá s realizací turbogenerátoru a z toho vyplývá, ţe pro svou výrobu v Hutním 

podniku, a.s. by bylo nutné elektrickou energii vyráběnou na turbogenerátoru nakupovat od 

externího dodavatele. Tato nakupovaná elektrická energie od externího dodavatele by byla 

výrazně draţší neţ elektrická energie, kterou by Hutní podnik, a.s. mohl vyrobit na svém 

vlastním turbogenerátoru, který je uvaţován u varianty V1. Jednotková nakupovaná cena el. 

energie od externího dodavatele by byla téměř dvakrát vyšší neţ při vlastní výrobě elektrické 

energie u varianty V1 (Příloha 6). 

2.krok 

 V druhém kroku i u druhé varianty postupujeme podle stejného vzorce (2.2.1). U 

druhé zvaţované varianty, můţeme příloze 6 vidět dříve zmíněný fakt, ţe pro Hutní podnik, 

a.s. je výhodnější vyrábět si svou vlastní elektrickou energii na turbogenerátoru neţ ji 

nakupovat od externího dodavatele. Tím, ţe u této varianty je počítáno s nákupem elektrické 

energie od externího dodavatele vzniká společnosti ztráta při porovnání se stávající variantou, 

kde si Hutní podnik, a.s. vyrábí vlastní elektrickou energii. Velikost ztráty v jednotlivých 

letech pro investiční výstavbu můţeme vidět v příloze 6, řádek 15 Contribution - česky 

příspěvek). 
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  Rozdíl variabilních nákladů vypočtený podle vzorce (2.2.2) u druhé varianty V2 byl  

v roce 2012 vyčíslen  na 842 081 Kč a od roku 2013 pak na 2 513 747 Kč ročně. (Příloha 6, 

řádek 18 - Improvement boiler efficiency). Tento rozdíl je výrazně niţší neţ u první varianty 

V1, kde výrazně vyšší rozdíl v jednotkových variabilních nákladech Kč/GJ neţ u druhé 

varianty V2. 

3.krok 

 Třetí krokem je opět hodnocení rozdílů v nákladech za opravy vypočítaný podle 

vzorce (2.2.3). U této varianty by podle propočtu odborníků v podniku by podnik ušetřil za 

náklady na opravy v roce 2012 částku 9 016 667 Kč, v roce 2013 pak 27 050 000 Kč. 

Hodnoty ušetřených nákladů v dalších letech za opravy najdete v příloze (Příloha 6, řádek 21 

- Difference in costs for repairs - rozdíl v nákladech za opravy).  

4.krok  

 Opět byly vypočítány i u této varianty V2 úspory za nákup emisních povolenek. U této 

varianty byly úspory z emisních povolenek v roce 2012 vyčísleny na 2 872 797 Kč a od roku 

2013 na 8 618 391 Kč ročně (Příloha 6, řádek 22 - Price of purchase allowances - česky cena 

z nákupu povolenek). Tato úspora je vyšší neţ u varianty V1, a to z toho důvodu, ţe u této 

varianty V2 se nepočítá s realizací turbogenerátoru tzn., ţe negativní vliv na ţivotní prostředí 

bude o něco niţší neţ u varianty V1. 

5.krok 

 Posledním pátým krokem jsou i zde ostatní ušetřené finanční prostředky zjištěné podle 

vzorce  (2.2.4). 

 U této varianty se objevují oproti variantě V1 i ostatní ušetřené finanční prostředky. 

Jejich velikost byla vypočítána v roce 2012 na 187 061 Kč a od roku 2013 pak 561 182 Kč 

ročně (Příloha 6, řádek 23 - Saving other expenses - ušetřené jiné výdaje).  

Další postup: 

 Net Contribution, neboli česky čistý příspěvek vypočítaný podle vzorce (2.2.5) u této 

varianty V2 v roce 2012 vyšel 9 630 785 Kč, v roce 2013 by měl být 28 879 859 Kč, hodnoty 

dalších let (Příloha 6, řádek 34 - Net Contribution). 
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 Výše odpisů (depreciation) u varianty V2 najdeme v příloze 6, řádek 36 - 

Depreciation). I tady podnikoví odborníci vychází ze vzorce (2.2.6). 

 Hodnoty ukazatele Total Cost / Benefit, získaného ze vzorce (2.2.7) v jednotlivých 

letech najdeme v příloze 6, řádek 38 - Total Cost / Benefit). 

 Po zdanění (Příloha 6, řádek 39 - Tax) této hodnoty ve výši 19 % dostaneme i u druhé 

varianty výpočtem ze vzorce (2.2.8) další poloţku, a to poloţku Total Cost / Benefit After 

Tax (Příloha 6, řádek 40 Total Cost / Benefit After Tax). Tomuto pojmu je nejbliţší překlad 

český překlad čistý zisk po zdanění. 

 V další části přílohy 6 najdeme opět stejné poloţky jako u varianty V1, které najdeme 

ve vzorci (2.2.9). 

V závěru přílohy 6 pak odborníci z HP, a.s. opět postupují podle vzorce (2.2.10).  

 Velikost diskontace neboli discount rate je i u této varianty v HP, a.s.  dána podle 

vzorce (2.2.11). 

  Na úplný závěr pak pomocí vypočtení diskontovaného peněžního toku a 

kumulovaného diskontovaného peněžního toku zjistíme velikost čisté současné hodnoty, 

tedy dobu za jakou se nám vynaloţená investice vrátí, případně ţe se nám investice nevrátí a 

je pro podnik nevýhodná. 

 U varianty V2 vyšlo odborníkům z podniku, ţe investiční návratnost podle 

podrobně popsaného postupu, bude stejně jako u varianty V1 za více jak 25 let (Příloha 6, 

řádek 53), ale varianta V1 vychází o něco málo lépe neţ V2. 

 

3) Varianta - V3 - dva nové kotle na zemní plyn s turbogenerátorem o parním výkonu 2x20 

t/hod., přehřátá pára. 

Kapitálový výdaj na první ze dvou plynových variant je odhadován na 127 mil. Kč. 

1.krok 

 Stejně jako tomu bylo u dříve popisovaných variant i u této varianty muselo nejdříve 

dojít ke srovnání objemů výroby. Varianta V3 počítá s objemem výroby 388 450 GJ ročně. 
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 Celkové roční náklady na výrobu tepla (páry) jsou nejvyšší ze všech čtyřech 

zvaţovaných variant pro modernizaci teplárny. Je to především dáno vyššími náklady za 

nákup energetického média, tedy za zemní plyn oproti uhelným variantám (Příloha 7). 

2.krok 

 Při porovnávání variabilních nákladů produkce elektrické energie podle vzorce (2.2.1) 

u varianty V3 vyšla ztráta. Její velikost je vidět v příloze. (Příloha 7, řádek 15 Contribution). 

Tato ztráta by byla způsobena především vyššími náklady za nákup energetického média, tedy 

vyššími náklady zemního plynu oproti uhlí. 

  Ztráta by také HP, a.s. vznikla při porovnávání variabilních nákladů za 

produkci tepla podle vzorce (2.2.2). Velikost ztráty vyšla u varianty V3 v roce 2012 -10 570 

099 Kč a od roku 2013 je spočítána na -29 681 596 Kč ročně. (Příloha 7, řádek 18 - 

Improvement boiler efficiency). 

3.krok  

 Při porovnávání nákladů za opravy podle vzorce (2.2.3) u této varianty by HP, a.s. 

ušetřil v roce 2012 částku 9 583 333 Kč, v roce 2013 pak 28 750 000 Kč. Hodnoty ušetřených 

nákladů v dalších letech za opravy najdete v příloze (Příloha 7,  řádek 21 - Difference in costs 

for repairs - rozdíl v nákladech za opravy). 

4.krok 

 Úspory za nákup emisních povolenek u této varianty by byly v roce 2012 ve výši 6 

351 943 Kč a od roku 2013 jsou vyčísleny na 19 055 828 Kč ročně (Příloha 7, řádek 22 - 

Price of purchase allowances - česky cena z nákupu povolenek). Tato úspora je výrazně vyšší 

neţ u uhelných variant V1 a V2, a to z toho důvodu, ţe zemní plyn má daleko niţší dopady na 

ţivotní prostředí z hlediska vypouštění emisí do ovzduší. 

5.krok 

 Výše ostatních ušetřených finančních prostředků podle vzorce (2.2.4) je u této varianty 

V3 odhadována v roce 2012 na 659 939 Kč a od roku 2013 pak 1 979 818 Kč ročně (Příloha 

7, řádek 23 - Saving other expenses - ušetřené jiné výdaje).  
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Další postup:  

 Net Contribution, neboli česky čistý příspěvek vypočítaný podle vzorce (2.2.5) je u 

této varianty V3 v roce 2012 vypočítán na 7 017 325 Kč, v roce 2013 vyšel 23 080 673 Kč, 

hodnoty dalších let (Příloha 7, řádek 34 - Net Contribution). 

 Výše odpisů (depreciation) vypočítaná odborníky v podniku je v příloze 7, řádek 36 - 

Depreciation). I tady podnikoví odborníci při jejich výpočtu ze vzorce (2.2.6). 

 Hodnoty Total Cost / Benefit získané podle vzorce (2.2.7) najdeme v příloze 7, na 

řádku 38 - Total Cost / Benefit). 

 Po zdanění (Příloha 7, řádek 39 - Tax) této hodnoty ve výši 19 % dostaneme další 

poloţku, a to poloţku Total Cost / Benefit After Tax (Příloha 7, řádek 40 Total Cost / 

Benefit After Tax), která je vypočítaná podle vzorce (2.2.8). 

 V další části přílohy 7 najdeme opět stejné poloţky jako u variant V1 a V2 vycházející 

ze vzorce (2.2.9). 

V závěru přílohy 7 pak odborníci z podniku opět postupují podle vzorce (2.2.10). 

Velikost diskontace neboli discount rate je i u této varianty v HP, a.s. dána vzorce (2.2.11). 

    Na úplný závěr pak pomocí vypočtení diskontovaného peněžního toku a 

kumulovaného diskontovaného peněžního toku zjistíme velikost čisté současné hodnoty, 

tedy dobu za jakou se nám vynaloţená investice vrátí, případně ţe se nám investice nevrátí a 

je pro podnik nevýhodná. 

 U varianty V3 vyšlo odborníkům z podniku, ţe investiční návratnost podle 

podrobně popsaného postupu nelze spočítat, protoţe Net Contribution je záporný (Příloha 7, 

řádek 53). 

4) Varianta - V4 - dva nové kotle na zemní plyn bez turbogenerátoru o parním výkonu 2x17 

t/hod., sytá pára. 

Kapitálový výdaj na čtvrtou variantu V4 je odhadován na 97,7 mil. Kč. 

 

 



 
51 

 

1.krok 

  Srovnání objemů výroby u plánované varianty V4 se stávající variantou v podniku. 

Varianta V4 počítá s objemem výroby 360 575 GJ ročně. 

 Celkové roční náklady na výrobu tepla (páry) jsou odhadovány opět výrazně vyšší neţ 

u uhelných variant V1 a V2 a o něco málo niţší neţ u varianty V3. Niţší neţ varianta V3 jsou 

proto, ţe se nepočítá s realizací turbogenerátoru. I přesto vyšly u této varianty V4 nejvyšší 

jednotkové variabilní náklady zejména z toho důvodu, ţe je u varianty V4 plánován niţší 

objem výroby neţ u varianty V4. Vyšší celkové náklady jsou dány především vyššími 

náklady za nákup energetického média, tedy za zemní plyn oproti uhelným variantám (Příloha 

8). 

2.krok 

  Čtvrtá varianta V4 pro modernizaci teplárny v HP, a.s. opět při porovnávání 

variabilních nákladů produkce elektrické energie ze vzorce (2.2.1). U této varianty se počítá s 

nákupem el. energie od externího dodavatele. Nákup el. energie od externího dodavatele 

nebude pro podnik výhodný a podnik při porovnání variabilních nákladů u zvaţované 

varianty s variantou stávající bude vykazovat ztrátu. Velikost odhadované ztráty můţeme 

vidět v příloze (Příloha 8, řádek 15 Contribution). Tato ztráta by byla způsobena především 

vyššími náklady za nákup energetického média, tedy vyššími náklady za zemní plynu oproti 

uhlí. 

  Ztráta by také Hutnímu podniku, a.s. vznikla při porovnávání variabilních 

nákladů za produkci tepla podle vzorce (2.2.2). Velikost ztráty vyšla u varianty V4 v roce 

2012 ve výši -10 115 268 Kč a od roku 2013 je spočítána na -28  270 025 Kč ročně. (Příloha 

8, řádek 18 - Improvement boiler efficiency). 

3.krok 

 Podle vzorce (2.2.3) pro V4 by Hutní podnik, a.s. ušetřil za opravy v roce 2012 částku 

9 350 000 Kč, v roce 2013 pak 28 050 000 Kč. Hodnoty ušetřených nákladů v dalších letech 

za opravy najdete v příloze (Příloha 8, řádek 21 - Difference in costs for repairs - rozdíl v 

nákladech za opravy). 
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4.krok 

 Úspory za nákup emisních povolenek jsou u této varianty nejvyšší ze všech 

uvaţovaných variant a jejich výše v roce 2012 by byla 6 807 017 Kč a od roku 2013 na 20 

421 050 Kč ročně (Příloha 8, řádek 22 - Price of purchase allowances - česky cena z nákupu 

povolenek). Tato úspora je ještě vyšší neţ u varianty V3, protoţe se nepočítá s realizací 

turbogenerátoru, a proto dopad na ţivotní prostředí bude tady nejniţší ze všech variant. 

5.krok 

 Výše ostatních ušetřených finančních prostředků vypočítaná podle (2.2.4) je u V4 

odhadována v roce 2012 na 604 789 Kč a od roku 2013 pak 1 814 368 Kč ročně (Příloha 8, 

řádek 23 - Saving other expenses - ušetřené jiné výdaje).  

Další postup:  

 Net Contribution, neboli česky čistý příspěvek podle vzorce (2.2.5) je u varianty V4 v 

roce 2012 vypočítán na 9 275 547 Kč, v roce 2013 vyšel 25 902 422 Kč, hodnoty dalších let 

jsou v příloze (Příloha 8, řádek 35 - Net Contribution). 

 Výše odpisů (depreciation) vypočítaná odborníky v podniku je v příloze 8, řádek 37 - 

Depreciation). 

 Total Cost / Benefit vypočítaný podle vzorce (2.2.7) najdeme v příloze 8 na řádku 39 

- Total Cost / Benefit). 

 Po zdanění (Příloha 8, řádek 40 - Tax) této hodnoty ve výši 19 % dostaneme Total 

Cost / Benefit After Tax (Příloha 8, řádek 41 Total Cost / Benefit After Tax), která je 

vypočítaná podle vzorce (2.2.8) 

V další části přílohy 8 najdeme opět stejné poloţky vyjmenované ve vzorci (2.2.9). 

 V závěru přílohy 8  pak odborníci z podniku postupují podle vzorce (2.2.10). Velikost 

diskontace neboli discount rate je i u této varianty V4 v HP, a.s.  dána vzorcem (2.2.11). 

    Na úplný závěr pak pomocí vypočtení diskontovaného peněžního toku a 

kumulovaného diskontovaného peněžního toku zjistíme velikost čisté současné hodnoty, 

tedy dobu za jakou se nám vynaloţená investice vrátí, případně ţe se nám investice nevrátí a 

je pro podnik nevýhodná. 
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 U varianty V4 vyšlo odborníkům z podniku, ţe investiční návratnost podle 

podrobně popsaného postupu nelze spočítat, protoţe Net Contribution je záporný (Příloha 8, 

řádek 54). Je třeba, ale říci, ţe varianta V4 vychází ve výsledcích lépe neţ varianta V3, která 

je jednoznačně nejhorší podle interní metodiky výpočtu investiční návratnosti v Hutním 

podniku, a.s. 

Hodnocení výsledků jednotlivých zvažovaných variant pro modernizaci teplárny podle 

interní metodiky výpočtu investiční návratnosti v Hutním podniku, a.s. : 

1. Varianta V1 - nejlepší 

2. Varianta V2 

3. Varianta V4 

4. Varianta V3 - nejhorší 

 Podle podrobně popsané interní metodiky vyuţívané v Hutním podniku, a.s. vyšla 

odborníkům z podniku při výpočtu investiční návratnosti nejlépe uhelná varianta V1, hned 

těsně za ní byla varianta V2. U obou uhelných variant je, ale odhadovaná investiční 

návratnost aţ ve velice dlouhém časovém horizontu, delším jak 25 let a podle mého názoru by 

se vlastník (majitel) měl podle těchto výsledků pořádně rozmyslet, jestli se mu vůbec vyplatí 

do realizace investice jít. U plynových variant V3 a V4 odborníkům vyšlo, ţe se zvaţovaná 

investice do modernizace teplárny Hutnímu podniku, a.s. nevrátí. 

Shrnutí: 

 Interní metodika výpočtu investiční návratnosti v HP, a.s. vychází z propočtu pěti 

popsaných kroků. Stěţejním parametrem u interní metodiky v podniku jsou variabilní 

náklady, které nejvíce ovlivňují výsledek, tedy naši hledanou investiční návratnost. 

 Můţeme říci, ţe v Hutním podniku, a.s. se vychází u výpočtu investiční návratnosti z 

kalkulací nákladů a předpokládaných vstupních cen u energetických médií. 

 U interní metodiky výpočtu investiční návratnosti v Hutním podniku, a.s. a 

rozhodování o investiční výstavbě já vidím řadu nedostatků. Prvním z nich je, ţe podnik 

vychází u svého výpočtu z fixních (neměnných) cen plynu a uhlí po celou plánovanou dobu 

investiční výstavby, coţ je v realitě nereálný stav. Nebere vůbec v úvahu faktory jako inflační 

vlivy, vývoj mezd, zdravotní, sociální a důchodové pojištění aj.  
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 Podle mého názoru jsou tabulky výsledků od odborníků HP, a.s. matematicky dobře, 

avšak jsou pouţitelné na 1 rok, nikoliv na rozhodování o investiční výstavbě. 

 Důvodem je, ţe faktory nelze odhadnout na dobu ţivotnosti nového výrobního 

zařízení, včetně objemu výroby, cen, důchodového systému apod. 

 Proto jsem se rozhodl ve své diplomové práci nechť si odborníci (controlling) v 

Hutním podniku, a.s. jdou svou vlastní cestou a já se pokusím nastavit nový pohled na danou 

problematiku, zaloţený na jiných parametrech. Proto jsem se rozhodl udělat variantu doby 

návratnosti od ,,Valacha" a variantu rozhodovací analýzy od ,,Zonkové". 

  

3.4 Výpočet doby návratnosti modernizace teplárny ve výrobním podniku Hutní 

podnik, a.s. 

 I v této podkapitole mé diplomové práce budu hodnotit a komentovat výsledky, které 

mi vyšly při výpočtu u čtyřech uvaţovaných variant modernizace teplárny ve výrobním 

podniku Hutní podnik, a.s.. Na rozdíl ale od propočtů odborníků ve výrobním podniku Hutní 

podnik, a.s., kteří počítají investiční návratnost, podle svých vlastních interních vzorců, 

kalkulací a propočtů, já ve svém výpočtu budu počítat investiční návratnost modernizace 

teplárny pomocí tradiční metody hodnocení investičních projektů, konkrétně metody, která se 

nazývá doba návratnosti. Je nutné zdůraznit, ţe tato metoda můţe mít různé modifikace 

(tradiční hodnocení doby návratnosti, diskontovaná doba návratnosti aj.). Já ve své diplomové 

práci jsem si vybral modifikaci z publikace Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 

od autora Josefa Valacha, který zde právě popisuje tradiční způsob výpočtu doby návratnosti, 

který jsem uţ dříve popsal v teoretické části mé diplomové práce. Tuto modifikaci jsem si 

vybral především proto, ţe jsem chtěl mít srovnatelnou základnu pro porovnání výsledků od 

odborníků z Hutního podniku, a.s. s těmi mými, kde stejně jako u Valacha a jeho doby 

návratnosti neberou podnikoví odborníci při jejich propočtech v úvahu faktor času. 

 Tradiční způsob výpočtu doby návratnosti, jak uţ bylo v teorii popsáno, vychází z 

výpočtu čistého zisku po zdanění a velikosti odpisů.  U Varianty A podle tohoto tradičního 

způsobu budeme hodnotit všechny čtyři moţné varianty modernizace teplány v Hutním 

podniku, a.s. Abychom byli schopni zjistit velikost čistého zisku po zdanění u uvaţovaných 

variant, bylo nutné vypočítat tyto charakteristiky: 
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 Celkové provozní výnosy za výrobu páry (cena x objem), 

 Výnosy z prodeje tepla cizím odběratelům, 

 Mimořádné výnosy( polovenky...), 

 Celkové náklady na výrobu páry.                                                                                                                         

 Potom pro výpočet zisku před zdaněním vyuţijeme klasický vzorec pro výpočet zisku 

resp. ztráty: 

Zisk/Ztráta před zdaněním = Výnosy - Náklady                                                               (3.4.1) 

Pozn. V našem případě budeme u všech čtyřech variant počítat do výnosů všechny výnosy v 

Hutním podniku, a.s., bude se tedy jednat o celkové provozní výnosy za výrobu páry, výnosy 

z prodeje tepla cizím odběratelům a mimořádné výnosy (neboli uvaţovaných zisk z 

povolenek). 

 Po vypočtení zisku před zdanění budeme výsledné hodnoty u všech čtyřech variant 

zdaňovat ve stejné výši jako odborníci Hutního podniku, a.s. u svých propočtů, a to ve výši  

19 % a zjistíme tak velikost zisku po zdanění, coţ je první poloţka u ,,Valachovi" doby 

návratnosti. 

 Co se týká druhé zmiňované poloţky, se kterou Valach počítá, tedy odpisů budu 

vycházet u mého výpočtu doby návratnosti ze stejných výsledků, jako vypočítali odborníci z 

Hutního podniku, a.s., aby byla opět lepší srovnatelnost našich výsledků, protoţe já a 

odborníci v HP, a.s. budeme počítat investiční návratnost modernizace teplárny trošku 

odlišným způsobem. Kaţdý ze způsobu výpočtu uţ byl dříve popsán v teoretických 

východiscích k mé diplomové práci. 

 Poté, jak budeme vědět hodnoty ročního čistého zisku po zdanění a odpisů v 

jednotlivých letech ţivotnosti výrobního zařízení tyto dvě poloţky sečteme a získáme 

hodnotu, kterou nazýváme celkový peněţní příjem. 

Celkový peněžní příjem = roční čistý zisk po zdanění + odpisy                                       (3.4.2) 

 Kumulovanou hodnotou celkového peněţního příjmu pak zjistíme, kdy se nám 

protnou peněţní příjmy z investice s vynaloţeným kapitálovým výdajem a zjistíme tak náš 

hledaný ukazatel dobu návratnosti. 
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Metodická poznámka k výpočtu: 

 Je třeba říci, ţe jak můj výpočet doby návratnosti podle Valacha, tak výsledky 

odborníků Hutní podnik a.s. neberou v úvahu některé důleţité aspekty a jsou značně 

zjednodušené. Zejména neberou v úvahu faktor času, kde očekávají po realizaci investice 

konstantní výši výnosů a nákladů v jednotlivých letech od roku 2013, coţ je v reálném světě 

nemoţné. Nemůţeme vědět na tak dlouhou dobu dopředu např. vstupní ceny energetických 

médií, v našem případě uhlí nebo zemního plynu, dále nemůţeme vědět, zda bude pořád 

stejně velký zájem o naše výrobky a produkty atd.  

 Je nutné si tedy uvědomit, ţe kaţdá z uvaţovaných variant má svá rizika a ani výpočet, 

ţe daná varianta je nejvýhodnější nemůţe zaručit, ţe tomu tak stoprocentně bude. 

 Proto jsem ve svých tabulkách a výpočtech u zvaţovaných variant počítal z několika 

dalšími moţnostmi, kterých výrobní podnik HP, a.s. můţe vyuţít. Jedná se především o 

moţnost, ţe je moţné samozřejmě také teplo (páru) nakupovat od externího dodavatele. Zjistil 

jsem proto pro své výpočty u jednotlivých variant ceny za jeden GJ tepla, které by při 

plánovaných objemech výroby v GJ u jednotlivých variant nabídla společnost Dalkia Česka 

republika společnosti Hutní podnik, a.s. a zjistil jsem, zda je cena výhodnější, případně o 

kolik je cena nevýhodná, oproti případu, ţe společnost Hutní podnik, a.s. bude realizovat 

některou ze zvaţovaných variant investice. U všech variant mi vyšlo, ţe pro Hutní podnik, a.s. 

bude výhodnější realizovat některou z variant investice, protoţe v případě, ţe by investici 

společnost nezrealizovala, vznikla by společnosti ztráta z nákupu od externího dodavatele - 

Varianta C (Příloha 9 - 12,  řadek S, sloupec 4-5). 

 Mezi další riziko, nad kterým jsem důkladně přemýšlel, patří situace, ţe na kaţdém 

trhu je situace nejistá a nemůţeme s jistotou vědět, jestli bude o naše produkty neustále stejně 

velký zájem, proto jsem v mých výpočtech počítal s moţnou změnou, ţe můţe dojít k určitým 

strukturálním změnám jako např. sníţení poptávky po produktech, zvýšení poptávky po teple 

(páře) např. z důvodu nedostatku tepla ve městě Frýdek Místek. A proto také jsem spočítal 

Variantu B, kde se počítá s moţností, ţe od roku 2015 pro vlastní výrobu bude potřeba pouze 

50 % všech vyrobených GJ a zbylých 50 % všech vyrobených GJ by výrobní podnik mohl 

prodávat externím zákazníkům (zájemcům) na trh (50 % výroba, 50 % prodej externím - 

Varianta B  příloha 9 - 12, řádek - C,M, N, O, P, Q, R a sloupec 4 - 25). 
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Hodnocení výsledků podle tradiční metody hodnocení investičních projektů - doby 

návratnosti u čtyřech uvažovaných variant modernizace teplárny  

v Hutním podniku, a.s. : 

 Na úvod bych chtěl zdůraznit, ţe u všech čtyřech zvaţovaných variant ve výrobním 

podniku Hutní podnik, a.s.  se počítá s faktem, ţe pro svou vlastní výrobu tzn. výrobu 

dynamo a transformátorové oceli je cena za 1 vyrobený GJ tepla (páry) stejná s cenou, za 

kterou 1 GJ tepla Hutní podnik, a.s. vyrobí. Jedná se tedy o nákladovou cenu, tj. cena s 

nulovou přiráţkou, tzv. obchodní marţí. Pro ostatní drobné odběratele Hutní podnik, a.s. 

kaţdoročně určuje určitou úroveň obchodní marţe, tzn. ţe společnost pak dosáhne výnosů z 

prodeje cizím odběratelům (Příloha 9 - 12, řádek B). Společnost rozlišuje prodej externím na 

dvě skupiny a to na: 

 dceřinné společnosti - BESS, s.r.o. a Technotron, s.r.o. , 

 a ostatní cizí odběratelé (příloha 9 - 12 - doba návratnosti). 

 

  Protoţe Hutní podnik, a.s. prodává teplo (páru) pro svou vlastní výrobu za 

nákladovou cenu (s nulovým ziskem) má výnosy pouze právě z prodeje externím odběratelům 

a v případě realizace některé z variant z výnosů z ušetření finančních prostředků, které by 

musela společnost vloţit do nákupu emisních povolenek. Proto právě tyto výnosy z 

povolenek, které nejsou v zanedbatelné výši budou u mých výpočtů hrát významnou roli. 

Hodnocení výsledků jednotlivých variant: 

Kaţdá varianta je vypočítána s výhledem na 25 let dopředu. Start investice u všech variant je 

počítán na 1.7.2011 a start produkce potom na 1.9.2012. 

3.4.1 Varianta A 

1) Varianta V1 - dva nové uhelné parní kotle roštového typu na podobné palivové základně 

jako stávající kotle s turbogenerátorem o výkonu 2x25t páry/hod. 

 U této varianty investičního rozhodování HP, a.s. pro navýšení výroby na 75 ktun 

transformátorové oceli včetně turbogenerátoru, tedy vlastní výroby elektrické energie by nové 

kotle měli být schopny vyrábět 415 000 GJ tepla (páry) ročně. (Příloha 9 pozice U6). 

Kapitálový výdaj na tuto variantu investice je odhadován na 273,5 mil. Kč (Příloha 9) a je 

nejvyšší ze všech čtyřech variant. 
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 Hutní podnik, a.s. musel zjistit pro všechny uvaţované varianty velikost celkových 

nákladů, jaké budou fixní a variabilní (reţijní, proměnné) náklady. U této varianty byli 

celkové roční náklady na provoz teplárny od roku 2012 vyčísleny na 80 344 000 Kč (nebere 

se v úvahu faktor času).  

 Po znalostech o plánovaném objemu výroby a celkových nákladech jsem byl schopen 

vypočítat jednotkovou cenu na 1 GJ.  U této varianty vyšla tato cena nejlépe, oproti ostatním 

variantám. Její hodnota by byla 193,6 Kč/GJ (Příloha 9 T6). Tato jednotková cena je zjištěna 

jednoduchým poměrem celkových ročních nákladů na výrobu tepla (páry) a plánovaného 

objemu výroby v GJ. 

Jednotková cena (Kč/GJ) = Celkové roční náklady na výrobu páry / plánovaný objem výroby 

v GJ                                                                                                                                  (3.4.1.1) 

 Jak uţ bylo dříve zdůrazněno HP, a.s. pro svou vlastní výrobu v podniku ,,prodává" 

teplo (páru) za nákladovou cenu, s nulovou marţí (přiráţkou) tzn., ţe celkové provozní výnosy 

za výrobu páry = celkovým provozním nákladům na výrobu páry a tedy vlastní výroba tepla 

na této úrovni přináší společnosti nulový čistý zisk.  

 Z toho nám vyplývá, ţe při realizaci jakékoliv ze čtyř zvaţovaných investic bude 

Hutní podnik, a.s. vytvářet zisk podle Valachova vzorce doby návratnosti pouze z odpisů         

(Příloha 9 I4 - I25). 

 Mezi další poloţky mimo odpisů, ze kterých bude společnost Hutní podnik, a.s. 

vytvářet zisk patří výnosy z prodeje tepla cizím odběratelům (Příloha 9 B1 - B25) a 

mimořádné výnosy z povolenek (Příloha 9 D4 - D25). Mimořádné výnosy z povolenek jsou 

výnosy, které společnost získá ušetřením finančních prostředků, které by společnost musela v 

roce 2013  vynaloţit u stávající teplárny za vypouštění emisí a vliv na ţivotní prostředí. 

Velikost mimořádných výnosů z povolenek by byla u této varianty od roku 2013 ve výši 6 

338 006 Kč ročně. To je nejniţší hodnota ze zvaţovaných variant. 

Velikost čistého zisku můţeme tedy u všech čtyřech variant vyjádřit vzorcem: 

Zisk = Výnosy z prodeje cizím odběratelům + Povolenky + Odpisy                              (3.4.1.2) 

 U první varianty V1 můţeme vidět velikost čistého zisku v příloze DN Tab.1 v 

souřadnicích G1 - G25. Velikost zdanění je stejně jako v Hutním podniku, a.s. 19 % (příloha 
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9 H1 - H25). Roční čistý zisk po zdanění z investice v jednotlivých letech ţivotnosti je 

označen v příloze 9 CH1 - CH25.  

 Z toho pak můţeme vyjádřit celkový peněţní příjem (příloze 9 J1 - J25). Ten je pak 

dán vzorcem: 

Celkový peněžní příjem = Čistý zisk po zdanění + Odpisy                                             (3.4.1.3) 

 Součtem celkového peněţního příjem získáme celkový kumulovaný peněţní příjem 

(Příloha 9 K1 - K25) v jednotlivých letech, pomocí kterého zjistíme kde se nám protne křivka 

celkového peněţního příjmu a kapitálového výdaje na investici a tedy naši hledanou dobu 

návratnosti u dané investice (Příloha 9 L11 - L13). 

 U varianty V1 nám tedy vyšla doba návratnosti z investice mezi lety 2019 - 2020, 

zde se celkový peněţní příjem z investice vyrovná kapitálovému výdaji na investici a překlopí 

se do kladných hodnot. 

2) Varianta - V2 - dva nové roštové parní uhelné kotle bez turbogenerátoru o parním výkonu 

2x20t/hod.   

 I u této druhé zvaţované varianty budeme postupovat stejným způsoben výpočtu jako 

u první varianty V1. 

 Druhá varianta u Hutního podniku, a.s. se od první varianty liší pouze tím, ţe se 

nepočítá s realizací turbogenerátoru, proto u této varianty pro plánované navýšení výroby na 

75 ktun transformátorové oceli bude stačit ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. objem 

výroby ve výši 385 137 GJ (Příloha 10, U6). Kapitálový výdaj na druhou variantu investici je 

odhadován na 212 mil. Kč (Příloha 10).  

 Také zde bylo nutné zkalkulovat celkové roční náklady na výrobu páry, které budou 

opět totoţné s celkovými ročními provozními výnosy za výrobu páry (nákladová cena). 

Celkové roční náklady na výrobu páry u této varianty vyšly přibliţně ve výši 82 230 900 Kč 

(ani zde není brát v úvahu faktor času), to znamená, ţe jsou asi o dva milióny ročně vyšší neţ 

u první varianty. 

 A z toho důvodu, ţe je i objem vyrobeného tepla (páry) niţší neţ u varianty V1 vyšla 

nám i vyšší jednotková cena na 1 GJ tepla. Její hodnota by byla opět poměrem Celkových 
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ročních nákladů na výrobu páry a plánovaným objemem vyrobených GJ tepla. U této varianty 

by to bylo 213,51 Kč/GJ (Příloha 10, T6). 

 Dále u i u této varianty budeme postupovat úplně stejnou metodikou výpočtu jako u 

V1. Je třeba opět připomenout, ţe podnik počítá s tím, ţe celkové roční náklady na výrobu 

tepla se i zde budou rovnat celkovým ročním provozním výnosům za výrobu tepla a 

společnost HP, a.s. bude vytvářet zisk z dříve zmíněných třech poloţek, a to z výnosů z 

prodeje tepla externím zákazníkům (Příloha 10, B1 - B25), z mimořádných výnosů z 

povolenek (Příloha 10, D4 - D25) a odpisů (Příloha 10, I4 - I25). Velikost mimořádných 

výnosů z povolenek u této varianty by byla od roku 2013 ve výši 8 618 391 Kč ročně. 

 Také u varianty V2 můţeme vidět velikost čistého zisku v příloze 10 v souřadnicích 

G1 - G25. Velikost zdanění je stejně jako v Hutním podniku, a.s. 19 % (Příloha 10, H1 - 

H25). Roční čistý zisk po zdanění z investice v jednotlivých letech ţivotnosti je označen v 

příloze 10 CH1 - CH25.  

 Z toho pak můţeme vyjádřit celkový peněţní příjem (Příloha 10, J1 - J25). Ten je pak 

opět dán vzorcem (3.4.1.3). 

 Jak uţ bylo dříve řečeno součtem celkového peněţního příjem získáme celkový 

kumulovaný peněţní příjem (Příloha 10, K1 - K25) v jednotlivých letech, pomocí kterého 

zjistíme kde se nám protne křivka celkového peněţního příjmu a kapitálového výdaje na 

investici a tedy naši hledanou dobu návratnosti u dané investice (Příloha 10, L11 - L13). 

 U varianty V2 nám tedy vyšla doba návratnosti z investice mezi lety 2018 - 2019, 

tedy o rok dříve neţ u varianty V1 a z tohoto pohledu se zdá být pro Hutní podnik, a.s. 

výhodnější. 

3) Varianta - V3 - dva nové kotle na zemní plyn s turbogenerátorem o parním výkonu 2x20 

t/hod., přehřátá pára. 

 Třetí zvaţovaná varianta V3 se od předchozích dvou variant především liší ve 

vyuţívaném palivu (energetickém zdroji) v teplárně, zde je uvaţováno u této varianty se 

zemním plynem oproti prvním dvěma variantám, které uvaţují s energetickým médiem uhlí. 

Také u třetí varianty se bude postupovat podle stejného metodického výpočtu jako u 

předchozích variant. 
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 Pro třetí variantu odborníci ve výrobním podniku vypočítali, ţe pro plánované 

navýšení výroby na 75 ktun transformátorové oceli bude třeba vyrobit objem výroby 388 450 

GJ (Příloha 11, U6). Předpokládaný kapitálový výdaj na tuto variantu investici je odhadován 

na 127 mil. Kč (Příloha 11).  

 Celkové roční náklady na výrobu páry u třetí varianty vyšly přibliţně ve výši 107 986 

915 Kč (ani zde není brát v úvahu faktor času). Tyto náklady jsou výrazně vyšší neţ u variant 

s uhlím, je to dáno zejména vyšší vstupní cenou za nakupovaný energetický zdroj, tedy vyšší 

cenou za zemní plyn, oproti uhlí. Ale protoţe HP, a.s. ,,prodává" pro svou vlastní výrobu 

teplo (páru) za nákladovou cenu nebudou tyto vyšší náklady ovlivňovat můj vypočítaný 

výsledek doby návratnosti podle vzorce od Valacha.  

 Naopak pozitivním jevem u plynových variant je daleko lepší hodnocení z hlediska 

mimořádných výnosů z povolenek oproti uhelným variantám, tedy ušetřených finančních 

prostředků, které by Hutní podnik, a.s. musel zaplatit za nákup emisních povolenek od roku 

2013 u stávající teplárny. Tyto mimořádné výnosy z povolenek budou hrát zásadní roli při 

Valachově výpočtu doby návratnosti. U této varianty jsou mimořádné výnosy z povolenek 

vyčísleny na hodnotu 19 055 828 Kč ročně. 

 Jednotková cena na 1 GJ tepla, která je daná opět podílem celkových ročních nákladů 

na výrobu tepla a plánovaného objemu výroby u této varianty vyšla asi 280 Kč/GJ (Příloha 

11, T6). 

 Opět budeme pokračovat stejnou metodikou výpočtu jako u variant V1 a V2 stále se 

počítá s tím, ţe podnikové celkové roční náklady na výrobu tepla se i zde budou rovnat 

celkovým ročním provozním výnosům za výrobu tepla a společnost Hutní podnik, a.s. bude 

vytvářet zisk z dříve zmíněných třech poloţek, a to z výnosů z prodeje tepla externím 

zákazníkům (Příloha 11, B1 - B25), z mimořádných výnosů z povolenek (Příloha 11, D4 - 

D25) a odpisů (Příloha 11, I4 - I25). 

 Také u varianty V3 je vidět velikost čistého zisku v příloze 11, a to v souřadnicím G1 - 

G25. Velikost zdanění je stejně jako v Hutním podniku, a.s. 19 % (Příloha 11, H1 - H25). 

Roční čistý zisk po zdanění z investice v jednotlivých letech ţivotnosti je označen v Příloze 

11, CH1 - CH25.  

Celkový peněţní příjem (Příloha 11,  J1 - J25) je pak opět dán vzorcem (2.4.1.3). 
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 Součtem celkového peněţního příjmu pak opět získáme hledaný celkový kumulovaný 

peněţní příjem (Příloha 11, K1 - K25) v jednotlivých letech, pomocí kterého zjistíme kde se 

nám protne křivka celkového peněţního příjmu a kapitálového výdaje na investici a tedy naši 

hledanou dobu návratnosti u dané investice (Příloha 11, L11 - L13). 

 U varianty V3 nám vypočítaná doba návratnosti z investice vyšla mezi lety 2015 - 

2016, tedy o tři roky dříve neţ nejlepší uhelná varianta, tedy varianta V2, ale pouze z pohledu 

,,Valachovi" doby návratnosti, tedy metodiky výpočtu, která je značně zjednodušená a jak uţ 

jsem dříve řekl má řadu rizik. Tato varianta je ale pro Hutní podnik, a.s. výrazně výhodnější 

podle této metodiky výpočtu neţ varianty s uhlím, i přesto ţe u nich má podnik výrazně vyšší 

náklady. 

4) Varianta - V4 - dva nové kotle na zemní plyn bez turbogenerátoru o parním výkonu 2x17 

t/hod., sytá pára. 

 Také čtvrtá varianta V4 stejně jako varianta V3 počítá u modernizace teplárny v 

Hutním podniku, a.s. s energetickým médiem, které bude vyuţíváno jako palivo, se zemním 

plynem. Budeme postupovat stejným metodickým postupem jako u předchozích variant. Tato 

varianta se liší od varianty V3, podobně jako varianta V2 od V1 tím, ţe nepočítá s realizací 

turbogenerátoru, tzn. tedy výrobou vlastní elektrické energie v podniku. 

 Pro čtvrtou variantu by bylo nutné vyrobit 360 575 GJ tepla (páry) ročně, aby mohlo 

dojít k plánovanému navýšení výroby na 75 ktun transformátorové oceli bude (Příloha 12, 

U6). Předpokládaný kapitálový výdaj na tuto variantu investici je odhadován na 97,7 mil. Kč 

(Příloha 12). Tento kapitálový výdaj by byl nejniţší ze všech čtyř uvaţovaných variant. 

 Celkové roční náklady na výrobu páry u této varianty bez turbogenerátoru byly 

zkalkulovány přibliţně ve výši 102 320 340,99 Kč (ani zde není brát v úvahu faktor času). 

Tyto náklady jsou opět znatelně vyšší neţ u variant s uhlím. Opět je to dáno zejména vyšší 

vstupní cenou za nakupovaný energetický zdroj, tedy vyšší cenou za zemní plyn, oproti uhlí. 

Ale protoţe Hutní podnik, a.s. ,,prodává" pro svou vlastní výrobu teplo (páru) za nákladovou 

cenu, také zde nebudou tyto vyšší náklady ovlivňovat můj vypočítaný výsledek doby 

návratnosti podle vzorce od Valacha.  

 Tato druhá zvaţovaná plynová varianta V4 je nejlepší z pohledu mimořádných výnosů 

z povolenek oproti všem variantám (především uhelným), tedy ušetřených finančních 
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prostředků, které by Hutní podnik, a.s. musel zaplatit za nákup emisních povolenek od roku 

2013 u stávající teplárny. Tyto mimořádné výnosy z povolenek budou hrát zásadní roli při 

Valachově výpočtu doby návratnosti. U této varianty jsou mimořádné výnosy z povolenek 

vyčísleny na hodnotu 20 421 050 Kč ročně. 

 Jednotková cena na 1 GJ tepla, která je daná opět podílem celkových ročních nákladů 

na výrobu tepla a plánovaného objemu výroby u této varianty byla vypočtena na 283,77 

Kč/GJ (Příloha 12, T6). 

 Víme, ţe podnikové celkové roční náklady na výrobu tepla se i zde budou rovnat 

celkovým ročním provozním výnosům za výrobu tepla a společnost Hutní podnik, a.s. i u 

čtvrté varianty bude vytvářet zisk z dříve zmíněných třech poloţek, a to z výnosů z prodeje 

tepla externím zákazníkům (Příloha 12, B1 - B25), z mimořádných výnosů z povolenek 

(Příloha 12, D4 - D25) a odpisů (Příloha 12, I4 - I25). 

 Také u varianty V4 najdeme velikost čistého zisku v příloze 12, a to v souřadnicím G1 

- G25. Velikost zdanění je stejně jako v Hutním podniku, a.s. 19 % (Příloha 12, H1 - H25). 

Roční čistý zisk po zdanění z investice v jednotlivých letech ţivotnosti je označen v Příloze 

12, CH1 - CH25.  

Celkový peněţní příjem (Příloha 12, J1 - J25) je pak opět dán vzorcem (2.4.1.3) 

 Součtem celkového peněţního příjmu pak opět získáme hledaný celkový kumulovaný 

peněţní příjem (Příloha 12, K1 - K25) v jednotlivých letech, pomocí kterého zjistíme kde se 

nám protne křivka celkového peněţního příjmu a kapitálového výdaje na investici a tedy naši 

hledanou dobu návratnosti u dané investice (Příloha 12, L11 - L13). 

 U varianty V4 nám vypočítaná doba návratnosti z investice vyšla mezi lety 2014 - 

2015, tedy ještě o rok dříve neţ zatím nejlepší varianta, tedy varianta V3, ale i zde bych chtěl 

zdůraznit, ţe je to pouze z pohledu ,,Valachovi" doby návratnosti, tedy metody, která je 

značně zjednodušená. Tato varianta je pro Hutní podnik, a.s. nejvýhodnější z hlediska této 

metodiky výpočtu neţ všechny předchozí tři variant, i přesto ţe má relativně vysoké náklady 

pro podnik 
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Pořadí jednotlivých variant z hlediska doby návratnosti a výhodnosti realizace pro 

Hutní podnik, a.s. : 

1. V4 - nejlepší 

2. V3 

3. V2 

4. V1 - nejhorší 

 

3.4.2 Varianta B 

 Protoţe situace na kaţdém trhu není nikdy úplně jistá, vţdy existují nějaká rizika a 

ohroţení, která mohou nastat jako např., ţe Hutní podnik, a.s. nemůţe vědět na tak dlouhou 

dobu dopředu jak je počítána investiční návratnost modernizace teplárny, ţe bude dosahovat v 

kaţdém roce stejně vysokých výnosů a nákladů. Můţou nastat situace, které se její jako hodně 

pravděpodobné, jako nárůst vstupních cen za nákup energetických médií, tedy nárůst nákladů. 

Dále se můţe stát, ţe nebude konstantní zájem o produkty ve výrobním podniku, dojde tedy 

ke sníţení výnosů apod. Rozhodl jsem se ve své diplomové práci udělat Variantu B pro 

všechny zvaţované čtyři varianty modernizace teplárny v Hutním podniku, a.s.. Tato varianta 

je počítána od roku 2015. 

U této Varianty B jsem vyšel z následujících dvou předpokladů: 

 můţe nastat situace sníţení poptávky po produktech 

 můţe nastat situace zvýšení poptávky po dodávce tepla (páry) 

 Varianta B vychází z předpokladu, ţe podnik nemůţe vidět aţ do tak dlouhé 

budoucnosti a můţe nastat situace, kdy dojde k razantnímu sníţení poptávky po produktech 

Hutního podniku, a.s., jiným strukturálním změnám a naopak rapidnímu zvýšení poptávky po 

dodávce tepla (páry) - např. nedostatek tepla ve městě Frýdek Místek, poptávka po dodávce 

tepla. Tato varianta vychází z moţnosti, ţe můţe nastat okamţik, kdy pro samotnou výrobu v 

Hutním podniku, a.s. bude potřeba pouze 50 % všech vyrobených GJ tepla (páry) u 

jednotlivých variant a naopak dojde k rapidnímu nárůstu poptávky po dodávce tepla (páry) od 

externích odběratelů, také ve výši 50 % všech vyrobených GJ tepla (páry). Varianta B tedy 

počítá u všech čtyřech zvaţovaných variant s předpokladem, ţe pouze 50 % vyrobených GJ 

půjde do výroby produktů a 50 % všech vyrobených GJ se bude prodávat externím 

odběratelům, půjde na trh.  Cena za prodej tepla (páry) externím odběratelům bude vycházet z 
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ceny roku 1, tedy roku 2009 a tato cena bude konstantní pro všechny roky, na které je 

počítána investiční návratnost (opět se nepočítá s faktorem času). 

 I u Varianty B budeme při výpočtu postupovat podle stejného metodiky jako u 

výpočtu jednotlivých variant podle ,,Valachovi" doby návratnosti, pouze s tím rozdílem, ţe 

pouze 50 % všech vyrobených GJ půjde do výroby a zbylých 50 % všech vyrobených GJ 

bude Hutní podnik, a.s. prodávat externím odběratelům, půjde na trh 

Hodnocení jednotlivých zvažovaných variant modernizace teplárny za předpokladu 50 

% výroba, 50 % prodej externím odběratelům od roku 2015: 

 U všech čtyřech variant postupujeme podle stejného postupu jako u výpočtu doby 

návratnosti. 

1) Varianta V1 - dva nové uhelné parní kotle roštového typu na podobné palivové základně 

jako stávající kotle s turbogenerátorem o výkonu 2x25t páry/hod. 

 Doba návratnosti u této první varianty při předpokládaných parametrech 50 % GJ 

výroba, 50 % GJ prodej externím odběratelům by byla za dva aţ tři roky, tedy mezi lety 2017 

- 2018 (Příloha 9, pozice M, N, O, P, Q, R, 7 - 25). 

2) Varianta - V2 - dva nové roštové parní uhelné kotle bez turbogenerátoru o parním výkonu 

2x20t/hod.  

 Doba návratnosti u druhé varianty při předpokládaných parametrech 50 % GJ výroba, 

50 % GJ prodej externím odběratelům vyšla také za dva aţ tři roky, tedy mezi lety 2017 - 

2018 (Příloha 10, pozice M, N, O, P, Q, R, 7 - 25). 

3) Varianta - V3 - dva nové kotle na zemní plyn s turbogenerátorem o parním výkonu 2x20 

t/hod., přehřátá pára. 

 Doba návratnosti u této varianty při předpokládaných parametrech 50 % GJ výroba, 50 

% GJ prodej externím odběratelům vyšla za jeden aţ dva roky, tedy mezi lety 2016 - 2017 

(Příloha 11, pozice M, N, O, P, Q, R, 7 - 25). Tato varianta i zde vychází lépe neţ varianty s 

uhlím. 
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4) Varianta - V4 - dva nové kotle na zemní plyn bez turbogenerátoru o parním výkonu 2x17 

t/hod., sytá pára. 

 Doba návratnosti u čtvrté varianty při předpokládaných parametrech 50 % GJ výroba, 

50 % GJ prodej externím odběratelům vyšla za jeden aţ dva roky, tedy mezi lety 2016 - 2017 

(Příloha 12, pozice M, N, O, P, Q, R, 7 - 25). I tato varianta zde vychází lépe neţ varianty s 

uhlím. 

 Na závěr můţeme říci, ţe plynové varianty vychází opět o něco lépe neţ varianty 

uhelné, ale za zmíněného předpokladu 50 % GJ výroba a 50 % GJ prodej externím 

odběratelům jsou pro výrobní podnik Hutní podnik, a.s. výhodné všechny čtyři varianty, 

protoţe u nich je velmi rychlá doba návratnosti. 

3.4.3 Varianta C 

 U výpočtu této varianty jsem vyšel z jednoho hlavního předpokladu, a to takového, ţe 

by se Hutní podnik, a.s. rozhodl ke kroku, ţe nebude realizovat ţádnou ze zvaţovaných 

variant investiční výstavby modernizace teplárny a bude nakupovat teplo páru od externího 

dodavatele, konkrétně od společnosti Dalkia Česká republika, od které byly zjištěny ceny pro 

plánované objemy výroby u všech čtyřech zvaţovaných variant (Příloha 9 - 12). Tato varianta 

nám řekne, o kolik finančních prostředků by Hutní podnik, a.s. přišel u jednotlivých 

uvaţovaných variant, kdyby nerealizoval ţádnou ze zvaţovaných moţností, protoţe nabízená 

jednotková cena na 1 GJ tepla od společnosti Dalkia Česká republika při plánovaném objemu 

výroby je u všech variant výrazně vyšší, neţ kdyby si teplo (páru) vyráběl podnik sám svojí 

vlastní teplárnou. Tato varianta je počítaná k roku 2013, protoţe u tohoto roku budou známy 

první výsledky na nových kotlích po modernizaci teplárny (start produkce 1.9.2012).  

Hodnocení zvažovaných variant z hlediska ztrátovosti při nákupu tepla (páry) od 

externího dodavatele: 

1) Varianta V1 - dva nové uhelné parní kotle roštového typu na podobné palivové základně 

jako stávající kotle s turbogenerátorem o výkonu 2x25t páry/hod. 

 Roční ztráta při nákupu tepla od externího dodavatele by byla zde -71 726 114 Kč 

ročně. (Příloha 9, S5), protoţe při plánovaném objemu výroby 415 000 GJ společnost Dalkia 

Česká republika nabídla cenu 390 Kč/GJ, naproti tomu po realizaci investice Hutní podnik, 
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a.s. by byl schopen vyrobit 1 GJ tepla za 193,6 Kč/GJ, coţ je téměř 200 Kč rozdíl na 1 GJ 

tepla. 

2) Varianta - V2 - dva nové roštové parní uhelné kotle bez turbogenerátoru o parním výkonu 

2x20t/hod.  

 Roční ztráta při nákupu tepla od externího dodavatele by byla u druhé varianty -58 170 

454 Kč ročně. (Příloha 10, S5), protoţe při plánovaném objemu výroby 385 137 GJ 

společnost Dalkia Česká republika nabídla cenu 395 Kč/GJ, naproti tomu po realizaci 

investice Hutní podnik, a.s. by byl schopen vyrobit 1 GJ tepla za 213,51 Kč/GJ, coţ je opět 

asi 180 Kč rozdíl na 1 GJ tepla. 

3) Varianta - V3 - dva nové kotle na zemní plyn s turbogenerátorem o parním výkonu 2x20 

t/hod., přehřátá pára. 

 Roční ztráta při nákupu tepla od externího dodavatele by byla u této varianty -24 362 

490 Kč ročně. (Příloha 11, S5), protoţe při plánovaném objemu výroby 388 450 GJ 

společnost Dalkia Česká republika nabídla cenu 395 Kč/GJ, naproti tomu po realizaci 

investice Hutní podnik, a.s. by byl schopen vyrobit 1 GJ tepla za ai 278 Kč/GJ, coţ je opět asi 

117 Kč rozdíl na 1 GJ tepla. Tento rozdíl je o dost niţší neţ u uhelných variant protoţe u 

plynových variant má Hutní podnik, a.s. vyšší celkové náklady a tedy i vyšší jednotkovou 

cenu na 1 GJ tepla. 

4) Varianta - V4 - dva nové kotle na zemní plyn bez turbogenerátoru o parním výkonu 2x17 

t/hod., sytá pára. 

 Roční ztráta při nákupu tepla od externího dodavatele by byla u čtvrté varianty 

nejniţší, a to asi -19 552 604 Kč ročně. (Příloha 12, S5), protoţe při plánovaném objemu 

výroby 360 575 GJ společnost Dalkia Česká republika nabídla cenu 400 Kč/GJ, naproti tomu 

po realizaci investice Hutní podnik, a.s. by byl schopen vyrobit 1 GJ tepla za ai 283,77 Kč/GJ, 

coţ je opět asi 116 Kč rozdíl na 1 GJ tepla. Tento rozdíl je o dost niţší neţ u uhelných variant 

protoţe u plynových variant má Hutní podnik, a.s. vyšší celkové náklady a tedy i vyšší 

jednotkovou cenu na 1 GJ tepla. 
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Pořadí jednotlivých zvažovaných variant z hlediska ztrátovosti při nákupu tepla od 

externího dodavatele: 

1) V1 - nejvyšší ztráta 

2) V2 

3) V3 

4) V4 - nejniţší ztráta 

 Závěrem bych chtěl uvést, ţe zde vychází, ţe pokud Hutní podnik, a.s. nebude 

realizovat ţádnou z uvaţovaných variant nejvyšší ztrátovosti by dosáhl kdyby nerealizoval 

uhelnou variantu V1. Uhelné varianty vycházejí s vyšší ztrátou proto, ţe mají niţší celkové 

roční náklady na výrobu tepla, neţ je tomu u variant plynových a z toho vyplývá, ţe mají i 

niţší jednotkovou cenu na 1 GJ tepla. 

 

3.5 Rozhodovací analýza modernizace a obnovy teplárny ve výrobním podniku 

Hutní podnik, a.s. 

1. Vymezení problému, stanovení cílů a cílových požadavků 

Problém: 

 Hutní podnik, a.s. se rozhodl modernizovat a obnovit svou teplárnu, konkrétně se bude 

jednat o dva nové výrobní kotle. Schéma výroby tepla v HP, a.s. je v příloze (Příloha 13). 

Popis problému 

 Hutní podnik, a.s. je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli. Tradice výroby sahá 

aţ do období druhé světové války. Kromě výroby dynamo ocel, která slouţí především k 

výrobě elektromotorů, rotorů a statorů, je společnost pyšná, ţe patří mezi několik málo 

celosvětových výrobců oceli transformátorové, z nichţ jsou vyráběny transformátory. Výroba 

tohoto druhu oceli prochází technicky i časově náročným procesem, a proto se jen tak málo 

společnostem podařilo zvládnout technologii a získat potřebný know-how k úspěšné produkci. 

V blízké budoucnosti se bude realizovat investice v řádu stovek miliónů korun českých, díky 
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níţ dojde k navýšení výroby na konečných 75 000 tun transformátorové a 32 000 tun 

dynamové oceli ročně.
49

 

 Tato zmíněná investice sebou přináší i řadu problémů, kterými se budu zabývat v mé 

diplomové práci, konkrétně v rozhodovací analýze, kterou jsem zvolil jako doplňkovou 

metodu k metodám vyuţívaných odborníky ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. a tradiční 

metodě hodnocení investičních projektů Doba návratnosti. 

 Mezi tyto problémy, které bude muset Hutní podnik, a.s v souvislosti s navýšením 

výroby řešit patří zejména problém v oblasti emisních povolenek, produkce emisí a návrh 

reálné varianty modernizace Teplárny společnosti. Akciová společnost Hutní podnik 

potřebuje zabezpečit od roku 2013 potřebné mnoţství páry, tepla, elektrické energie a sníţení 

produkce emisí pro rozšíření a inovaci výroby transformátorových plechů ve výši 75 ktun 

ročně.
50

 

 Zajištění navýšení mnoţství páry, tepla, elektrické energie a sníţení produkce emisí 

pro rozšíření a inovaci výroby transformátorových plechů ve výši 75 ktun ročně bude na 

stávajících dvou výrobních roštových uhelných kotlích o maximálním výkonu 2x16t 

páry/hod. v teplárně Hutního podniku, a.s. nereálně řešitelný problém. Stáří stávajících kotlů 

je cca 50 let, s čímţ je spojena řada výrobních potíţí (např. vysoká náročnost na servis a 

opravy kotlů, niţší dosahovaná výkonnost kotlů, vysoká hlučnost stávajících uhelných kotlů, 

vyšší náročnost na produkci emisí v souvislosti s vyšším plánovaným objemem výroby aj.)  

Problémy vyplývající z uvedeného popisu: 

 potřeba sníţit emise CO2 od roku 2013, 

 potřeba sníţit emise SO2,  NOx, TZL od roku 2013, 

 nutnost sníţit hladinu hluku způsobenou provozem zastaralých uhelných kotlů, 

 potřeba obnovit zastaralé parní uhelné kotle za nové energocentrum, studie ve 

variantách paliva energetické uhlí a zemní plyn, 

 potřeba emisních povolenek CO2 pro černé energetické uhlí a pro zemní plyn, 

 potřeba nákupu emisních povolenek CO2 nebo bezplatné přidělení povolenek a to ve 

vztahu k nákladům a návratnosti investice 

                                                 
49

 Interní materiály společnosti Hutní podnik, a.s. - Profil společnosti 
50

 Interní materiály společnosti Hutní podnik, a.s. - Studie Teplárny a odborná stanoviska odborníků Hutního 

podniku, a.s. 
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 nutnost omezování emisí a jejich dopadů na ţivotní prostředí pouţitím nejlepších 

dostupných technik (Best Available Techniques - BAT
51

) 

 vysoké náklady na GJ tepla 

 vysoké náklady za servis a opravy 

 Tento neuspokojivý stav a snaha o navýšení výroby na 75 ktun transformátorových 

plechů ročně donutilo Hutní podnik, a.s. zamyslet se nad kompletní modernizací a obnovou 

Teplárny, tedy stávajících uhelných kotlů k dosaţení poţadovaných cílů, které by odstranily 

nebo řešily převáţnou většinu zmíněných problémů při vynaloţení přiměřených finančních a 

technických prostředků. 

Cíl: 

 Návrh reálné varianty modernizace a obnovy Teplárny Hutního podniku, a.s., tak 

aby bylo moţné navýšit výrobu na 75 ktun transformátorových plechů ročně, včetně 

posouzení situace v oblasti emisních povolenek a sníţení produkce emisí v souvislosti s 

navýšením výroby. 

Cílové požadavky: 

 sníţení emisí CO2 od roku 2013, 

 sníţení emisí SO2,  NOx, TZL od roku 2013, 

 sníţení hladiny hluku způsobenou provozem zastaralých uhelných roštových kotlů, 

 obnovení zastaralých parních uhelných kotlů za nové energocentrum, studie ve 

variantách paliva energetické uhlí a zemní plyn, 

 netřeba nákupu emisních povolenek CO2 pro černé energetické uhlí a pro zemní plyn, 

 omezování emisí a jejich dopadů na ţivotní prostředí pouţitím nejlepších dostupných 

technik (Best Available Techniques - BAT), 

 sníţení nákladů na GJ tepla, 

 výroba vlastní el. energie, 

 sníţení nákladů za servis a opravy. 

 

 

 

                                                 
51

 Při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíţí k hlediskům uvedeným v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=76%2F2002&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=76%2F2002&number2=&name=&text=
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2. Rozbor informací a podkladů 

 Protoţe se jedná o velmi specifickou a náročnou oblast a problematiku bude nutné k 

vypracování rozhodovací analýzy zapojit velké mnoţství odborníků a úseků z výrobního 

podniku Hutní podnik, a.s., aby byla analýza zpracována kvalitně. 

 Konkrétně byl vypracováním studie modernizace teplárny v Hutním podniku, a.s. 

vedoucí závodu Servis. Dále se na vypracování této studie budou podílet dva odborníci z 

úseku Výroba, jedna pracovnice úseku Energetika, jeden pracovník úseku Ekologie a několik 

pracovníků úseku Controlling, kteří se budou snaţit z informací a podkladů od těchto 

odborníků podle své podnikové metodiky vyhodnotit čtyři zvolené varianty investic 

modernizace Teplárny a zvolit tu pro podnik nejvýhodnější. Také já osobně jsem byl zapojen 

do tohoto týmů a moje diplomová práce bude jedním z rozhodovacích parametrů pro 

zvolenou investiční variantu. 

 Také já ve své diplomové práci a zde u rozhodovací analýzy vyjdu z informací, 

podkladů a odborných stanovisek, které jsem dostal k dispozici od vedoucího této studie, 

který má na starosti modernizaci Teplárny. 

3. Stanovení variant řešení 

 Po analýze problému, stanovení cílových poţadavků a prověření finančních moţností 

podniku dospěli pracovníci, kteří se budou podílet na vypracování rozhodovací analýzy, tím 

ţe mi poskytnou veškeré potřebné informace, podklady a odborná stanoviska, ţe budou 

vypracovány čtyři moţné varianty modernizace Teplárny, mezi kterými se bude výrobní 

podnik Hutní podnik, a.s. rozhodovat. Budou to dvě varianty na uhlí, jedna varianta s 

turbogenerátorem, druhá bez turbogenerátoru a dvě varianty se zemním plyn opět s a bez 

turbogenerátoru. 

Budou tedy vypracovány čtyři varianty na modernizaci Teplárny Hutního podniku, a.s. a tedy 

obnovy dvou stávajících uhelných kotlů: 

V1 - dva nové uhelné parní kotle roštového typu na podobné palivové základně jako stávající 

kotle s turbogenerátorem o výkonu 2x25t páry/hod.  

V2 - dva nové roštové parní uhelné kotle bez turbogenerátoru o parním výkonu 2x20t/hod.   
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V3 - dva nové kotle na zemní plyn s turbogenerátorem o parním výkonu 2x20 t/hod., přehřátá 

pára.  

V4 - dva nové kotle na zemní plyn bez turbogenerátoru o parním výkonu 2x17 t/hod., sytá 

pára.  

Kvantitativní popis hodnocených kritérií (Tab. 3.5.1). 

Tab. 3.5.1 

č. Kritérium jednotka V1 V2 V3 V4 

1. investiční náklady mil. Kč 287,5 231 146,6 122,8 

2. náklady na GJ tepla Kč/GJ 118,2 132,27 215,21 217,2 

3. náklady za servis a opravy mil. Kč 3,5 3,2 2,5 2,2 

4. úspora nákladů za nákup emisních 

povolenek CO2 

mil. Kč 6,3 8,6 19 20,4 

5. výroba elektrické energie MWh 6000 0 6000 0 

 

Kvalitativní popis hodnocených kritérií : 

1. investiční náklady – hodnotí se výše investičních nákladů 

2. náklady na GJ tepla – hodnotí se náklady v Kč/GJ tepla 

3. náklady za servis a opravy – hodnotí se předpokládaná výše ročních nákladů na údrţbu 

4. úspora nákladů za nákup emisních povolenek CO2 – hodnotí se výše dosaţitelných 

 ročních úspor za emisní povolenky CO2 

5. ekologie – hodnotí se přínos technologie pro ţivotní prostředí 

6. výroba elektrické energie – vlastní výroba je ekonomickým přínosem, umoţňuje 

 pokrýt vlastní spotřebu elektrické energie pro výrobu tepla  

7. efektivita technologie – hodnotí se celková efektivita procesu výroby a jeho účinnosti 

8. pouţitá technologie BAT – hodnotí se nejlepší dostupná technika pro omezování 

 znečištění a ochranu ţivotního prostředí 

9. návratnost investice  

 

4. Stanovení kritérií 

 Kritéria vyplývají z cílových poţadavků, kterých budeme chtít dosáhnout a slovního 

popisu: 

 investiční náklady - minimalizovat 

 náklady na GJ tepla - minimalizovat 

 náklady za servis a opravy - minimalizovat 
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 úspora nákladů za nákup emisních povolenek CO2 - maximalizovat 

 ekologie - maximalizovat 

 výroba elektrické energie - maximalizovat 

 efektivita technologie - maximalizovat 

 pouţitá technologie z pohledu BAT (Best Available Techniques - Nejlepších 

dostupných technik) - maximalizovat 

 návratnost investice - maximalizovat 

 

Kvalitativní kritéria - stupnice ohodnocení v bodech (Tab. 3.5.2). 

0 - daný jev se nevyskytuje 

1 – nejhorší 

5 - nejlepší 

 

 

Tab. 3.5.2 

 

č. kritérium jednotka V1 V2 V3 V4 

1. investiční náklady body 1 2 4 5 

2. náklady na GJ tepla body 5 4 3 3 

3. náklady za servis a opravy body 2 2 4 4 

4. úspora nákladů za nákup emisních 

povolenek CO2 

body 1 2 4 5 

5. ekologie body 2 2 5 5 

6. výroba elektrické energie body 4 0 4 0 

7. efektivita technologie body 3 2 5 4 

8. pouţitá technologie BAT body 3 3 5 5 

9. návratnost investice body 4 3 2 1 

  součet bodů hodnocení body 25 21 36 33 

 

Stanovení důležitosti kritérií: 

 Jelikoţ jsou jednotlivá kritéria různě závaţná, bude nutné stanovit si jejich důleţitost. 

Protoţe se jedná o velmi specifickou a náročnou problematiku nebudeme určovat důleţitost 

jednotlivých kritérií typickými metodami jako je např. metoda párového srovnávání, ale 
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určíme důleţitosti jednotlivých kritérií na základě odborného posouzení odborníků z 

výrobního podniku Hutní podnik, a.s. 

Na základě odborného posouzení došlo ke stanovení vah jednotlivých kritérií (Tab. 3.5.3). 

Tab. 3.5.3 

Kritéria   Váha 
Ekologie   15 
emisní povolenky Co2   15 
efektivita technologie   13 
náklady na GJ tepla   13 
výroba elektrické energie   10 
použitá technologie (BAT)   10 
návratnost investice   9 
investiční náklady   9 
servis a opravy   6 
Celkem   100 

 

5. Hodnocení variant z hlediska užitku 

 Při hodnocení variant z hlediska uţitku můţeme vidět v Tab. 3.5.4, jak byly 

ohodnoceny jednotlivé posuzované varianty pro modernizaci teplárny v HP, a.s. 

Matice prostých uţitností (Tab. 3.5.4).   

Tab. 3.5.4 

č. Kritérium Váha 

(%) 

V1 V2 V3 V4 

M 

1. investiční náklady 9 1 2 4 5 
45 

2. náklady na GJ tepla 13 5 4 3 3 65 

3. náklady za servis a opravy 6 2 2 4 4 24 

4. úspora nákladů za nákup emisních 

povolenek CO2 

15 1 2 4 5 

75 

5. Ekologie 15 2 2 5 5 75 

6. výroba elektrické energie 10 4 0 4 0 40 

7. efektivita technologie 13 3 2 5 4 65 

8. pouţitá technologie BAT 10 3 3 5 5 50 

9. návratnost investice 9 4 3 2 1 36 

  Celkem 100     475 
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Matice váţených uţitností (Tab. 3.5.5). 

V Tab. 3.5.5 byly jednotlivých charakteristikám přiděleny váhy 

Tab. 3.5.5 

č. charakteristika Váha V1 V2 V3 V4 M 

1. investiční náklady 9 9 18 36 45 45 

2. náklady na GJ tepla 13 65 52 39 39 65 

3. náklady za servis a opravy 6 12 12 24 24 24 

4. 

úspora nákladů za nákup 

emisních povolenek CO2 15 15 30 60 75 75 

5. ekologie 15 30 30 75 75 75 

6. výroba elektrické energie 10 40 0 40 0 40 

7. efektivita technologie 13 39 26 65 52 65 

8. pouţitá technologie BAT 10 30 30 50 50 50 

9. návratnost investice 9 36 27 18 9 36 

  celk. užitnost   276 225 407 369 475 

U relativní užitnost   0,58105 0,47368 0,85684 0,77684 100% 

 

6. Zjištění nepříznivých důsledků 

 V souvislosti s realizací uvaţovaných variant mohou být spojeny tyto nepříznivé 

důsledky - rizika: 

 vliv emisí technologie na ţivotní prostředí, 

 vliv hluku technologie na ţivotní prostředí, 

 výstavba nového komínu, 

 zvýšení investičních nákladů, 

 servis a opravy. 

Pravděpodobnost výskytu nepříznivých jevů (Tab. 3.5.6). 

Tab. 3.5.6 

č. Nepříznivé jevy - míra rizika v % % V1 V2 V3 V4 

1. 

vliv emisí technologie na ţivotní 

prostředí % 80% 70% 5% 5% 

2. 

vliv hluku technologie na ţivotní 

prostředí % 75% 50% 10% 5% 

3. výstavba nového komínu % 90% 90% 0% 0% 

4. zvýšení investičních nákladů % 30% 30% 5% 5% 

5. servis a opravy % 25% 20% 10% 5% 
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Váhy u jednotlivých jevů byly stanoveny odborným odhadem pracovníků Hutního 

podniku, a.s., kteří se podílejí na studii o modernizaci Teplárny ve výrobním podniku Hutní 

podnik, a.s. 

Matice ohroţení variant (Tab. 3.5.7). 

Tab. 3.5.7  

č. Varianty Váha V1 V2 V3 V4 R 

 
Nepříznivé jevy 

 
P SO P SO P SO P SO P SO 

1. 
vliv emisí technologie na živ. 

prostředí 10 0,8 8 0,7 7 0,05 0,5 0,05 0,5 1 10 

2. 
vliv hluku technologie na 

život. prostředí 10 0,75 7,5 0,5 5 0,1 1 0,05 0,5 1 10 

3. výstavba nového komínu 8 0,9 7,2 0,9 7,2 0 0 0 0 1 8 

4. zvýšení investičních nákladů 8 0,3 2,4 0,3 2,4 0,05 0,4 0,05 0,4 1 8 

5. servis a opravy 6 0,25 1,5 0,2 1,2 0,1 0,6 0,05 0,3 1 6 

 
stupeň ohrožení 

  
26,6 

 
22,8 

 
2,5 

 
1,7 

 
42 

R riziko (%) 
  

0,633 
 

0,543 
 

0,0595 
 

0,0405 
 

100 
 

7. Volba nejvhodnější varianty 

 a) Globální posouzení dává toto seřazení variant (Tab. 3.5.8) 

Tab. 3.5.8 

  Pořadí 1. 2. 3. 4. 

U podle užitnosti V3 V4 V1 V2 

R podle rizika V4 V3 V2 V1 
 

 Z výsledků vyplývá, ţe na základě tohoto globálního posouzení vykazuje největší 

výsledný efekt varianta V3, která má nejvyšší uţitnost při nízké výši rizika ze všech 

posuzovaných variant. Nejniţšího výsledku z hlediska uţitnosti dosáhla varianta V2, která 
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přináší jak nejniţší uţitnost pro Hutní podnik, a.s. ale ani riziko není u této varianty 

zanedbatelné. 

Rozhodovací strategie přináší tyto výsledky: 

strategie maximální - varianta V3 

strategie minimální - varianta V2 

strategie optimální - varianta V3, popřípadě V4 

 

 b) Analytické posouzení variant: 

  Z hlediska analytického posouzení variant bude pro výrobní podnik Hutní podnik, a.s. 

nejvýhodnější realizovat variantu V3, protoţe přináší pro podnik velmi vysokou uţitnost, 

oproti variantám uhelným V1 a V2 a o něco málo niţší riziko neţ druhá varianta zemního 

plynu V4. U varianty V3 bude nejvyšší hodnota výsledného efektu, kterou doporučuji k 

realizaci. 

 c) Výsledný efekt (Tab. 3.5.9) 

Tab.3.5.9 

    V1 V2 V3 V4 

U relativní užitnost 58,105 47,368 85,684 77,684 

R relativní riziko 63,333 54,286 5,952 4,048 

E Výsledný efekt (U - R) -5,228 -6,918 79,732 73,636 

E Výsledný efekt (U/R) 0,917452 0,872564 14,39583 19,19071 
 

Závěr Rozhodovací analýzy: 

 Hodnoty výsledného efektu jasně dokumentují, ţe nejvýhodnější pro podnik jsou 

varianty plynové V3 a V4, která vykazuje největší převahu uţitnosti nad rizikem. Záleţí na 

tom, jestli výsledný efekt vyhodnotíme rozdílem nebo podílem hodnot relativní uţitnosti a 

relativního rizika. Tyto dvě varianty V3 a V4 doporučuji podle mé vypracované doplňkové 

metody, nazývané rozhodovací analýza k realizaci. Z poslední tabulky dokonce můţeme 

vidět, ţe u uhelných variant V1 a V2 dokonce riziko převaţuje nad uţitností a výsledný efekt 

nám tedy vyjde v záporných číslech. Tyto dvě varianty nedoporučuji pro zvaţovanou 

investiční výstavbu. 
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3.6 Ekologie, emisní limity a emisní povolenky v HP, a.s. 

 V této podkapitole se pokusím ukázat vliv ekologických parametrů na investiční 

rozhodování u modernizace teplárny v Hutním podniku, a.s. Porovnám ekologické parametry, 

kterých by bylo dosahováno v roce 2013 na současné teplárně v HP, a.s. s výsledky, kterých 

by mohlo být dosahováno na nové teplárně od roku 2013 při realizaci její modernizace. 

 Z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce uvádím tuto kapitolu v příloze (Příloha 

14). 
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4. Návrhy a doporučení 

 Kaţdé investiční rozhodování je spojeno s vynakládáním finančních prostředků, a 

proto by měl investor důkladně zváţit veškeré okolnosti spojené s plánovanou investicí. 

Investiční rozhodování patří mezi jednu z klíčových oblastí v kaţdém podniku.  

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou investičního rozhodování o 

modernizaci teplárny ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. při posuzování čtyř 

zvaţovaných variant řešení. Konkrétně se jednalo dvě varianty uhelné a dvě varianty plynové, 

u kaţdé z variant byla jedna varianta vţdy spojena s realizací turbogenerátoru, tedy případnou 

výrobou vlastní elektrické energie. Je třeba zdůraznit, ţe se jedná o velice specifickou a 

náročnou oblast, která potřebuje důkladnou analýzu a ne vţdy dává na kladené otázky 

jednoznačné odpovědi.  

 Na investiční rozhodování o modernizaci teplárny v Hutním podniku, a.s. bylo v mé 

diplomové práci nahlíţeno ze tří pohledů. První náhled na danou problematiku byl podle 

interní metodiky pouţívané v Hutním podniku, a.s.. Protoţe tento způsob výpočtu, který 

odborníci z podniku pouţili, se mi nezdál úplně správný a vhodný, rozhodl jsem se 

postupovat při posuzování uvaţovaných variant pro modernizaci teplárny v Hutním podniku, 

a.s. podle jiné metodického postupu a vzorce. Ve svých propočtech jsem vyšel z tradiční 

finanční metody hodnocení investičních projektů od autora Josefa Valacha, kde jsem si vybral 

konkrétně metodu nazývanou Doba návratnosti. ,,Valachovu" Dobu návratnosti jsem zvolil 

především proto, ţe je zaloţena na relativně jednoduchém matematickém postupu a také z 

toho důvodu, ţe je vhodná pro porovnání s metodikou a výsledky, kterých dosáhli odborníci v 

Hutním podniku, a.s.. Tuto metodu jsem si ve své diplomové práci rozdělil na tři varianty. 

Varianta A byla porovnáním s metodikou a výsledky od odborníků v HP, a.s.. Varianta B se 

na problematiku výroby tepla a případně el. energie dívala trošku z hypotetického pohledu, ţe 

nemůţeme přesně vědět, jaká bude situace v budoucnosti, a ţe můţe nastat v Hutním podniku, 

a.s. situace, ţe pouze 50 % veškeré výroby tepla a el. energie bude potřeba pro výrobu v 

podniku a zbývajících 50 % by se prodávalo externím zájemcům. Varianta C se zamýšlí nad 

moţností, ţe management Hutního podniku, a.s. se rozhodne, ţe nebude realizovat ţádnou ze 

zvaţovaných variant a bude nakupovat teplo od externího dodavatele, konkrétně od 

společnosti Dalkia Česká republika. 

  Aby byla má práce, co nejkomplexnější rozhodl jsem se ještě při investičním 

rozhodování o modernizaci teplárny v HP, a.s. udělat třetí variantu hodnocení, kde jsem 



 
80 

 

vyuţil jednu z metod rozhodování, a to rozhodovací analýzu. Právě rozhodovací analýzu jsem 

ve své diplomové práci zvolil proto, ţe nebere do úvahy při hodnocení posuzovaných variant 

nejen finanční kritéria, ale také jiné faktory, na které často manaţeři a vedoucí pracovníci při 

investičním rozhodování ve výrobních podnicích zapomínají nebo na tyto faktory dokonce 

vůbec nehledí. Při rozhodovací analýze jde o porovnávání celkové uţitnosti a rizika u 

jednotlivých uvaţovaných variant řešení.  

Konkrétní návrhy a doporučení pro Hutní podnik, a.s.: 

  Podle interní metodiky výpočtu odborníků v Hutním podniku, a.s. vyšlo, ţe nejlepší 

zvaţovaná varianta pro modernizaci teplárny z hlediska investiční návratnosti je uhelná 

varianta s turbogenerátorem V1, u níţ však vyšla investiční návratnost za více jak 25 let, coţ 

je podle mého názoru velmi dlouhá doba. Hned za ní podle podnikové metody byla 

hodnocena varianta V2, tedy varianta uhelná bez turbogenerátoru. Varianty plynové dopadly 

podle interní podnikové metodiky daleko hůře, s investiční návratností za více jak 50 let. 

 Z hlediska druhého výpočtu, tedy výpočtu ,,Valachovi" Doby návratnosti nám naopak 

od výsledků dle interního výpočtu odborníků v Hutním podniku vyšly nejlépe varianty 

plynové V3 a V4. Úplně nejlepší byla varianta V4, kde nám vyšla investiční návratnost mezi 

lety 2014 a 2015, coţ je při startu investice 1.7.2011 velice dobrý výsledek. Také varianta V3 

vyšla podle této metody s velmi dobrým výsledkem a návratností z investice mezi lety 2015 a 

2016. Uhelné varianty měly podle této metody podstatně horší výsledky.  Výrazné rozdíly 

mezi výsledky, které byly dosaţeny podle ,,Valachova" výpočtu doby návratnosti a výsledky 

dosaţené odborníky v HP, a.s. můţeme zdůvodnit zejména tím, ţe výpočet doby návratnosti 

se na výpočet investiční návratnosti dívá z jiného úhlu pohledu neţ odborníci v HP, a.s., 

neklade hlavní důraz na porovnání variabilní náklady, ale naopak více zohledňuje ekologické 

a jiné parametry, jako úspory z emisních povolenek a prodej tepla externím odběratelům. 

 U výpočtu doby návratnosti jsem se rozhodl ve své diplomové práci udělat ještě 

variantu B a variantu C. Varianta B vychází z předpokladu, ţe pouze 50 % veškeré výroby 

tepla a el. energie bude potřeba pro výrobu v podniku a zbývajících 50 % by se prodávalo 

externím zájemcům. Podle této varianty vyšly opět lépe varianty plynové V3 a V4, s 

investiční návratností mezi lety 2016 - 2017, při výpočtu od roku 2015, coţ je výborný 

výsledek. Je třeba říci, ţe z tohoto pohledu není rozdíl mezi plynovými a uhelnými variantami 

tak markantní. Varianta C se pak zamýšlí nad moţností, ţe management Hutního podniku, a.s. 



 
81 

 

se rozhodne, ţe nebude realizovat ţádnou ze zvaţovaných variant a bude nakupovat teplo od 

externího dodavatele, konkrétně od společnosti Dalkia Česká republika. Z tohoto pohledu 

kdyby se HP, a.s. rozhodl nerealizovat ţádnou variantu a nakupovat teplo od externího 

dodavatele, nejvyšší ztráty by dosáhl u uhelných variant. Nejvyšší roční ztráta by byla u 

uhelné varianty V1, a to téměř 72 mil. Kč, proto doporučuji, HP, a.s. realizovat některou ze 

zvaţovaných variant do modernizace teplárny, protoţe u všech variant řešení je dosaţeno 

lepších výsledků, neţ kterých by společnost dosahovala při nákupu tepla od externího 

dodavatele. Pro Hutní podnik, a.s. je výhodnější vlastní výroba tepla (páry). 

 Třetím pohledem na danou problematiku tvořila rozhodovací analýza, coţ je metoda, 

která při svém hodnocení nebere do úvahy pouze finanční kritéria, ale i kritéria nefinančního 

charakteru. Tuto metodu jsem si zvolil jako doplňkovou metodu ke dvěma předešlým 

pouţitým metodám. Podle této metody na základě odborné konzultace v Hutním podniku, a.s. 

mi vyšlo, ţe nejvyššího výsledného efektu, coţ je porovnání mezi celkovou uţitností a 

celkovým rizikem u jednotlivých zvaţovaných variant je dosahováno opět u variant 

plynových V3 a V4. Záleţí, z jakého pohledu se díváme na výsledný efekt, pokud se díváme 

na rozdíl mezi uţitností a riziky nejlepšího výsledku dosáhla varianta V3, tedy plynová s 

turbogenerátorem. Pokud se na výsledný efekt díváme jako na podíl mezi uţitností a riziky 

nejlépe vyjde varianta V4 - plyn bez turbogenerátoru, a to především z toho důvodu, ţe u 

varianty V4 je nejniţší míra rizika. 

 I přesto, ţe podle interní metodiky výpočtu v Hutním podniku, a.s. vyšla jejím 

odborníkům nejlépe varianta uhelná V1 bych chtěl na základě mých popsaných výsledků, 

které mi vyšly z pouţitých metod doby návratnosti a rozhodovací analýzy společnosti Hutní 

podnik, a.s. doporučit při investičním rozhodování o modernizaci teplárny v jejich podniku 

realizaci některé ze dvou plynových variant V3 nebo V4, protoţe u těchto variant by mělo být 

dosaţeno mnohem lepších výsledků neţ u variant uhelných.  

 Plynové varianty jsou výrazně lepší neţ uhelné zejména z hlediska ekologie, protoţe 

Hutní podnik, a.s. u nich ušetří daleko větší mnoţství finančních prostředků, které by jinak 

musel vynaloţit u uhelných variant za nákup emisních povolenek, plynové kotle dále mají 

lepší efektivitu technologie neţ uhelné, pouţitá technologie u nich lépe splňuje kritéria podle 

BAT apod. 
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 Poslední důvodem ve prospěch plynových, který podle mě by měl hrát významnou roli 

při investičním rozhodování managementu HP, a.s. je moţnost získat dotace z fondů 

Evropské unie a fondu MŢP. Moţná výše dotace v případě plynové varianty modernizace 

Teplárny činí aţ 35% z celkové investice. Čerpání finančních prostředků je však omezeno do 

roku 2013. I přesto to vidím za další zásadní důvod, proč se přiklonit k plynové variantě 

(Příloha 21). 

 Z hlediska ,,Valachovi" doby návratnosti doporučuji Hutnímu podniku, a.s. zvolit 

variantu V4, popřípadě V3, která sice vychází o něco hůře, ale zase u ní dochází k výrobě 

vlastní elektrické energie, která by byla výrazně levnější neţ elektrická energie nakupovaná 

od externího dodavatele. 

 Podle rozhodovací analýzy vyšly opět nejlépe plynové varianty V3 a V4, které 

doporučuji HP, a.s. zvolit při investování do modernizace teplárny. Kdyţ hodnotíme rozdíl 

mezi uţitností a riziky vyjde nejlépe varianta V3, pokud podíl mezi těmito dvěma faktory 

nejvýhodnější je varianta V4. 

 Na závěr je třeba říci, ţe nelze s úplnou jistotou tvrdit, ţe vypočítaných výsledků bude 

ve skutečnosti dosaţeno. Je mnoho faktorů, které mohou naše výsledky ovlivnit jako 

například politická vůle politických stran, pohyb vstupních cen za energetické zdroje, 

zavedení vyšší ekologické daně, plánovaný přechod na Euro, vstup do Eurozóny, vývoj kurzu, 

vývoj inflace, vývoj zdrav., soc. a důchodového pojištění apod. 

 Tyto zmíněné faktory by měl podle mého názoru také Hutní podnik, a.s. vzít do úvahy, 

aby rozhodnutí o investici do modernizace teplárny bylo co nejsprávnější a byla co nejvyšší 

pravděpodobnost, ţe bude dosaţeno výsledků, které byly vypočítány. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit ekonomický přínos vlastní energetiky ve 

výrobním podniku Hutní podnik, a.s., konkrétně ekonomické posouzení modernizace teplárny 

ve čtyřech variantách řešení a vypracovat ekonomické doporučení pro optimální výrobu tepla 

ve výrobním podniku Hutní podnik, a.s. . 

Z výsledku práce mohu konstatovat, ţe pro výrobní podnik Hutní podnik, a.s. je z 

hlediska vynaloţených nákladů mnohem výhodnější vlastní výroba tepla a elektrické energie 

neţ kdyby společnost teplo a elektrickou energii nakupovala od externích dodavatelů. Tuto 

situaci v diplomové práci dokumentuje metoda doba návratnosti a její Varianta C. Z této 

Varianty C je patrné, ţe u všech zvaţovaných variant pro modernizaci teplárny v Hutním 

podniku je lepší realizovat některou z uvaţovaných variant, protoţe kdyby Hutní podnik, a.s. 

nerealizoval ţádnou z variant dosahoval by ročně mnohamiliónových ztrát z nákupu tepla a 

el. energie od externích dodavatelů, v našem případě ztrát z nákupu tepla od společnosti 

Dalkia Česká republika. 

V hlavní části mé diplomové práce jsem se zabýval posouzením modernizace teplárny 

v Hutním podniku, a.s. ve čtyřech variantách. Na základě výsledků z provedených metod mi 

vyšlo, ţe nejvýhodnější pro podnik bude realizovat jednu z variant plynových V3 nebo V4, na 

rozdíl od propočtů odborníků v Hutním podniku, a.s., kterým vyšla nejlépe varianta V1. 

Vedení podniku by podle mého názoru mělo vzít do úvahy výsledky dosaţené v této 

diplomové práci a zváţit případnou realizaci investiční akce do variant plynových V3 nebo 

V4, protoţe plynové varianty dosahují lepších výsledků v oblastech ekologie a technologie, 

na které by v podniku měl být brán také zřetel. 

 K volbě plynových variant V3 nebo V4 by se měl management podniku přiklonit i z 

toho důvodu, ţe v budoucnosti jsou očekávány přísnější ekologické podmínky pro výrobní 

podniky v celé Evropské unii, a proto uţ v současné době by vedení podniků při zvaţování 

různých investičních projektům mělo začít podobná kritéria zohledňovat. V dnešním rychle 

rozvíjejícím se světě by se podle mého názoru měla zvolit nejlepší dostupná varianta z 

hlediska ţivotní prostředí a nejlepší dostupné technologie, to je cesta k udrţení si pozice na 

trhu a cesta pro další rozvoj v kaţdém podniku. 

Varianty V3 a V4 tedy doporučuji realizovat pro optimální výrobu tepla ve výrobním 

podniku Hutní podnik, a.s.. 
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Seznam zkratek 

 

 
HP, a.s. Hutní podnik, akciová společnost 

tnp  tuna měrného paliva 

GJ  Giga Joule - Jednotka tepla 

V1 - V4 Varianta 1 - Varianta 4 

ktun  kilotun 

VC  variabilní náklady 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

ČSH  čistá současná hodnota 

EU  Evropská unie 

WCI  World Coal Institute - Světová instituce uhlí 

EIA1  Energy Information Administration - Energetická informační agentura 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development - Organizace pro 

  ekonomickou spolupráci a rozvoj 

BTU  British Thermal Unit - Britská tepelná jednotka 

CO2  oxid uhličitý 

BCF  Bilion Cubic Feet - Miliarda kubických stop 

TZL  tuhé znečišťující látky 

NOx  emise dusíku 

SO2  emise oxidu siřičitého 

BAT  Best Available Techniques - Nejlepší dostupná technika 

TG  turbogenerátor 
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KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

EIA2  posouzení vlivů projektů na ţivotní prostředí 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control - Směrnice o integrované prevenci 

  a omezení znečištění 

MŢP  Ministerstvo Ţivotního Prostředí 

BREF  Reference Document on Best Available Techniques - Souhrn evropských 

  nejlepších dostupných technik 
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